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BATON 
ROGUE

CALLIN’
Fjolårets resa startade egentligen redan 2018 för laget 
i Baton Rogue. En quarterback som inte fick speltid i 
Ohio State blev varmare i kläderna. En tränare som 
blödde lila började sakta få återbäring på en livslång 
investering. Det skulle bli en perfekt storm. Ed Orgeron 
och Joe Burow har haft en snårig resa. När konfettin 
regnade ned över Tiger Stadium, och LSU besegrat 
Clemson i finalmatchen, fanns få tvivlare kvar.
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Det går att lyfta både mycket 
och många kring mästarlaget 
från Baton Rouge, Louisiana. 

Men vi närmar oss draften. Därför 
lägger vi inte lika mycket fokus på 
den begåvade koordinatorn Steve 
Ensminger, passgurun Joe Brady 
som landat i Panthers eller tränaren 
Ed Orgerons favoritgumbo. Istället 
tar vi en titt på spelarna som nu ska 
ta klivet till NFL.  

LSU har länge varit känt som en 
skola som i raketfart producerar 
talang på den defensiva sidan och 
det finns gott om dem även i år. För 
en skola som blivit stämplad som 
en defensiv jätte är det nästan mer 
imponerande vad de erbjuder på 
den offensiva sidan i år. 

Den offensiva linjen vann Joe 
Moore Award, ett pris för den 
bästa linjen i landet, så vi kan väl 
börja med det viktiga. Min favorit 

på linjen är left tackle Saahdiq 
Charles. Tillsammans med Lloyd 
Cushenberry och Damien Lewis är 
det en trio som lär väljas i draften. 

Självklart har en dominerade linje 
underlättat 
för både 
Joe Burrow, 
quarterback, 
som tydligen 
också vann 
något pris 
(Heisman). 
Running back Clyde Edwards-Helai-
re var även han en nyckelspelare 
som gynnats av linjens spel, men 
visst hade de klarat sig hyfsat ändå. 

Allt och lite till tyder på att Joe 
Burrow blir det första namnet som 
ropas upp och det finns även en 
chans att Edwards-Helaire blir den 
första running back som väljs. 

Visst låter 1.540 yards och 18 

”Att mästarlaget har 
ett gäng begåvade 
spelare råder det 
inget tvivel om”
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touchdowns som ett okej facit för 
lagets två toppreceivers. Det fixade 
dock Justin Jefferson själv, med god 
hjälp av Burrow, sitt sista år i LSU. 
Det finns goda chanser att också 
Jefferson väljs i första rundan. Det 
är en spännande utveckling då 
många såg honom som lagets näst 
bästa receiver, men Ja’Marr Chase 
stannar ett år till i college. 

I en svag tight end-klass vill jag 
även ringa in Thaddeus Moss, som 
vaknade till liv och tog stora kliv sitt 
sista år. Även han kommer få höra 
sitt namn under draften. 

Försvaret sitter som vanligt inne 
på en container full av talang. På 
defensiva linjen har vi Rashard 
Lawrence. Han kan spela lite över-
allt och bör gå i mellanrundorna. 
Bakom Lawrence finns två spelare 
med potential att plockas redan i 
första rundan. Linebackern Patrick 

Queen, som var matchens spelare 
i finalen, och pass rushern K’Lavon 
Chaisson som lär gå väldigt tidigt. 

Snacket om vilken skola som 
egentligen är ”DBU”, Defensive 
Back University, kommer aldrig att 
ta slut. LSU gör sitt för att slussa 
DB:s till proffsligan. Förra årets 
stjärna var Derek Stingley. Han 
gjorde bara sitt första år så vi lär 
med all säkerhet prata mer om 
honom inom ett par år. I år har vi 
två spelare som är cementerade i 
första, cornerback Kristian Fulton 
och safety Grant Delpit. 

Att mästarlaget har ett gäng 
begåvade spelare råder det inget 
tvivel om. Att försvara titeln utan 
dessa blir svårt. Men än finns det 
spännande spelare kvar i Baton 
Rouge, Louisiana.

Lars Thorman
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NFL SUPPORTERS
RANKING AV 

DRAFTEN 
2020

NFL-draften är en helig tid för oss i redaktionen. Unga spelare 
gör verklighet av sitt livs dröm och vi får möjlighet att se på. 
Vi utvärderar, diskuterar och drömmer ikapp med spelarna. 
Årets draft kommer dessutom att bli unik på flera sätt. Ligan 
har utlovat innovation. Häng med på resan med oss.  

Det har inte varit en vanlig vår. Inte 
heller NFL har kommit undan viruset 
Covid-19, som har stökat till det i 
samhället i stort. Få delar av det vi 
kallar vardag har varit bekant. Det 
har i alla fall kommit tydliga besked 
att NFL-draften ska gå av stapeln, 
utifrån vad vi vet i dag.

Draften skulle varit i Las Vegas, 
men kommer nu ske i den virtuella 
världen i någon form. Vi på NFL 
Supporter har som vanligt tagit en 
titt på vilka spelare det finns att väl-
ja på detta år och betygsatt dem, 
utifrån vår förmåga.

För lag som efterfrågar offensiva 
spelare (hela NFL?) är det en fin 
draft. Wide receivers, offensiva 

tackles och till viss del quarterbacks 
finns att plockas i denna draft. 

En speciell sak, kopplat till corona, 
är att de flesta pro days har ställts 
in, då skolor låter draftbara spelare 
visa upp sig. Det kommer potentiellt 
att ställa till det för NFL-lagen, som 
brukar älska att vara noggranna i 
sin utvärdering och ta beslut utifrån 
fakta, magkänsla och statistik. Vi 
kommer förmodligen se fler spelare 
från NFL-combine draftas högt och 
det blir mer fokus på matchfilmen 
än personliga intryck. Kanske kan 
det bli banbrytande.

LSU vann mästerskapet i college 
och det kommer att märkas. Joe 
Burrow bör gå först men kommer 
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BETYGSSKALA (0-99)*

90-100:  Topp 10
85-89: Val 11-32
80-84: Val 25-40
75-79: Andra rundan
65-74: Tredje rundan
50-64: Runda 4-5
0-49: Från runda sex

*Betyget är en uppskattning 
av en spelares värde, inte 
ett försök att förutspå hur 
högt denne draftas i år.

följas av många lagkamrater som 
briljerat under hösten. 

Ohio State, Alabama och även 
Oklahoma är skolor som kommer få 
se många elever draftas. Även lite 
mindre skolor som TCU och Utah. 

Vilka som hamnar var är alltid 
svårt att sia om, men vi hoppas att 
denna guide ska erbjuda lite flykt 
från verkligheten och hjälpa dig 
att snabbt få lite koll på utbudet. 
Kanske kan den också vara trevlig 
att bläddra i under själva draften. 

NFL Supporter älskar draften 
och, om ni ursäktar ett smaklöst 
skämt, hoppas smitta dig också.

Magnus Adolfsson

Chase Young är 
redaktionens 
högst rankade 
spelare i år.
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Joe Burrow
Louisiana State University
192 cm - 96 kg

Burrow har precis haft en av de bästa collegesäsonger vi sett, 
och han gjorde det i SEC dessutom. Han är en naturlig passare 

med bra armstyrka och makalös träffsäkerhet. Burrow är en mästare i fickan 
där han känner av press som att han har ögon i nacken, kliver runt för att köpa 
tid och läser planen på ett imponerande sätt. Han är en bra beslutsfattare som 
snabbt tar sig igenom sina reads. Är alltid i balans och redo att leverera en 
passning av hög kvalitet. Burrow är atletisk och kan plocka upp yards eller fly 
press när det behövs och är även mycket placeringssäker i farten. Burrow är 
tuff, kämpar för en first down om det krövs och tar smällen efter att ha levererat 
bollen. Han har dock haft ett väldigt bra lag runt sig som underlättat och inte 
varit fullt så överlägsen mot till exempel Alabama. När han missar kast är det 
oftast högt. Burrow är dock ett av de bästa prospect jag sett på positionen och 
får det högsta betyg sedan Andrew Luck.

Mattias Olsson    

QUARTERBACKS

1

Draften bjuder på en hyfsat kul grupp quarterbacks. 
De flesta har Joe Burrow från LSU som favorit. Sedan 
har vi runt 2-3 potentiella startspelare innan vi är inne 
på spelare som i första hand är långskott och backups. 

