
Här är spelarna som varit bäst i varje division 2-serie
I dag kan Unibet presentera regionsvinnarna i den 16:e upplagan av Unibet 2:an. Med underlag från tränare, ledare och sportjournalister har
de fyra bästa spelarna från varje division 2-serie utsetts. Dessa har nu chans att koras till hela Sveriges bästa division 2-spelare.

För 16:e året i rad utses årets bästa spelare i division 2-fotbollen. Tävlingen instiftades av Unibet år 2003 för att rikta extra strålkastarljus på den svenska
division 2-fotbollen.

Under hösten har tränare, ledare och sportchefer från landets division 2-föreningar deltagit i nomineringsprocessen, tillsammans med de journalister och
bloggare som följer serierna på nära håll. Nästan 300 spelare från landets sex division 2-serier ingick i årets nomineringsunderlag. I början på oktober
presenterades tolv nominerade spelare från varje serie, och utifrån dessa kan Unibet nu presentera en regionsvinnare på varje position från de sex serierna.

I det sista skedet av tävlingen utses slutvinnarna på varje position, tillika Sveriges bästa spelare i division 2. Slutvinnarna får 15 000 kr var, där 10 000 kr går
till föreningen och 5000 kr går till spelaren. Sedan starten 2003 har Unibet delat ut över 900 000 kronor till landets division 2-föreningar.

Norrlands bästa division 2-spelare 2018 är:

Bästa målvakt: Niclas Larsson, Hudiksvalls FF
Bästa back: William Olausson, IFK Luleå
Bästa mittfältare: Willie Clemons, Bodens BK
Bästa anfallare: Jack Green, Bodens BK

– Boden stod för en grym höst och knep seriesegern med skyttekungen Jack Green samt landslagsmannen från Bermudas, Willie Clemons som två
nyckelspelare. Luleåkaptenen William Olausson har briljerat från backplats och vi passar också på att önska seriens bästa målvakt Niclas Larsson, i
Hudik, ett gott tillfrisknande från sin långtidsskada, säger Henrik Holm, projektledare för Unibet 2:an.

Norra Svealands bästa division 2-spelare 2018 är:

Bästa målvakt: Jacob Widell Zetterström, IFK Lidingö
Bästa back: Linus Malmborg, Vasalunds IF
Bästa mittfältare: Kristoffer Khazeni, IFK Stocksund
Bästa anfallare: André Rako, Vasalunds IF

– Vasalund har imponerat stort under säsongen och är tillbaka i ettan. Till sin hjälp har de haft seriens bästa försvarare i Linus Malmborg och bästa
anfallare i André Rako. Stockholmskollegan Stocksund har öst in mål och skicklige mittfältaren Kristoffer Khazeni har bidragit till det. På målvaktssidan
hittar vi Lidingös talangfulle tjugoåring Jacob Widell Zetterström, säger Henrik Holm, projektledare för Unibet 2:an.

Södra Svealands bästa division 2-spelare 2018 är:

Bästa målvakt: Adrian Engdahl, IFK Haninge
Bästa back: Mattias Ingvarsson, Enskede IK
Bästa mittfältare: Manasse Kusu, IF Sylvia
Bästa anfallare: Daniel Andersson, IF Sylvia

– Seriesegrarna Sylvia har haft seriens bästa offensiv, mycket tack vare skyttekungen, och tidigare Unibet 2:an-vinnaren Daniel Andersson på topp och u-
landslagsmeriterade Manasse Kusu på mittfältet. På försvarssidan har Mattias Ingvarsson och Adrian Engdahl utmärkt sig i två av seriens defensivt
starkaste lag, säger Henrik Holm, projektledare för Unibet 2:an.

Norra Götalands bästa division 2-spelare 2018 är:

Bästa målvakt: Simon Forslund, FC Trollhättan
Bästa back: Tommie Veljovic, FC Trollhättan
Bästa mittfältare: Agon Beqiri, Karlstad BK
Bästa anfallare: Victor Edvardsen, Karlstad BK

– Vi kunde snabbt konstatera att samtliga klubbar var rörande överens i att FCT-duon Simon Forslund och Tommie Veljovic samt KBK:s målspruta Victor
Edvardsen varit seriens bästa spelare på respektive position. På mittfältet var det desto jämnare, men här drog tillslut ännu en Karlstadspelare, i kvickfotade
Agon Beqiri, det längsta strået, säger Henrik Holm, projektledare för Unibet 2:an.

Östra Götalands bästa division 2-spelare 2018 är:

Bästa målvakt: Jesper Hallqvist, Dalstorps IF
Bästa back: Robin Cederberg, IFÖ Bromölla
Bästa mittfältare: Chinedu Stephan Madueke, Asarums IF
Bästa anfallare: Simon Karlsson Adjei, Assyriska Turabdin



– Assyriska är klara för ettan och Simon Karlsson Adjei gjorde över hälften av lagets mål och är given i anfallet. På mittfältet är Asarums nigerianske
mittfältsmaestro Madueke en klassspelare. Bromöllas Robin Cederberg har styrt och ställt i seriens bästa försvarslinje, medan Jesper Hallqvist i Dalstorp är
en skottstoppare av rang, säger Henrik Holm, projektledare för Unibet 2:an.

Västra Götalands bästa division 2-spelare 2018 är:

Bästa målvakt: Peter Dahlberg, Lindome GIF
Bästa back: Martin Holm, IFK Malmö
Bästa mittfältare: Daniel Albano Neves, Assyriska BK
Bästa anfallare: Isak Petersson, IS Halmia

– Seriesegrarna Lindome är en riktig lagmaskin som dessutom haft seriens bästa målvakt i Peter Dahlberg. Seriens bästa back hittar vi hos de gula från
Malmö i Martin Holm. Till sist har vi två poängspelare som håller till på kanten. Åsikterna går lite isär om Daniel Albano Neves och Isak Petersson bör
placeras som mittfältare eller anfallare och vice versa, men vad som är säkert är att det är två väldigt skickliga fotbollsspelare, säger Henrik Holm,
projektledare för Unibet 2:an.

Inom kort presenteras även vinnaren i Årets drömmål – ett pris där årets vackraste mål i division 2 utses. Årets finalister finns att skåda här:
https://www.unibettvaan.se/aretsdrommal

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, projektledare Unibet 2:an, 070-875 41 31, henrik.holm@kindredgroup.com
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