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Pirates vände i
nyckelmatch mot
Wetterbygden
Basketettan

Pirates–Wetterbygden
91–83 (17–22, 19–22,
24–21, 31–18)
Poäng, Pirates: John Fitzgerald 29, Papy Ndiaye 18,
Änis Ben Hamida 15, Mario
Cooper 10, Jordan Lou 8,
Alexander Nilsson 5, Valon
Gashi 2, Jan Tratniki 2

Underläge med tio poäng
i den sista perioden. Då
tryckte Pirates på segerknappen och vände till
vinst mot Wetterbygden
med 91–83.
– Det gäller att ha några
ess i rockärmen, sa tränaren Ali Lou belåtet.
Basket. Trelleborg Pirates har tagit tre segrar av
fyra möjliga i basket
ettan. I strävan att bli
bland de fyra bästa och
spela i superettan efter
nyår var segern mot Wetterbygden viktig. Bortalaget är en allvarlig konkurrent kring strecken,
och hade också greppet
om Trelleborg i Liljeborgshallen. Ledning
med 44–36 efter halva
matchen och ledning en

bra bit in i sista perioden
innan hemmalaget växlade upp.
– Som tränare kan man
påverka mycket i stunden. Vi hittade en bra
taktik, både offensivt och
defensivt, sa Ali Lou om
vändningen.
– Jag tycker att sista
tio, femton minuterna
har vi bra grepp genomgående vad vi behöver
göra, fortsatte han.
John Fitzgerald användes som pointforward i
slutet och var med sitt
agerande en viktig bricka
i spelet när matchen vändes.
– Han har spelat så
mycket så att han förstår
saker, inget är nytt för
honom, sa Ali Lou.
Uppladdningen inför
matchen var inte den
bästa med sjukdomar
som härjat i truppen i
veckan. Men slutet gott,
allting gott på söndagskvällen. Närmast väntar
Eskilstuna på bortaplan.
– Ett bra lag. Också det
är en nyckelmatch, sa
tränaren i Trelleborg Pirates.
Björn Gustavsson

PIK tog tung
seger i Småland
Innebandy, division
ett

Sävsjö–Palmstaden 4–9
(0–2, 1–2, 3–5)
PIK: Oskar Mårtensson 4,
Joppe Nilsson, Mattias Olsson, Axel Månsson, Linus
Bergström, Philip Marklund

Palmstaden tog säsongens andra seger när laget
bortaslog Sävsjö med
klara 9–4. Trelleborgarna
hade målmässigt grepp
om tillställningen från
början till slut och lämnar
jumboplatsen i division
ett.
Innebandy. Palmstaden
ledde med 2–0 efter första perioden och hade
med sig 4–1 efter den andra.
– I början av tredje låg
de på och var ganska
nära 4–2. Om de hade fått
det hade de bara varit två
mål ifrån och rätt mycket
tid kvar, men vi tog tag i
det, resonerade Henrik
Kronholm, tränare i
Palmstaden.
I stället gjorde Axel
Månsson 5–1 för Palm-

staden. Därefter kom
Sävsjö aldrig nära.
– Sävsjö var jämbördiga med de lag vi har mött
tidigare, men de lyckades inte hota oss tillräckligt, sa Henrik Kronholm.
Vad gör ni bättre jämfört
med tidigare under säsongen?
– Vi har ett bra försvarsspel där vi täcker
betydligt fler skott än i tidigare matcher, då bjuder vi inte dem på chanser. Offensivt tar vi fler
skott på mål.
PIK-tränaren fick också se en målmässig islossning av 21-forwarden Oskar Mårtensson
som svarade för fyra mål.
– Han ska vara en målskytt. Han är högerfattad, det är inte så många
sådana spelare vi har.
Viktigt att han kommer
igång, sa PIK-tränaren.
Palmstaden spelar
nästa seriematch hemma
mot Lund torsdagen den
10 november. Redan på
onsdag väntar Frosta på
hemmaplan i DM.
Björn Gustavsson