Betyg: 92
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Tua Tagovailoa
Alabama
185 cm - 98 kg

Snabbfotad spelare 
som är både bra och 

naturlig i fickan. Har blicken nedåt i 
banan för att hitta sina spelare, både 
när han stressas att röra sig samt med 
en blitz under hakan. Har en rapp 
release och är kvick att ta beslut. Träff-
säker över hela banan med många 
fina djupa bollar. Läser spelet bra och 
kastar redan innan hans receivers är 
på plats. Går igenom reads snabbt 
och stirrar inte ned sina spelare. Dock 
haft väldigt bra spelare omkring sig. 
Frågetecken kring skador då han haft 
en del bekymmer i college.
    

Richard Olsson

2

Justin Herbert
Oregon
198 cm - 98 kg

Valde att stanna sitt 
sista år i college och 

spela för sitt Oregon, som han växte 
upp ett stenkast ifrån. Tycker trots allt 
han tog ett steg till i sin utveckling i 
år, om än litet. Skulle nog vilja säga 
att Herbert är bra i alla delar i spelet. 
Men kanske inte elit i någon del. Han 
är en ledare som tar laget under sina 
vingar. Har perfekt storlek, en bra 
arm och är en smart spelare. Är at-
letiskt nog. Jag ser Herbert som redo 
att starta dag ett i NFL, men han är 
kanske mer beroende av vad han har 
runt om sig än de två toppnamnen.

  Lars Thorman

3

Jalen Hurts
Oklahoma
185 cm - 99 kg

I Oklahoma var Hurts 
grym med fötterna 

och stundtals mer running back. I Ala-
bama såg jag mer tålamod. Har bra 
träffsäkerhet och styrka i sin arm och 
är farlig på RPO-spel. En ledare, vin-
nare och professionell. Både spelare 
och ledare gillar honom. Är aningen 
kort. Hur funkar han i ett avancerat 
system? Klarar han av alla kast? Hur 
bra läser han planen? Jag gillar Hurts 
men det finns samtidigt otäckt många 
frågetecken.
  Lars Thorman

5

Jordan Love
Utah State
193 cm - 100 kg

Ett atletiskt projekt 
med stor potential 

och lika stor risk. Grym arm med en 
snabb release. Träffsäker i rörelse 
men får inte alltid med underkroppen. 
Love är inkonsekvent i sin placering 
och saknar rytm samt inre klocka 
för rushen. Säljer sig med blick och 
kroppspråk och ser ej försvarare. Har 
kastat många interceptions. Behöver 
en tålmodig coach, lättläst system och 
en stark omgivning.
  Richard Olsson

4

Bubblare: 
(67): Jacob Eason, Washington
(63): Jake Fromm, Georgia
(60): Anthony Gordon, Wash St
(58): James Morgan, FIU

Betyg: 87

Betyg: 84

Betyg: 74

Betyg: 72
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Jerry Jeudy
Alabama
184 cm - 86 kg

En fantastiskt clean receiver som tjusat college-publiken sedan 
sina första steg på Alabama. Slipad route runner som kan få 

även den bästa försvararen att hamna på hälarna. Jeudy imponerar med sina 
snabba fötter, fullgod explosivitet och skarpa riktningsförändringar. Klarar av 
att springa sig fri med både finess och snabbhet. Livsfarlig i djupet där han 
skakar av sig motståndare och hittar bollen bra över axeln. Slår försvarare i 
press med sina kvicka fötter. Fin kroppskontroll och vet var han befinner sig i 
förhållande till boll, plan och motståndare. Han är inte den största spelaren, och 
skulle vilja se honom slåss om lite fler bollar vid catch point trots att han inte an-
vänts riktigt så, men han har helt okej fysik och tuffhet. Tyvärr haft en del enkla 
drops. Jeudy är en riktig klasspelare som kommer vara produktiv i NFL.

Magnus Adolfsson

WIDE RECEIVERS

1

Det här är draftens starkaste position. Vissa experter 
har identifierat upp till ett dussin spelare som kan gå 
i första rundan. Det finns bra receivers av alla typer. 
Från stora och snabba till atletiska och mångsidiga. 

Betyg: 89
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CeeDee Lamb
Oklahoma
188 cm - 85 kg

En mångsidig och 
rutinerad receiver 

som är sjukt bra efter mottagningen. 
Kan lura sockorna av försvarare med 
effektiva moves. Är explosiv men står 
inte ut som en toppatlet jämfört med 
andra toppspelare på positionen. 
Har spelat i unikt system med swing 
routes och screens. Ser sällan Lamb 
mot press eller utmanad en mot en 
i avgörande situationer. Bra händer 
och känd för galna highlight-mottag-
ningar. Lysande kroppskontroll i luften. 
Är bra, men tidigt i karriären ser jag 
gärna att han inte behöver bära ett 
helt anfall.
  Lars Thorman

2

Henry Ruggs III
Alabama
183 cm - 83 kg

Ruggs är vindsnabb, 
springer bra routes 

och plockar upp mycket yards efter 
mottagningen. Med kroppsfinter och 
explosiva riktningsförändringar skapar 
han utrymme för att flyga förbi sin 
försvarare. Försvaren respekterar 
snabbheten och han ges mycket yta. 
Villig blocker. Få svåra mottagningar 
då han ofta är vidöppen. Är relativt 
liten, så inget vapen i red zone. Har 
stundtals svårt mot press men en klok 
tränare kan gömma det. Ruggs är en 
Hollywood Brown med bättre routes 
och mindre skaderisk.

  Richard Olsson

3

Tee Higgins
Clemson
193 cm - 97 kg

Lång, kvick receiver 
som öst in touch-

downs. Trots sin storlek en mångsidig 
spelare. Higgins är ingen kanonkula 
när han lämnar line of scrimmage men 
snabb när han vecklat ut sina långa 
ben. Bra kroppskontroll och grymma 
händer när ytan är tajt. Nyper bollen 
ur luften. En bra route runner som an-
vänder sin långa kropp och naturliga 
leverage för att ge sin quarterback ett 
stort fönster. I bästa fall en A.J Green-
klon. Är ett stort fan.  

Mattias Olsson

5

Justin Jefferson
LSU
190 cm - 86 kg

Lång receiver som 
tog över i slutspelet. 

Jefferson var Burrows främsta vapen 
när allt stod på spel. Spelat på utsidan 
och insidan. Saknar toppfart men är 
smart och utnyttjar sin längd. Skick-
lig på korta routes med tajming och 
kvicka fötter som vilseleder. Hittar 
bollen i luften och attackerar den. Bra 
kroppskontroll och skapar spel efter 
mottagningen. Fysisk fast han är tunn.

Magnus Adolfsson

4

Bubblare: 
(81): Brandon Aiyuk, Arizona St.
(80): Jalen Reagor, TCU
(80): Laviska Shenault, Colorado
(78): Denzel Mims, Baylor

Betyg: 88

Betyg: 83

Betyg: 82

Betyg: 82
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J.K Dobbins
Ohio State
178 cm - 97 kg

Bärande spelare för ett av college bästa anfall senaste två 
åren. Men det är enklare att springa bra i Ohio State än i 

många andra lag och således är det enkelt att bli lite exalterad över positionen 
när man ska sätta ett betyg. Men jag tycker verkligen att Dobbins tog ett stort 
kliv i sin utveckling sitt sista år. Han spelar med bra tålamod bakom linjen, följer 
sin instinkt och väntar ut hur spelet ska utveckla sig. Han tajmar hålen perfekt 
med fin acceleration och balans vilket gör att han håller sig på fötterna även 
efter kontakt. Har använts en del i passningsspelet och där finns helt klart en 
del att slipa på, han är inte någon trygg route runner. Inte rädd för att blockera 
men har knappast vacker teknik när han gör det. Kanske saknar Dobbins den 
där toppfarten men på det stora hela är han en bra startspelare i NFL och min 
favorit på positionen i årets draft.

Lars Thorman    

RUNNING BACKS

1

Även om värdet på running backs verkar gå ned varje 
år är de ofta nyckelspelare i sina lag. Men kanske är 
det viktigare än någonsin att hitta guldkorn i de sena 
rundorna. I år finns allt från ”old school” till hybrider.

Betyg: 82
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Jonathan Taylor
Wisconsin
181 cm - 98 kg

Ingen kan förneka 
att traktorn från 

Wisconsin var produktiv i college. 
Nära 1 000 springförsök på tre år 
kan dock skrämma lag oroliga för 
hur Taylor kommer att hålla. Men 6.7 
yards per försök och 55 touchdowns 
imponerar. Taylor har explosivitet, 
tyngd och förmåga att öka farten när 
han får ytor. Kraftfulla ben och lätta 
fötter ger fin balans. Har bra tålamod 
och fin blick. Är bra i blockering men 
oslipad som receiver. Är inte explosiv 
i sidled men Taylor har funktionell 
rörlighet. Det har räckt bra hittills. 
 

