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Eos vann serien – och skickade
Malbas till Basketligan
SPORT

På läktaren i Eoshallen satt Henrik Svensson och blev ligacoach för Malbas i

keps.
– Jag är väl den ende som satt och hoppades att vi skulle få säkra det själv mot
Alvik. Jag måste ju alltid vinna, till och med i sten-sax-påse.
Text: Max Wiman
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Men till slut erkände Henrik Svensson att hjälpen från Eos inte var så dum.
– Det har varit lite halvpanik och jag har knappt sovit. När det stod klart att vi hade tre matcher och det
räckte att vinna en, blev det lite fel inställning.
Till slut blev resultaten sådana att Eosseger mot Alvik skulle räcka för Malbas.
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Malbas blev ligalag efter osannolik dramatik. Eos låg under med 15 poäng inför fjärde perioden mot
Alvik. Segade sig ikapp, fick förlängning och vann den.
Lite grand som i fjor, när Malbas bara behövde vinna sista matchen mot Eos och ledde med 20 poäng,
för att förlora med en.
– Med tanke på vad som hände i fjor, kändes det skönt att "hjälpa" Malbas lite utöver att vi säkrade vår
serieseger. Vi ville bara vinna sista matchen då, inte förstöra för dem, sa Eoscoachen Axel Wallin.
Eos vill inte gå upp och har heller inte förbundets godkännande. Malbas ska klara en ekonomisk
granskning, men har klarat den första genomlysningen.
– Det krävs mycket. Organisationen, ekonomin och laget måste upp i nivå. Vi behöver nog fem-sex nya
spelare. Ska jag vara ärlig mår några av våra talanger bättre av nyckelroller i division 1-lag än att sitta på
bänken i ligan, sa Henrik Svensson.
Han ville förstärkt laget redan i julas.
– När satsningen på Johan Åkesson sprack, sa jag att vi behövde en rutinerad spelare. Att vi skulle få
svårt borta. Det fick vi också, men jag respekterar att klubben inte ville riskera ekonomin.
Nu måste det till inte minst importer, som alla andra ligalag.
– Kanske en bosnier eller serb med tanke på hur Malmös befolkning ser ut. Sedan har jag en lista på
danska spelare, sa Henrik Svensson.
I Eos finns också några riktigt duktiga spelare, som dock främst satsar på studier.
– Alla som är beredda att betala priset är jag villig att ge en chans. Gustav Nyström är en fantastisk
spelare, David Hult är bra under korgarna och Adnan Karovic har jag försökt få till mig tidigare, sa
Henrik Svensson.
– De är välkomna att fråga. Vi hindrar inga spelare. Jag tror det är bra för skånsk basket att vi har en
riktig trappa nu med lag på alla nivåer. Malbas i ligan och så kan talanger få spela i toppen av ettan hos
oss. Men jag hoppas vi möts på försäsongen, för matcherna är så härliga, sa Eoscoachen Axel Wallin.
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