HBK fick stopp på Dalhems anfallsspel till slut. Här genom Klara Almgren, Madeleine Jönsson och Jenny Lundahl.
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HBK hämtade in
niomålsunderläge
● ●Trelleborg HBK låg under med nio mål i början av den andra

halvleken. Tack vare en stark avslutning gick laget i kapp och
förbi, men fick nöja sig med en poäng efter 27–27 hemma mot
Dalhem.
Handboll, division
två, damer

Trelleborg HBK–Dalhem
27–27 (13–17)
HBK: Emilia Cavalli-Björkman
8, Amina Brkic 4, Melinda Sjögren 4, Jenny Lundahl 3,
Madeleine Jönsson 3, Klara
Almgren 3, Sara Carlsson 2
Handboll. Trelleborg
HBK är fortfarande obesegrat i division två. Den
obesegrade sviten såg annars ut att flyga all världens väg hemma i toppmatchen mot Dalhem.
Malmölaget hittade
HBK:s försvarsluckor och
gick ifrån, främst tack vare

individuell skicklighet
och ett fruktbart samarbete mellan mittnio och
mittsex.
I sista halvan av andra
halvlek hittade HBK rätt i
försvarsspelet.
– Det var högt tempo
hela tiden, sa Amina Brkic
som spelade som offensiv
spets och tog mycket stryk
i hemmalagets utgrupperade försvarsspel.
Hur känns det med poäng?
– Jämför man med hur
det såg ut är det starkt av
oss. Vi fick inte rätt på
dem, de var duktiga och
det var en bra match, sa
Amina Brkic.

HBK ledde med 27–26,
Dalhem kvitterade innan
båda lagen hade varsitt
läge att sätta ett segermål.
HBK-tränaren Martin
Förborg visste inte riktigt
vilket ben han skulle stå
på efter den svängiga
matchen.
– Med det försvarsspel
som vi spelar med i första
och i början av andra halvlek tar vi inte många poäng. Samtidigt gör vi bra
saker också, det är en konstig match, sa Martin Fröborg.
Fram tills i början av andra halvlek hittade HBK
inte rätt med sitt anfallsspel heller. När Emilia Ca-

valli-Björkman
blev
punktmarkerad spelade
hemmalaget med tomt
mål vilket därmed ledde
till spel sex mot fem.
– Vi spelar säkert sex
mot fem i 30 minuter av
matchen men löser det
inte. Det är synd, vi vet vad
vi behöver träna på, sa
Martin Fröborg.
Resultatet innebär att
såväl HBK som Dalhem är
obesegrade efter fem omgångar.
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Vikings släppte in åtta mål mot Halmstad
Ishockey, division tre

Tif Vikings–Halmstads HF 2
5–8 (1–2, 2–3, 2–3)
T: Lukas Lundberg 2, Daniel
Jönsson, Brian Liechti, Frans
Nordqvist
Ishockey. Tif Vikings gjorde tre mål i power play,
men släpper man in åtta
mål på 34 skott är det svårt
att vinna hockeymatcher.

I stället vann Halmstad
HF 2 med 8–5 i division
tre.

Halmstad hade en bra dag
i Trelleborg på söndagen.
Samtidigt som HBK besegrade TFF, såg Halmstad
Hockeys andralag till att
trycka dit Tif Vikings i Söderslättshallen
några
hundra meter därifrån.
Vikings fick hela tiden

jaga i den målrika matchen. När laget hade nätat,
släppte de in ett baklängesmål och fick jaga igen.
– Överlag tycker jag att
vi är det bättre laget, men i
andra perioden är det
mycket stolpe och ribba
som är i vägen för oss, sa
tränaren Kalle Nilsson i Tif
Vikings.
– De gör det bra, de lägger ut pucken och slår om.

Sedan ger vi bort tre mål
efter individuella misstag,
fortsatte han.
Trelleborgarna ser i nuläget inte ut som ett lag för
alltrean. Halva serien återstår innan de två eller tre
bästa går vidare dit. För Vikings väntar Malmö IK
borta när serien vänder
kommande söndag.
Björn Gustavsson