Magnus Adolfsson

2

Clyde Edwards-Helaire
LSU
172 cm - 95 kg

En underskattad 
men viktig kugge för 

anfallet i LSU. Imponerande nog har 
han nästan aldrig negativa spel, där 
han förlorar yards eller tappar bollen. 
Har härligt låg tyngdpunkt och bra ba-
lans. Snabba kroppsfinter lurar första 
försvararen. Även en faktor i pass-
ningsspelet och fångar bollen natur-
ligt. Kan blockera. Van vid RPO-spel, 
som är lite av en fluga i NFL. Tuggar 
yards efter kontakt. Saknar toppfarten 
att skapa många stora spel och har 
haft en tacksam situation med en bra 
offensiv linje.

  Richard Olsson

3

Cam Akers
Florida State
180 cm - 95 kg

Kom till Florida State 
som landets högst 

rankade running back. Har utvecklats 
men fått slita hårt bakom en hopplös 
linje. Med fysisk stil och en låg tyngd-
punkt plöjer han igenom sina hinder. 
Har ett starkt första steg och bra fart. 
Lite upp och ner i blockering. Samma 
i passningsspelet. Känns ändå smidig 
och rörlig med mjuka höfter. Problem 
att värdera lägen. Filmen är ojämn, 
men jag tror att Akers har sin bästa 
fotboll framför sig.
  Lars Thorman    

5

D’Andre Swift
Georgia
175 cm - 96 kg

Swift är stark, har 
snabba fötter och bra 

balans. Han har en otrolig förmåga 
att hålla sig på benen och behålla sin 
kraft. Har fina spin moves. Spelar med 
bred bas, låg tyngdpunkt och bryter 
tacklingar. Visar upp skarpa cuts och 
kvickhet. Som bäst på utsidan, men 
har kraft för att springa på insidan. 
Duktig receiver som även är vass efter 
mottagningen. Kan bli en stjärna, har 
all möjlig potential.
  Magnus Adolfsson

4

Bubblare: 
(75): Zach Moss, Utah
(71): A.J Dillon, Boston College
(71): Antonio Gibson, Memphis
(69): Lamical Perine, Florida

Betyg: 80

Betyg: 80

Betyg: 79

Betyg: 78
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Hunter Bryant
Washington
188 cm - 106 kg

Hunter Bryant är min favorit på positionen i år. Bryant är väl 
vad man ofta brukar beskriva som ”mer wide receiver än tight 

end”. Oavsett vilket så har han varit väldigt produktiv och letar du efter en tight 
end där du inte lever eller dör med perfekt blockering är Bryant ett intressant 
alternativ. Ska vi kolla på hans blockeringsspel gör han i varje fall mer nytta i 
pass än i springspelet. Bryant kanske heller inte är jättesnabb men har en bra 
acceleration och är stark och tung med bollen i händerna. Han är tuff att ta 
sig an för mindre safetys och cornerbacks. Han är en bra route runner och har 
pålitliga händer. Lite svårt med hans storlek och hur mycket man ska låsa sig vid 
den. Bryant är mindre än en traditionell tight end. Enklast är kanske att jämföra 
honom med Evan Engram i Giants. I NFL är det nog bäst att kunna rotera ut 
Bryant mot en bättre blocker när det krävs. Som bollmottagande tight end är 
han solklart den bästa i årets klass.

Lars Thorman

TIGHT ENDS

1

Årets tight ends har inte imponerat på scouterna. Eller 
på NFL Supporters redaktion. Det betyder inte att vi 
inte kan skaka fram några namn med potential, även 
om ingen väntas välja en tight end i första rundan.

Betyg: 73
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Brycen Hopkins
Purdue
193 cm - 108 kg

En lättare tight end 
vars styrka är som 

passmottagare. Är kvick, har lätta 
fötter och springer fina routes. Snabb i 
vändningarna. Hittar tomma ytor i för-
svaret och gör sig tillgänglig. Helt okej 
händer, men får dubbelfånga ibland 
och har tappat en del. Har snabbhet 
att skapa spel efter mottagningen och 
kan finta bort försvarare. Duktig på att 
använda kroppen när det är tajt. Inte 
bra i blockering, varken i pass- eller 
springspel. Hopkins är en tight end 
som kommer användas som receiver, 
något som efterfrågas i NFL.
  

Magnus Adolfsson

2

Cole Kmet
Notre Dame
193 cm - 109 kg

Kmet är bästa tight 
end i år, tycker jag. 

Det är en svag klass men han har 
mycket positivt, särskilt som receiver. 
Bländar dig inte med fart, explosivitet 
eller yards efter mottagning. Starka, 
stabila händer, fångar med spelare 
som halsduk och lyckas ofta trampa 
några extra yards efter kontakt. 
Ställer upp överallt på planen, till och 
med som fullback. Blockerar dugligt. 
Har mycket att lära men storlek, vilja 
och fotarbete nog för att bli bättre. 
Hans tak är inte skyhögt, men en av få 
spelare som kan bidra på söndagar.

  Richard Olsson

3

Josiah Deguara
Cincinnati
189 cm - 108 kg

En tight end från 
Cincy? Jo, jag tackar. 

Redan där är det värt att chansa på 
Deguara. Han är en av mina favoriter 
i en svag klass. Deguara fick lite mer 
uppmärksamhet efter Senior Bowl. 
Egentligen för liten men spelar större. 
Är fysisk och aggressiv både i pass- 
och springblockering och tekniken 
är riktigt bra. Springer sina routes 
fint och har pålitliga händer. Saknar 
fysiken, men får jobbet gjort. Är det 
osexiga, trygga valet.
  Lars Thorman

5

Colby Parkinson
Stanford
200 cm - 115 kg

Det finns alltid en 
tight end från Stan-

ford att drafta. I år heter han Parkin-
son och mäter två meter. I första hand 
en bollfångande tight end med riktigt 
fina händer. Bra omfång och fångar 
allt i närheten. Är okej i blockering 
men måste bygga muskler och spela 
mer aggressivt. Mindre spelare vinner 
över honom. Mer aggressivitet och 
lite finputsning på Parkinsons routes så 
finns det potential.  

Lars Thorman

4

Bubblare: 
(67): Thaddeus Moss, LSU
(65): A. Okwuegbunam, Miss
(64): Jared Pinkney, Vanderbilt
(63): Harrison Bryant, FAU

Betyg: 73

Betyg: 72

Betyg: 68

Betyg: 67
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Matt Hennessy (C)
Temple
193 cm - 136 kg

Matt Hennessy är en prisad center som varit en av ledarna 
på en linje som också inkluderat svensken Isaac Moore, left 

tackle, från Örebro. Alla som någonsin spelat på Temple har en viss tuffhet, 
så även denna center. Han spelar med låg tyngdpunkt och styrka och det är 
sällan någon flyttar på honom. Har fin teknik och kroppskontroll och ser alltid 
ut att vara i balans. Lätta fötter som flyter med. Använder sina händer på ett 
bra sätt. Mot springspelet är han aggressiv och hittar sätt att flytta på sin mot-
ståndare. Rätt atletisk när han kommer upp till nästa nivå. Närvarande mentalt 
och identifierar oftast hoten tidigt. Är väldigt följsam generellt. Är överlag en 
smart spelare. Styrkan är inte ett frågetecken, men ändå något som begränsar. 
Hennessy kompenserar med teknik och inställning. Jag är inte förvånad om han 
startar i NFL redan till hösten.

Magnus Adolfsson

INTERIOR OFFENSIVE LINE

1

På insidan av offensiva linjen hittar vi kylskåpen. Det 
de saknar i form av längd och lätta fötter kompenserar 
de för med kraft och aggressivitet. En annan lagbok 
gäller på linjen. Men årets grupp saknar stjärnglans.

Betyg: 77
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Shane Lemieux (G)
Oregon
193 cm - 142 kg

Stark som en oxe och 
bäst i springspelet. 

Stark under midjan, men är kraften 
från överkroppen som verkligen sticker 
ut. Tung första kontakt. Har bra teknik 
och får ett tidigt övertag med snabba 
händer. Skulle önska snabbare fötter 
på andra nivån. Oregon körde mycket 
pulls med sina guards och Lemieux 
löste det oftast felfritt. Aggressiv men 
drar på sig få flaggor. Okej i pass-
blockering, men det är det han måste 
jobba mest med. Är trög i sidled och 
torskar ibland en mot en. Men jag ser 
ändå en ljus framtid.
    

Lars Thorman

2

Cesar Ruiz (C)
Michigan
192 cm - 145 kg

Michigans offensiva 
linje var ojämn men 

blev bättre under senare delen av  sä-
songen. Ruiz var inget undantag. Han 
är stor, stark och rörlig i en fin kombi-
nation, men varit ojämn i perioder. Är 
solklart bäst i springspelet, snabb ur 
sin stance och kör över motståndare. 
Effektiv på andra nivån tack vare sin 
rörlighet. Helt okej i passblockering 
men kan gå bort sig ibland och har en 
del problem med att spegla sin man. 
Måste höja sitt golv en aning och bli 
mer självsäker i passningsspelet.

Lars Thorman

3

Robert Hunt (G)
Louisiana-Lafayette
196 cm - 146 kg

Elak och tuff Ragin’ 
Cajun som alltid 

avslutar spelet. Hunt har bra energi 
och rätt inställning. Han utnyttjar sin 
storlek och fysik. Brutal i springspelet. 
Rör sig rätt smidigt för sin storlek. Kan 
bli för ivrig ibland och hamna lite ur 
balans. Men han har bra räckvidd och 
behöver egentligen inte slarva. Hunt 
har främst spelat right tackle på colle-
ge, samt några matcher som guard.

Magnus Adolfsson
    

5

Jonah Jackson (G)
Ohio State
193 cm - 141 kg

En tekniskt skicklig 
guard som är bäst i 

passblockering men har vissa fysiska 
begränsningar. Hade behövt vara 
starkare. Jacksons aktiva händer ger 
honom ett övertag och tillsammans 
med ett dugligt fotarbete är han oftast 
i god balans. Startat många matcher 
och oftast presterat på en hög nivå. 
Ibland hänger han inte med mentalt. 
Saknar tyvärr en våldsamhet i sitt spel.

  Richard Olsson

4

Bubblare: 
(71): L. Cushenberry III, LSU (C)
(69): T. Biadasz, Wisconsin (C)
(67): S. Kindley, Georgia (G)
(63): M. Omwenu, Michig. (G)

Betyg: 74

Betyg: 74

Betyg: 73

Betyg: 73
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Andrew Thomas
Georgia
196 cm - 144 kg

En av mina favoriter på offensiva linjen, men det finns saker 
som Thomas behöver jobba ytterligare på. Jag tyckte han var 

fantastisk redan i fjol och antingen hade jag för stora förväntningar eller så har 
han tagit ett litet steg tillbaka sitt sista år i college. Är mångsidig och har spelat 
både höger och vänster sida. Det ger flexibilitet om man kan slussa in honom 
på den ”enklare”, eller som guard, om han inte är riktigt redo från dag ett. Är 
väldigt atletisk för sin storlek och spelar kvickt, vilket framförallt syns i passblock-
ering, men blir ibland lite stel mot rushers som kommer lågt. Spelar med väldigt 
fin teknik och kraft i springspelet. Önskar att Thomas skulle spela lite mer elakt 
och det känns ibland som att han inte totalt avslutar ordentligt. Bra storlek, 
kontroll och balans i alla delar men kan ha problem med sin tajming. Tar gärna 
ett säkerhetssteg ut och blir slagen på insidan mot snabba rushers. Kan Thomas 
putsa lite på sina brister blir han en trygg left tackle i NFL.

Lars Thorman    

OFFENSIVE TACKLE

1

Anfallen i NFL passar bollen mer än någonsin. Om du 
ska spela med fyra eller fem passmottagare behöver 
du tackles som klarar sig utan hjälp. Och dessutom kan 
kötta i springspelet. Tur att vi har en stark grupp i år.

Betyg: 86
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Jedrick Wills
Alabama
196 cm - 145 kg

Hade ett riktigt bra år 
och klättrade på alla 
listor. Är explosiv, 

attackerar hårt i springspelet och bra 
även när han tar sig upp på andra 
nivån. Har fin rörlighet, driver på och 
lyckas ofta flytta på sin spelare. Är 
naturlig i passblockering med en bred 
bas och lätta, fina fötter. Har inte opti-
mal längd men den atletiska förmågan 
sminkar över det. Kan ha det jobbigt 
mot snabba pass rushers. Har aggres-
siva händer men kan gå in för hårt 
och smarta spelare kan utnyttja det. 
Främst spelat på höger sida.
    

Magnus Adolfsson

2

Mekhi Becton
Louisville
201 cm - 165 kg

En jätte som rör sig 
förvånansvärt bra för 

sin storlek och kan utnyttja sin storlek. 
Är en atlet som inte vinner bara för att 
han är tung. Snabb bakåt för att skära 
av och stark när han får kontakt. Kan 
suga in kraften från motståndaren och 
återhämta sig efter smällen. Han flyttar 
folk i springspelet relativt väl även om 
det kunde vara bättre med tanke på 
hans storlek. Gjorde stora framsteg 
från 2018. Har vissa bekymmer att 
spegla rushers och kan öppna upp för 
rush på insidan. Är en starter i NFL. 
Liknar Trent Brown och har ungefär 
samma potential.

  Richard Olsson

3

Saahdiq Charles
LSU
193 cm - 133 kg

Är lång, rörlig och 
atletisk och med 

utrymme att lägga på sig mer vikt. I 
passblockering hänger han med bra i 
sidled och använder sina långa armar. 
Har ibland problem med bull rush 
och kan behöva några steg för att 
återhämta sig. Om tyngre skulle han 
bli mer svårflyttad. Fysisk och smidig i 
springspelet. Blir ibland lite ivrig. Har 
jättehögt tak men behöver bli tyngre 
utan att tappa i rörlighet och spela 
med bättre teknik.

Magnus Adolfsson

5

Tristan Wirfs
Iowa
196 cm - 145 kg

Har spelat right tack-
le i Iowa och utveck-

lats snabbt. Många tror att det ska 
fortsätta i NFL, men Wirfs är inte där 
än. Vinner en mot en. Förlorar sällan 
på smidighet eller styrka. Har svårt att 
prioritera med press från oväntat håll. 
Briljerade på combine där han sprang 
snabbt, hoppade långt och högt och 
visade upp ett par underbara lår. Ett 
stort löfte. Måste utveckla teknik och 
spelförståelse.
  Lars Thorman

4

Bubblare: 
(76): Josh Jones, Houston
(73): Austin Jackson, USC
(72): Hakeem Adeniji, Kansas
(70): Lucas Niang, TCU

Betyg: 85

Betyg: 84

Betyg: 82

Betyg: 79
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Derrick Brown
Auburn
195 cm - 144 kg

Brown är en kanonkula i mitten med lika mycket kraft i kroppen 
som explosivitet vid start. Har ett unikt första steg för sin storlek 

som ställer till stora problem för motståndarna. De hinner många gånger knappt 
reagera och komma i position innan han sätter händerna på dem. Har en riktigt 
bra bullrush och en del andra trick, framförallt är han skicklig på att jobba med 
ena armen som en bom. Annars är han inte så teknisk, så det finns mycket ut-
rymme att bli bättre. Drar åt sig mycket uppmärksamhet och dubblas och tripp-
las, vinner ofta ändå. I springförsvar är han svår att flytta på tack vare en stabil 
bas och bra balans. Förstör spel många gånger när han exploderar genom hål, 
men kan bli bättre på att se bollbäraren och själv avsluta spelet. Bränns lite ofta 
på play action och kan bli bättre på att se och läsa spelet. Överlag en jättebra 
tackle mot springspelet som har förutsättningar att utvecklas som pass rusher.

Richard Olsson    

DEFENSIVE TACKLE

1

Vem älskar inte en hänsynslös och våldsam defensive 
tackle? De senaste åren har det kryllat av begåvade 
spelare, men i år ser vi en väldigt tydlig etta och ett 
gäng intressanta spelare med egna frågetecken.

Betyg: 90
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Javon Kinlaw
South Carolina
196 cm - 142 kg

En spelare med alla 
redskap för att vara 

dominant. I sina bästa stunder är han 
en explosiv, stark koloss som enkelt
penetrerar och skapar stora problem. 
Ibland är han trög och allmänt fel-
tajmad. Skapar övertag med aktiva 
händer och styrka och överrumplar 
sin motståndare. Har en fin bull rush. 
Höjde sig och gjorde sina bästa 
insatser mot bra lag. Inte koll på vad 
omgivningen och går i fällan då anfal-
let försöker plocka bort honom. Stark 
pass rusher på insidan med sex sacks i 
fjol. Mycket potential.
    

