DDC året 2017 är tävlingsmässigt nu till ända, i vart fall vad gäller tävlingar på nationell nivå.
Tidigt i maj startade Svenska DDC Touren 2017 med tävling i Stockholm, och nu i helgen
avgjordes Höstkastet i Kalmar som blev en härlig avslutning på säsongen.
Touren 2017 bestod av sex deltävlingar och definitivt är det så att ett team står ut från
mängden. Inte bara har de varit med på samtliga deltävlingar, de har dessutom en fjärde plats
som sin sämsta placering. Därutöver är det fyra segrar och en andra plats på deras meritlista,
vilket självklart gör att 2017 års segrare i ”Svenska DDC Touren” blev Jonathan Brandtberg
och Dieter Johansson.
På ett övertygande sätt har de tagit sig igenom säsongen tillsammans, inkluderandes att de
även var på VM i Basingstoke/UK och kom på en tredje plats där.
Jonathan skulle jag personligen ge titeln ”årets spelare” i DDC.
Jonte har de senaste åren växt till en stabil Frontspelare och just i år har han tagit ett
ytterligare rejält steg framåt och blivit en fullfjädrad och fruktat Frontspelare. Hårda och
rappa brännare, även på ”off-side”-sidan gör att man som motståndare konstant måste vara
uppmärksam och man känner en oro varje gång för vad som ska komma från honom.
Underbart, men lite skrämmande att möta…
Dieter har ju varit en etablerad toppspelare i många år, med alla sorters meriter på sin
meritförteckning. Dieters lugn som Back ger alla han spelar med en trygghet och
självförtroende att kunna spela ut. Sedan har Dieter sina egna tricks och finter som gör att han
även i anfallsposition är att se upp med.
GRATTIS till Jonathan och Dieter!
Under årets Tour har vi glädjande nog sett lite nya ansikten, och lite nya lagkonstellationer.
Jättekul med nya spelare som provar på att tävla, och även tar för sig.
I toppen av Tourens tabell och enskilda deltävlingars resultatlistor är det framför allt två
spelare som sticker ut, förutom Dieter/Jonathan, tycker jag: Anton Kappling och Sebastian
Brandtberg!
Deras seger i LUFS DDC Masters är positiv på många sätt. Anton är förhållandevis ung, men
spelar redan med stor säkerhet, och Sebbe har nu verkligen visat att han är en Backspelare av
högsta klass.
Övrigt som stack ut tävlingssäsongen 2017:
•

•

•
•

Thomas Jonasson och Mikael Zewgren kom på delad tredje plats på VM! Och om jag
förstått rätt så var de någon enstaka poäng från att ha tagit sig till final. Fantastiskt bra
jobbat.
Många etablerade spelare fanns hela tiden med i toppen av Touren och deltävlingar.
Johan ”Tossen” Eriksson och Mattis Franzén var stabila hela året, med placeringarna
2-3-3-3.
SM vanns av etablerade teamet Thomas Palmér / Stefan Undertecknad Karlsson, men
vi hade annars inte möjlighet att tävla så mycket tillsammans 2017.
På Höstkastet var det 14 lag med, vilket var otroligt kul. Norrköping hade 10 lag med,
vilket ju också är väldigt bra.

Säsongen är dock inte slut än på långa vägar, vad gäller träningar. Vi i Linköping kommer
fortsätta och jag hoppas att övriga platser runt i landet kommer köra på i samma takt…
Väl mött säsongen 2018!
/Stefan Karlsson
DDC-Utskottet, SDFA

