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Framtiden tar för sig i Pirates
● ●Tre matcher, tre segrar och direktavancemang till tredje omgången. Pirates U16-lag skänker

framtidshopp åt basketen i Trelleborg.
● ●– Vi spelade som ett lag, tog bra avslut och spelade bra försvar, sa lagkapten Ludvig Magnusson.
Basket. I kväll spelar Trelleborg Pirates A-lag hemma mot Lobas i basket
ettans tredje omgång. Nästa generation A-lagsspelare visade upp sig i helgen.
Klubbens U16-lag imponerade genom att gå obesegrat genom riksmästerskapets inledande gruppspel i Liljeborgshallen.
Tre segrar på tre matcher innebär att laget är klart
för den tredje omgången i
januari. Det innebär också
att man är bland de 16 bästa i Sverige.
Lördagens inledande
match mot Eos fick mest
karaktären av en uppvärmningsmatch. En fullständig överlägsenhet banade väg för 149–45.
Det blev avsevärt tuffare
mot Göteborgslaget Högsbo, där Pirates vann med
89–85.

Segern bäddade för en

ren gruppfinal mot KFUM
Central från Stockholm på
söndagsförmiddagen.
– Vi började lite darrigt,
låg under med sex, åtta poäng, tog in och ledde själva
med 15 poäng. Sedan kom
de ikapp lite i slutet. Det
blev lite nerver där, men vi
vann med 70–62, sa Torgil
Magnusson, assisterande
tränare till huvudtränaren
Ove Klintman.
– Ove har tränat killarna
extra i sommar, de har kört
fyra, fem dagar i veckan.
Det märks nu, de spelar
riktigt bra, sa Torgil Magnusson.

Handbollen
tar bort
straffavgörande
Handboll. Svensk handboll tar bort straffläggningen som utslagningsmoment vid kvalspel och
slutspel på seniorsidan.
I stället blir det en variant
av friläge, en så kallad
”shoot out”, där målvakten
kastar bollen till en utespelare som får ett kontringsläge mot motståndarlagets
målvakt. Den nya regeln
kommer att gälla vid utslagningsmatcher i kval
och slutspel från och med
den här säsongen. (TT)

Modric kvar
i Real Madrid
Fotboll. Den kroatiske
mittfältsstjärnan Luka

”Vi har tränat mycket
under hela sommaren, med mycket individuell träning som
gör att hela laget blir
bättre.”
Ludvig Magnusson
lagkapten, Trelleborg Pirates U16

Vad är lagets styrka?
– Individuellt är de väldigt skickliga, de är bra
med bollen och vi har
många bra skyttar. När
lagspelet klickar så har vi
individull skicklighet som
gör att vi kan ta oss till korgen.

Spelarna är födda 2001 el-

ler senare. Framgången
var inte helt oväntad.
– Vi trodde att vi hade en
chans. Högsbo har vi mött
många gånger i många
cuper, det har alltid blivit
jämnt, sa Torgil Magnusson.
Dessutom har Ibbe
Klintman blivit uttagen i
landslaget. Han och en del
andra har fått känna på
krutröken i seniorsammanhang.
– Vi har tränat mycket
under hela sommaren,
med mycket individuell
träning som gör att hela laget blir bättre, sa lagkapten, pointguarden Ludvig
Magnusson, som gjort två
matcher med division tvålaget i höst.
– Lärorikt, mycket högre

Modric har skrivit på ett
nytt kontrakt med Real
Madrid som sträcker sig
till 2020. Det meddelar
den spanska fotbollsklubben på Twitter.
Modric har spelat i Real
Madrid sedan 2012 och
bland annat varit med och
vunnit två Champions
League-titlar. (TT)

13-årig ryttare
på börsen
Sport. Den unga tävlingsryttaren Felicia Lång har
introducerats på börsen.
Den som köper andelar
ska få del av framtida
eventuella vinstpengar.
”Topp 10 i världen 2021
ger 11 gånger investerat
belopp”. Så marknadsförs
den lovande 13-åriga ryttaren Felicia Långs hästhoppning som det nu går

Trelleborg Pirates U16-lag har gått avancerat till tredje omgången, vilket innebär att man är bland de 16 bästa lagen i Sverige.
Övre raden från vänster: Emeka Anyadi, Albin Harrstedt, William Svenonius, Emil Renmarket, Ludvig Magnusson, Ibbe Klintman.
Nedre raden: Linus Albrecht, Mikai Klintman, Bobi Klintman och Anton Ragnarsson.
Foto: Privat

intensitet och snabbare
spel.
När blir det A-lagsdebut?
– Det får vi se. Nu ska vi
träna inför omgång tre.
Hur stor chans har ni där?
– Man ska alltid sikta på
att vinna. I omgång tre har
vi nog rätt stor chans att gå
vidare. Åtta lag går ju vidare därifrån. Sedan får vi se.
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att köpa andelar i via ett
företag på nätet. Totalt
finns 5 200 andelar, säljs
alla innebär det 520 000
kronor till flickan och större möjlighet att utvecklas
som idrottare, hoppas familjen. (TT)

Osäkerhet kring
Iranlandskamp
Fotboll. På torsdag ska

damlandslaget möta Iran i
en landskamp på Gamla
Ullevi i Göteborg. I vart fall
om motståndaren hinner
dit. Enligt Aftonbladet ska
16 spelare och tre ledare
ha fått visum beviljade och
det är nu klart att matchen
blir av. Iran har aldrig tidigare spelat en landskamp i
Europa. 2007 var de nära
ett möte med Tyskland i
Berlin men då ställde de in
med kort varsel. (TT)

TRELLEBORGS FF

Gå på handboll och fotboll i helgen
och få mat & dricka på biljetten!

HANDBOLL

SÖDERSLÄTTSHALLEN LÖRDAG 22/10 kl 16.30

TRELLEBORG HBK – VÄXJÖ HF
ENTRÉ + HOTDOG/HAMBURGARE + DRICKA

FOTBOLL

VÅNGAVALLEN SÖNDAG 23/10 kl 17.30

TRELLEBORGS FF – VARBERGS BOIS
ENTRÉ + HAMBURGARE/TJOCK KORV + DRICKA

Lustkortspris 195 kr
(Ord pris 270 kr)

Biljetten gäller båda matcherna.
Du köper den på Trelleborgs Allehandas kundtjänst
Öppet: Mån 11-13, Ons-tors 11-13.
OBS! Begränsat antal och endast kontant betalning.

Nöjet är på din sida
Fler erbjudanden på lustkortet.se