Magnus Adolfsson

2

Marlon Davidson
Auburn
198 cm - 98 kg

I skuggan av Derrick 
Brown har Davidson 

gjort två fina säsonger i Auburn. Han 
har spelat end och tackle men oftast 
outside linebacker. Jag tycker att han 
hör hemma på linjen med handen i 
marken. Han har ett extremt bra första 
steg som han backar upp med en fin 
punch. Kommer in lågt och visar bra 
fotarbete. Ibland ser han däremot lite 
stel ut. Är inte lika bra mot spring trots 
att viljan finns. Aningen kort och har 
svårt att se hur spelet utvecklar sig. 
Hittar Davidson rätt roll har han goda 
chanser att starta i NFL.

  Lars Thorman

3

Justin Madubuike
Texas A&M
185 cm - 99 kg

Hade höga förvänt-
ningar och ville se 

mer. Jag tyckte alltid att push-pull var 
jobbigt att möta och Madubuike gör 
det grymt fint. Attackerar hålen och 
kommer in väldigt lågt med rörlighet 
och explosivitet. Ger inte alltid 100 
procent. När han är på humör är han 
svår att stoppa. Lite tveksam balans 
och faller framåt lite ofta. Spelat på 
samtliga positioner. Kondition och 
inställning är nycklar för framgång.
    

Lars Thorman

5

Ross Blacklock
TCU
193 cm - 100 kg

Jag har svårt att säga 
om Blacklock kommer 

blomma ut till en bra tackle. Drog 
korsbandet 2018, men kom tillbaka 
starkt. Har styrka och flås. Power är 
hans grej. Måste jobba på de tekniska 
bitarna. Bra tajming och kommer ofta 
i överläge tidigt med låg tyngdpunkt. 
Står upp mot double teams. Spelar 
elakt. Men Blacklock ser ofta förvirrad 
ut på planen. Atletisk, men har han 
storleken för NFL?
  Lars Thorman

4

Bubblare: 
(71): Larrell Murchison, NC State
(70): N. Gallimore, Oklahoma
(66): J. Strowbridge, N. Carolina
(65): Khalil Davis, Nebraska  

Betyg: 80

Betyg: 73

Betyg: 73

Betyg: 72
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Chase Young
Ohio State
195 cm - 120 kg

Chase Young har orsakat mardrömmar hos mer än en offensiv 
koordinator i collegefotbollen. Pass rushern är en fantastisk 

spelare som dominerat matcher på egen hand. Young är draftens bästa spelare 
i min bok. Som renodlad pass rusher är han extremt explosiv och kan använda 
sin fart för att kliva runt på utsidan eller omvandla det till kraft för att attackera 
med kraft. Han har starka fina händer som sveper bort offensiva linjemän utan 
att han tappar fart. Har fin tajming och vinner ofta en fördel från start. Tekniskt 
klarar han av att variera sig på hög nivå och har ofta svar på allt motståndaren 
försöker sig på. Mot springspelet sätter Young en stark och pålitlig kant och 
håller sin position tills han kan attackera bollen. Kan både hålla emot vid kon-
takt och vara en spelare som penetrerar. Statsen hans sista år, 21.5 tacklingar 
bakom linjen, 16.5 sacks och sju forcerade fumbles talar sitt tydliga språk.

Magnus Adolfsson    

EDGE RUSHER

1

Vi har sett några år med bra defensiva linjespelare, och 
särskilt pass rushers. Fjolårets grupp var väldigt bra. 
I år har vi en riktig toppspelare och sedan är det nog 
mer bredd, efter tycke och smak, än självklar succé.

Betyg: 96
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K’Lavon Chaisson
LSU
193 cm - 112 kg

Var inte alls såld på 
Chaisson inför årets 

säsong. Halvvägs in var jag skeptisk. 
Men avslutningen fick mig ombord på 
tåget. Han har brister och är relativt 
ineffektiv i springspelet. Men han är 
atletisk och naturlig som edge rusher 
och kommer producera sacks i NFL. 
Hans bästa egenskap är att ta sig runt 
kanten med explosivitet. Stor, lång 
och passar perfekt som defensive 
end i NFL. Lägg till smidiga höfter 
och möjligheterna är stora. Men man 
kan fråga sig varför han inte var mer 
produktiv i college? 
    

Lars Thorman

2

Zach Baun
Wisconsin
189 cm - 107 kg

Atletisk, mångsidig 
linebacker som kan 

rusha quarterbacks och falla ned i 
markering. En ledare för Wisconsin. 
Lätta fötter och explosiv. Bra fart och 
smidighet som pass rusher, men är 
beroende av snabbheten då han inte 
riktigt kan vinna med kraft. Tillräcklig 
atletisk förmåga att markera tight 
ends och running backs. Är skicklig 
med händerna. Bra mot springspelet 
där han läser fort och reagerar. Hög 
energi. Mångsidig, men kanske inte 
dominant i någon del. Kan vara riktigt 
bra med en kreativ coach.

  Magnus Adolfsson

3

Terrell Lewis
Alabama
193 cm - 114 kg

Välbyggd pass rusher 
som blommade ut sitt 

sista år på college. Har haft skadepro-
blem. Har förmåga att rusha både på 
insidan och utsidan. Läser spelet bra, 
har tålamod. Biter inte på onödiga sa-
ker. Kämpar och sliter. Är explosiv och 
kraftfull när han får gå rakt på, men 
lite orörlig i sidled. Oslipad och kan 
växa med speltid. Långa armar och fin 
räckvidd. Spelar lite upprätt ibland.
    

Magnus Adolfsson

5

Yetur Gross-Matos
Penn State
196 - 120 kg

Hade Gross-Matos 
högt inför 2019, men 

inte lika högt inför draften. Har fina 
egenskaper att bygga vidare på. Lång 
och atletisk med bra acceleration runt 
kanten. Fullt ös hela matchen och ger 
aldrig upp på ett spel. Kommer lågt 
trots längden, men tufft med atletiska 
motståndare. Bra första steg och hand-
teknik. Ser tunn ut men står upp bra 
mot spring. Saknar närvaro och tydlig 
plan i hans spel.    

Lars Thorman

4

Bubblare: 
(76): A.J Epenesa, Iowa
(74): Jonathan Greenard, Florida
(73): J. Okwara, Notre Dame
(71): Bradlee Anae, Utah

Betyg: 85

Betyg: 83

Betyg: 81

Betyg: 76
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Isaiah Simmons
Clemson
192 cm - 102 kg

En defensiv koordinators dröm. Med Simmons på banan finns 
det oändligt med alternativ eftersom hans storlek och atletiska 

förmåga gör att han i stort sett kan spela på vilken av försvarets bakre sju posi-
tioner som helst. Tar alltid rätt vinklar och glider undan tacklingar på ett smidigt 
sätt. Kombinerar vi det med en i alla avseenden bra spelförståelse och spännan-
de fysik som gör att han kan plugga igen springspelet framåt så förstår du att 
vi snackar om en sällsynt talang. En spelare som kommer bli fansens favorit var 
han än landar. Simmons enda uppenbara brister kommer till ytan när motstån-
darna springer mellan sina inre linjespelare, men med ett par års erfarenhet 
och några kilo till så kommer han att hantera även det. Simmons är som skapt 
för ett modernt NFL-försvar och kan bli en riktigt rolig playmaker i stil med Luke 
Kuechly eller Bobby Wagner!

Daniel Croona

LINEBACKER

1

Till skillnad från tidigare år erbjuder draften en tydlig 
toppspelare. Åtminstone hos vår redaktion. Clemsons 
Isaiah Simmons är favoriten. Bakom honom hittar vi en 
hel del andra spännande spelare beroende på smak.

Betyg: 92
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Patrick Queen
LSU
185 cm - 102 kg

Modern linebacker. 
Liten men explosiv. 

Täcker stora ytor i coverage. Har 
fina instinkter och snabba reaktioner. 
Väldigt bra i passförsvaret där han 
har förmågan att täcka stora ytor 
och spela både zone och man. En 
playmaker som aldrig behöver tas av 
banan. Har växt under sin tid på LSU 
och var som bäst när Tigers nu blev 
mästare. Väldigt effektiv blitzare. Mot 
springspelet hjälper hans explosivitet 
och rörlighet. Storlek och kraft är en 
svaghet. Queens spelförståelse hjälper 
honom överkomma mycket av det.
    

Magnus Adolfsson

2

Kenneth Murray
Oklahoma
188 cm - 106 kg

Murray kan ej lastas 
för Oklahomas 

många defensiva brister, han har 
dominerat på sin position senaste sä-
songerna. Murray är bäst när han at-
tackerar linjen i form av blitz eller upp 
i hålet mot running back. Kan vara 
snabbaste linebackern i årets draft. 
Just farten räddar ofta hans lite bris-
tande instinkter. Även om spelet framåt 
är hans styrka så är han bra nog när 
han faller bak i markering mot pass. 
Behöver slipa på sin tacklingsteknik 
och snabba upp spelförståelsen, men 
känns verkligen som en spelare man 
kan plugga in dag ett i NFL.

  Lars Thorman

3

Troy Dye
Oregon
192 cm - 101 kg

Dye har varit ledaren 
i Oregons försvar de 

två senaste åren. Spelar smart och 
reagerar snabbt. Dyes styrka är att 
attackera linjen men han är nästan 
lika bra i passförsvar. Vet exakt hur 
han ska störa sin motståndare. Dye 
är lika energisk i början som i slutet 
av matchen. Storlek och styrka är 
svagheter. Han fastnar ofta i trafiken 
i mitten. Han passar nog bäst som 
weakside linebacker i NFL.   
  

Lars Thorman

5

Malik Harrison
Ohio State
191 cm - 112 kg

Ser inte atletisk ut på 
plan med korta steg 

och dåliga hållning. Skenet bedrar. En 
smart spelare som läser spelet på ett 
bra sätt. Kropp och ögon är i harmoni, 
han ser och reagerar snabbt. En fysisk 
spelare och säker tacklare. Svagare 
i passförsvar där han är begränsad. 
Ohio State blitzade honom en hel 
del. Utvecklas han i sitt passförsvar är 
han en linebacker som kan spela alla 
downs i NFL. 

Magnus Adolfsson

4

Bubblare: 
(73): Jordyn Brooks, Texas Tech
(72): A. Davis-Gaither, App St.
(68): Logan Wilson, Wyoming
(65): Daniel Bituli, Tennessee

Betyg: 81

Betyg: 81

Betyg: 76

Betyg: 74
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Jeffrey Okudah
Ohio State
185 cm - 90 kg

Okudah har varit en ledare i ett begåvat secondary och haft 
en hyllad collegekarriär. Med fem turnovers sitt sista år och en 

bra combine raderade han eventuella frågetecken. Han har spelat i en myck-
et NFL-kompatibel defensiv i Ohio State, vilket gör det någorlunda enkelt att 
bedöma hans möjlighet att klara sig på nästa nivå. Okudah har fantastisk fysik, 
smidighet och rörlighet och vågar spela tufft i såväl press och då han attackerar 
bollen i coverage. Kommer att bli en stjärna i man mot man-försvar fär han kan 
bli en spelare som faktiskt klarar att spela på en ”ö”, likt Darrelle Revis gjorde 
under sin karriär. Har överlag väldigt bra teknik och är en slipad försvarare. Att 
han inte alltid riktigt litar på sin teknik är kanske enda riktiga bristen han har.  
Ibland är det nästan en styrka snarare än en svaghet. Men förhoppningsvis 
växer självförtroendet på när han landat i NFL.

Daniel Croona

CORNERBACK

1

NFL Supporters topp fem leds av två spelare från Ohio 
State. Det är ovanligt. Cornerback brukar erbjuda bra 
bredd, även om det är svårt att utvärdera positionen i 
college. Många bra spelare hamnade utanför i år.

Betyg: 89
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Damon Arnette
Ohio State
183 cm - 88 kg

Min typ av corner-
back. Han chansar 

och attackerar gärna bollen i hopp 
om en interception. Lär producera 
turnovers även i NFL. Problemet är 
att han kommer att bli bränd ett antal 
gånger till följd av sin stil. Gjorde en 
fin sista säsong i college. Är atletisk 
och smidig och med fint fotarbete 
sitter han som ett frimärka på sin mot-
ståndare. Många turnovers kom dock 
när han fick spela just zon. Bidrar 
gärna till att stoppa springspelet. Finns 
varningsflaggor kring personligheten 
och jag skulle vilja se mer kontinuitet.
    

Lars Thorman

2

Jeff Gladney
TCU
183 cm - 83 kg

Gladney har snabba 
fötter och rör sig 

smidigt med mjuka höfter. Han är en 
aggressiv, bolljagande spelare som 
aldrig lägger fingrarna emellan. Han 
skiftar riktning utan att tappa vare sig 
fart eller balans och följer överlag 
motståndare med enkelhet. Han har 
en bra förståelse för olika routes och 
reagerar snabbt. Kan ibland luras att 
”bita på” första rörelsen och tillåta 
stora spel. Bör hålla hög klass oavsett 
system. En bra tacklare. Inte optimal 
storlek och har det tufft mot större 
receivers. Oklart om han skulle vara 
bäst på insidan eller utsidan.

  Magnus Adolfsson

3

C.J Henderson
Florida
185 cm - 90 kg

En limmig man mot 
man-cornerback. 

Relativt lång, men smidig. Öppnar upp 
höfterna, ändrar riktning och bryter 
på spel. Ofta i bakfickan på receiver. 
Även när han förlorar på linjen räddar 
han upp det. Bra känsla i zonförsvar 
och för omgivningen. Förutser spel, 
läser receiverns ögon, vänder huvudet 
och hittar bollen i luften. Ointresserad 
av springförsvar, och gör inte mer än 
han måste. Snackar konstant och är 
kaxig. Det gillar jag.

Richard Olsson

5

Jaylon Johnson
Utah
183 cm - 88 kg

Lång, snabb och stark. 
En skön cornerback 

med attityd. Han har imponerat med 
sex interceptions och 15 nedslagna 
bollar på två år. Trots att quarterbacks 
undvek honom. Bäst när han får spela 
nära motståndaren, starta i press och 
använda sin fysik. Ligger tajt utan att 
dra på sig flaggor. Aggressiva händer 
och bra tajming. Läser receivern bra. 
Tillräckligt snabb. Fysisk tacklare i 
springförsvar.
  Lars Thorman

4

Bubblare: 
(80): Cameron Dantzler, Miss St.
(79): Kristian Fulton, LSU
(77): Trevon Diggs, Alabama
(75): Noah Igbinoghene, Auburn

Betyg: 81

Betyg: 80

Betyg: 80

Betyg: 80
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Xavier McKinney
Alabama
185 cm - 91 kg

En ledare i ett begåvat och välcoachat försvar som producerat 
sex fumbles och fem interceptions på sina två sista säsonger. 

Snabb och instinktiv ledare som driver på sina medspelare. McKinney kan göra 
det mesta bra, från att spela nära linjen till att täcka yta djupt. Han har egent-
ligen man kan önskas hos en safety. Han täcker stora ytor och litar ofta till sin 
förmåga att läsa och reagera. Han är väldigt ofta precis vid bollmottagaren 
och påverkar när bollen anländer. Som blitzare har han både fart och tajming 
och han är duktig på att dölja sin avsikt. I passförsvar är han skicklig på att läsa 
quarterbacken och agera på det som händer framför honom. Han är inte den 
största spelaren, men får ändå bra kraft i tacklingarna. Han läser som sagt spe-
let väl och är bra på att snabbt se vad som är på gång och komma skjutande 
framåt mot springspelet. McKinney biter sällan på fejken och litar istället till sin 
atletiska förmåga när han vet var han behövs.

Magnus Adolfsson

SAFETY

1

Det är alltid svårt att utvärdera safetys. Samtidigt är 
det en rolig position att studera. Dessutom kan de vara 
väldigt olika. I år har vi ett par intressanta spelare, där 
Xavier McKinney och Grant Delpit tagit täten. 

Betyg: 83
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Grant Delpit
LSU
191 cm - 90 kg

Helt såld på Delpit 
inför säsongen men 

han var lite ojämn. Inte lika perfekt 
mot passen som 2018 och de utma-
ningar i springförsvar, tog fel vinklar 
och missade tacklingar, var kvar. Men 
Delpit är fortfarande en bra spelare, 
är orädd och attackerar med fart. 
Läser spelet bra och trivs nere i boxen. 
Delpit är mångsidig och kan hantera 
både man- och zonförsvar. Har bra 
storlek och hungrig efter bollen. Blev 
mer allround sitt sista år, vilket kanske 
bidrog till att inte någon enskild del 
stack ut lika tydligt som tidigare.
    

Lars Thorman

2

Antoine Winfield Jr
Minnesota
178 cm - 93 kg

Tar bra vinklar på 
bollbäraren. Villig 

och säker tacklare. Bra räckvidd i 
pass och spelar ofta ensam där bak. 
Släpper aldrig någon bakom sig, 
slipper jaga spel. Snabb och byter 
riktning utan att tappa fart. Spelar bol-
len bra och haft många interceptions. 
Ser ut som man vill och gör väldigt få 
misstag. Pappa spelade i NFL i många 
år. Största problemet är hans storlek, 
han är bara 1.78, samt skadehistorik 
som tvingade honom att avbryta både 
2017 och 2018. Men baserat på hans 
film är Winfield värd att gå i första.

Richard Olsson

3

Jeremy Chinn
Southern Illinois
188 cm - 100 kg

Safetys från mindre 
skolor ploppar upp 

som svampar inför draften. Chinn är 
en mångsidig, atletisk och välväxt 
spelare med utrymme att utvecklas. 
Är bäst när han spelar zon med ett 
avgränsat område att hantera. Är en 
häftig blitzare. Tycker han tar dåliga 
vinklar för ofta och orsakar en del 
stora spel. Spelar fysiskt och vill vara 
med där det händer. Ofta vid bollen 
med långa armar.
  Magnus Adolfsson

5

Ashtyn Davis
California
186 cm - 90 kg

En safety med fint tå-
lamod som trivs djupt 

bak i planen. Bra blick för spelet och 
imponerande atletisk förmåga. Är en 
ledare och fysisk tacklare som tyvärr 
också missar ibland när han går in för 
aggressivt. När han får vittring går 
det dock undan. Lätta fötter och rörlig 
i alla riktningar. Är tuff och fysisk, och 
sätter tonen för hela försvaret. Har 
startat matcher både som cornerback 
och safety.
  Magnus Adolfsson

4

Bubblare: 
(68): Kyle Dugger, Lenoir-Rhyne
(68): Nigel Warrior, Tennessee
(66): K’Von Wallace, Clemson
(64): Brandon Jones, Texas

Betyg: 83

Betyg: 82

Betyg: 74

Betyg: 72
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NAMN                     POSITION     COLLEGE      BETYG

1: Chase Young   Edge Ohio St.   96
2: Joe Burrow   QB LSU   92
3: Isaiah Simmons   LB Clemson   92
4: Derrick Brown   DL Auburn   90
5: Jerry Jeudy   WR Alabama   90
6: Jeffrey Okudah   CB Ohio St.   89
7: CeeDee Lamb   WR Oklahoma   88
8: Tua Tagovailoa   QB Alabama   87
9: Andrew Thomas   OT Georgia   86
10: Jedrick Wills   OT Alabama   85
11: K’Lavon Chaisson   Edge LSU   85
12: Mekhi Becton   OT Louisville   84
13: Justin Herbert   QB Oregon   84
14: Henry Ruggs III   WR Alabama   84
15: Zack Baun   Edge Wisconsin   84
16: Xavier McKinney   S Alabama   83
17: Tristan Wirfs   OT Iowa   83
18: J.K. Dobbins   RB Ohio St.   82
19: Justin Jefferson   WR LSU   82
20: Grant Delpit   S LSU   82
21: Tee Higgins   WR Clemson   82
22: Patrick Queen   LB LSU   82
23: Antoine Winfield   S Minnesota   82
24: Damon Arnette   CB Ohio St.   81
25: Jaylon Johnson   CB Utah   81
26: Y. Gross-Matos   Edge Penn St.   81
27: Kenneth Murray   LB Oklahoma   81
28: Brandon Aiyuk   WR Az. State   81
29: Jonathan Taylor   RB Wisconsin   81
30: Javon Kinlaw   DL S. Car.   81
31: Edwards-Helaire   RB LSU   80
32: Jalen Reagor   WR TCU   80
33: Jeff Gladney   CB TCU   80

34: Cameron Dantzler   CB Miss State   80
35: Laviska Shenault   WR Colorado   80
36: D’Andre Swift   RB Georgia   80
37: CJ Henderson   CB Florida   80
38: Saahdiq Charles   OT LSU   79
39: Cam Akers   RB Florida St.   79
40: Denzel Mims   WR Baylor   78
41: Trevon Diggs   CB Alabama   77
42: Kristian Fulton   CB LSU   77
43: Terrell Lewis   Edge Alabama   77
44: Josh Jones   OT Houston   76
45: A.J. Epenesa   Edge Iowa   76
46: Malik Harrison   LB Ohio St.   76
47: N. Igbinoghene   CB Auburn   75
48: Zack Moss   RB Utah   75
49: A.J Terrell   CB Clemson   75
50: Tyler Johnson   WR Minnesota   75
51: Cesar Ruiz   C Michigan   74
52: Neville Gallimore     DL Oklahoma    74
53: J. Greenard   Edge Florida   74
54: Troy Dye   LB Oregon   74
55: Jordan Love   QB Utah St.   74
56: Ashtyn Davis   S Cal   74
57: Marlon Davidson   DL Auburn   74
58: Hunter Bryant   TE Wash   74
59: Brycen Hopkins   TE Purdue   74
60: Jonah Jackson   G Ohio St.   73
61: Austin Jackson   OT USC   73
62: Ross Blacklock   DL TCU   73
63: Julian Okwara   Edge N. Dame   73
64: Jordyn Brooks   LB Texas Tech   73
65: Collin Johnson   WR Texas   73
66: Jalen Hurts   QB Oklahoma   73
67: Cole Kmet   TE N. Dame   73
68: Hakeem Adeniji   OT Kansas   73
69: Matt Hennessy   C Temple   72
70: Bryce Hall   CB Virginia   72
71: J. Madubuike   DL T. A&M   72
72: A. Davis-Gaither   LB App State   72

NFL SUPPORTERS
TOPP 150*
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73: Jeremy Chinn   S S. Illinois   72
74: KJ Hamler   WR Penn St.   72
75: Bradlee Anae   Edge Utah   72
76: Chase Claypool   WR N. Dame   72
77: AJ Dillon   RB Boston   71
78: L. Cushenberry III   C LSU   71
79: Larrell Murchison   DL NC State   71
80: Robert Hunt   G Lou-Laf.   71
81: Antonio Gibson   RB Memphis   71
82: Michael Pittman Jr   WR USC   71
83: Lucas Niang   OT TCU   71
84: Joshua Uche   Edge Michigan   70
85: Curtis Weaver   Edge Boise St.   70
86: Eno Benjamin   RB Az St.   70
87: Tyler Biadasz   C Wisconsin   70
88: Jordan Elliott   DL Missouri   69
89: Shane Lemieux   G Oregon   69
90: Lamical Perine   RB Florida   69
91: Bryan Edwards   WR S. Car.   69
92: Solomon Kindley   G Georgia   69
93: Colby Parkinson   TE Stanford   69
94: Darrell Taylor   Edge Tenn.   68
95: Logan Wilson   LB Wyoming   68
96: Kyle Dugger   S L.-Rhyne   68
97: Nigel Warrior   S Tenn   68
98: Isaiah Hodgins   WR Oregon St.   68
99: Jacob Eason   QB Wash.   68
100: Javaris Davis   CB Auburn   67
101: Kenny Willekes   Edge Mich. St.   67
102: Jabari Zuniga   Edge Florida   67
103: Ezra Cleveland   OT Boise St.   67
104: Josiah Deguara   TE Cincinnati   67
105: Thaddeus Moss   TE LSU   67
106: Van Jefferson   WR Florida   67
107: J. Strowbridge    DL N. Car.   66
108: Daniel Bituli   LB Tenn.   66
109: K’Von Wallace   S Clemson   66
110: Devin Duverney   WR Texas   66
111: Quintez Cephus   WR Wisconsin   66

112: James Proche   WR SMU   66
113: A. Okwuegbunam   TE Missouri   66
114: Troy Pride Jr.   CB N. Dame   65
115: Khalil Davis   DL Nebraska   65
116: A. Jennings   Edge Alabama   65
117: A. McFarland   RB Maryland   65
118: K. Vaughn   RB V-bilt   65
119: D. Peoples-Jones   WR Michigan   65
120: Jauan Jennings   WR Tenn.   65
121: Isaiah Wilson   OT Georgia   65
122: McTelvin Agim   DL Arkansas   64
123: Benito Jones   DL Ole Miss   64
124: Khalid Kareem   Edge N. Dame   64
125: Evan Weaver   LB Cal   64
126: Trey Adams   OT Wash.   64
127: Ben Bartch   OT St. John’s   64
128: Joshua Kelley   RB UCLA   64
129: Brandon Jones   S Texas   64
130: Jared Pinkney   TE V-bilt   64
131: Quartney Davis   WR T. A&M   64
132: Harrison Bryant   TE FAU   64
133: Adam Trautman   TE Dayton   64
134: A. Gandy-Golden   WR Liberty   64
135: Jake Fromm   QB Georgia   63
136: R. Lawrence   DL LSU   63
137: Michael Onwenu   G Michigan   63
138: Netane Muti   G Fresno St.   63
139: Jack Driscoll   OT Auburn   63
140: K.J. Hill   WR Ohio St.   63
141: Damien Lewis   G LSU   62
142: Dalton Keene   TE V. Tech   62
143: Ben Bredeson   G Michigan   61
144: John Simpson   G Clemson   60
145: Anthony Gordon   QB Wash. St.   60
146: C. Throckmorton   G Oregon   59
147: Joe Bachie   LB Mich. St.   59
148: Nick Harris   C Wash.   58
149: Josiah Coatney   DL Ole Miss   58
150: James Morgan   QB FIU   58

*Den senaste rankingen hittar du alltid på nflsupporter.se
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Runda 1
1. Cincinnati
2. Washington
3. Detroit
4. N.Y. Giants
5. Miami
6. Los Angeles
7. Carolina
8. Arizona
9. Jacksonville
10. Cleveland
11. N.Y. Jets
12. Las Vegas
13. San Francisco (IND)
14. Tampa Bay
15. Denver
16. Atlanta
17. Dallas
18. Miami (PIT)
19. Las Vegas (CHI)
20. Jacksonville (LAR)
21. Philadelphia
22. Minnesota (BUF)
23. New England
24. New Orleans
25. Minnesota
26. Miami (HOU)
27. Seattle
28. Baltimore
29. Tennessee
30. Green Bay
31. San Francisco
32. Kansas City

Runda 2
33. Cincinnati
34. Indianapolis (WAS)
35. Detroit
36. N.Y. Giants
37. L.A. Chargers
38. Carolina
39. Miami
40. Houston (AZ)
41. Cleveland
42. Jacksonville
43. Chicago (LV)
44. Indianapolis
45. Tampa Bay
46. Denver
47. Atlanta
48. N.Y. Jets
49. Pittsburgh
50. Chicago
51. Dallas
52. L.A. Rams
53. Philadelphia
54. Buffalo
55. Baltimore (NE via ATL)
56. Miami (NO)
57. Houston
58. Minnesota
59. Seattle
60. Baltimore
61. Tennessee
62. Green Bay
63. Kansas City (SF)
64. Seattle (KC)

Runda 3
65. Cincinnati
66. Washington
67. Detroit
68. N.Y. Jets (NYG)
69. Carolina
70. Miami
71. L.A. Chargers
72. Arizona
73. Jacksonville
74. Cleveland
75. Indianapolis
76. Tampa Bay
77. Denver
78. Atlanta
79. N.Y. Jets
80. Las Vegas
81. Las Vegas (CHI)
82. Dallas
83. Denver (PIT)
84. L.A. Rams
85. Detroit (PHI)
86. Buffalo
87. New England
88. New Orleans
89. Minnesota
90. Houston
91. Las Vegas (SEA)
92. Baltimore
93. Tennessee
94. Green Bay
95. Denver (från SF)
96. Kansas City

97. Cleveland (HOU)
98. New England*
99. N.Y. Giants*
100. New England*
101. Seattle*
102. Pittsburgh*
103. Philadelphia*
104. L.A. Rams*
105. Minnesota*
106. Baltimore*

Runda 4
107. Cincinnati
108. Washington
109. Detroit
110. N.Y. Giants
111. Houston (MIA)
112. L.A. Chargers
113. Carolina
114. Arizona
115. Cleveland
116. Jacksonville
117. Tampa Bay
118. Denver
119. Atlanta
120. N.Y. Jets
121. Las Vegas
122. Indianapolis
123. Dallas
124. Pittsburgh
125. New England (CHI)
126. L.A. Rams
127. Philadelphia

Alla draftval 2020
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128. Buffalo
129. Baltimore (NE)
130. New Orleans
131. Arizona (HOU)
132. Minnesota
133. Seattle
134. Baltimore
135. Pittsburgh (TEN via MIA)
136. Green Bay
137. Denver (SF)
138. Kansas City
139. Tampa Bay*
140. Jacksonville (CHI)*
141. Miami*
142. Washington*
143. Atlanta (BAL)*
144. Seattle*
145. Philadelphia*
146. Philadelphia*

Runda 5
147. Cincinnati
148. Carolina (from 
Washington)
149. Detroit
150. N.Y. Giants
151. L.A. Chargers
152. Carolina
153. Miami
154. Miami (JAX via PIT)
155. Minnesota (BUF via CLE)
156. San Francisco (DEN)
157. Jacksonville (BAL via ATL)
158. N.Y. Jets
159. Las Vegas

160. Indianapolis
161. Tampa Bay
162. Seattle (PIT)
163. Chicago
164. Dallas
165. Jacksonville (LAR)
166. Detroit (PHI)
167. Buffalo
168. Philadelphia (NE)
169. New Orleans
170. Baltimore (MIN)
171. Houston
172. N. England (DET via SEA)
173. Miami (BAL via LAR)
174. Tennessee
175. Green Bay
176. San Francisco
177. Kansas City
178. Denver*
179. Dallas*

Runda 6
180. Cincinnati
181. Denver (WAS)
182. Detroit
183. N.Y. Giants
184. Carolina
185. Miami
186. L.A Chargers
187. Cleveland (ARI)
188. Buffalo (CLE)
189. Jacksonville
190. Philadelphia (ATL)
191. N.Y. Jets
192. Green Bay (LV)

193. Indianapolis
194. Tampa Bay
195. New England (DEN)
196. Chicago
197. Indianapolis (DAL via MIA)
198. Pittsburgh
199. L.A. Rams
200. Chicago (PHI)
201. Minnesota (BUF)
202. Arizona (NE)
203. New Orleans
204. New England (HOU)
205. Minnesota
206. Jacksonville (SEA)
207. Buffalo (BAL via NE)
208. Green Bay (TEN)
209. Green Bay
210. San Francisco
211. N.Y. Jets (KC)
212. New England*
213. New England*
214. Seattle*

Runda 7
215. Cincinnati
216. Washington
217. San Francisco (DET)
218. N.Y. Giants
219. Minnesota (MIA)
220. L.A. Chargers
221. Carolina
222. Arizona
223. Jacksonville
224. Tennessee (CLE)
225. Baltimore (NYJ)

226. Chicago (from LV)
227. Miami (IND)
228. Atlanta (TB via PHI)
229. Washington (DEN)
230. New England (ATL)
231. Dallas
232. Pittsburgh
233. Chicago
234. L.A. Rams
235. New England (PHI)
236. Green Bay (BUF via CLE)
237. Denver (NE)
238. N.Y. Giants (NO)
239. Minnesota
240. Houston
241. New England (SEA)
242. Green Bay (BAL)
243. Tennessee
244. Cleveland (GB)
245. San Francisco
246. Miami (KC)
247. N.Y. Giants*
248. Houston*
249. Minnesota*
250. Houston*
251. Miami*
252. Denver*
253. Minnesota*
254. Denver*
255. N.Y. Giants*

*”Compensatory” val.
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LASSES
LISTOR

alternativa

Årets offensiva linje
LT Andrew Thomas (Georgia)
LG Jonah Jackson (Ohio State)
C Tyler Biadasz (Wisconsin)
RG Tristan Wirfs (Iowa)
RT Saahdiq Charles (LSU

Årets Al Davis-lista
WR Henry Ruggs III (Alabama)
CB Javelin Guidry (Utah)
WR Quez Watkins (S. Miss)
S L’Jarius Sneed (La. Tech)
WR Darnell Mooney (Tulane)

Fem från mindre skolor
LB A. Davis-Gaither (App St.)
S Kyle Dugger (Lenoir-Rhyne)
OT Ben Bartch (St. John’s)
TE Adam Trautman (Dayton)
QB James Morgan (FIU)

Årets floppar
Edge A.J. Espenesa (Iowa)
QB Jordan Love (Utah State)
DL N. Gallimore (Oklahoma)
OT Austin Jackson (USC)
S Brandon Jones (Texas)

Årets ”Alabama”
WR Jerry Jeudy
QB Tua Tagovailoa
S Xavier McKinney
WR Henry Ruggs III
CB Trevon Diggs

Linebackers dag tre
Mohammed Barry (Nebraska)
Daniel Bituli (Tennessee)
Logan Wilson (Wyoming)
Connor Taylor (Louisiana Tech)
Dele Harding (Illinois)

Listor över de bästa spelarna i all ära. Den riktiga storyn 
hittar man i buskarna. Här är årets alternativa listor. 
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Henry Ruggs III, receiver, 
från Alabama är snabb. 
Al Davis hade inte kunnat 
motstå att välja honom.
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