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Pirates kollapsade
i Eskilstuna
Basketettan

Eskilstuna–Trelleborg
Pirates 118–76 (33–24,
27–17, 31–12, 27–23)
Pirates: Änis Ben Hamida
23, Papy Ndiaye 16, Jordan
Lou 13, Sering Bah 11,
Mario Cooper 8, Jan Tratniki
5

Trelleborg Pirates åkte
på något som måste ha
varit klubbens största
nederlag sedan klubben
gick upp i basketettan.
Eskilstuna vann med förkrossande 118–76.
– En total kollaps, sa tränaren Ali Lou.
Basket. Matchen i Eskilstuna började som en
dans för Trelleborg Pirates som sprang i från till
ledning med 14–2. Därefter var det tvärstopp.
Hemmalaget tog över
showen och vann klart i
samtliga perioder. Eskilstuna hade en fysiskt
stark spelare i Franck Olivier Kouagnia Kamdoum
som Pirates inte kunde

komma åt och som med
sina 27 poäng blev bäste
poängplockare.
Fysiken och storleken
fattades i Pirates, men
inte bara det.
– Det är bara till att kolla på statistiken; hur vi
skjuter och hur många
returer vi tar. Det är som
ett bottenlag, sa Ali Lou.

För trelleborgarnas del
fanns ingenting att ta
med sig.
– Bra spelare kom inte
upp i nivå och vi har ett
miserabelt försvarsspel,
sa Piratestränaren.
Nästa helg väntar Höganäs hemma och därmed ett bra läge att åter
bli ett vinnande lag i basketettan.
– Vi har bara två förluster, så det är ingen
fara. Förhoppningsvis
klarar vi av att ta oss till
superettan, då får vi Eskilstuna hemma och får
försöka ta revansch, sa
Ali Lou.
Björn Gustavsson

Vännerna räckte
inte till mot Malmö
Handboll,
division två

Stavstens Vänner–Malmö
HP 25–31 (10–14)
S: Oskar Karlsson 7, Jonathan
Roth 5, Jonas Larsson 3,
Daniel Lindquist 3, Andreas
Friberg 2, Jens Eriksson 2,
Tobias Friberg 2, Anton Olsson

Stavstens Vänner räckte
inte till hemma mot Malmö
HP. En dålig start på andra
halvlek sänkte Trelleborgslaget som föll med 25–31
(10–14) i division två.
– Vår sämsta match kollektivt sett, sa spelande
tränaren Jens Eriksson.
Handboll. Nykomlingen

Stavstens Vänner har förlorat fem av de sex inledande matcherna i division två. I de tidigare förlustmatcherna har Stavstens Vänner förlorat
med ganska små marginalerna.
Riktigt så var det inte
mot Malmö HP.

siffran

6–7
Höllviken förlorade igen. Höllviken

IBF ligger skrynkligt

– Vi missar ett par frilägen i första halvlek, annars är vi med hyfsat i
uppställt spel, sa Jens Eriksson som fick se laget
gå ner sig efter paus.
– Vi gör tekniska fel,
slarvar med hemspringet
och hjälper inte vår målvakt. Där tappar vi matchen, förklarade Eriksson.
Malmö HP, farmarlag
till elitserielaget HK Malmö, släppte sedan inte
hemmalaget närmare än
till fyra mål i från.
Andreas Friberg tillhörde ljusglimtarna i
Stavstens Vänner med
sin initiativförmåga och
genombrottkraft.
Tränaren Jens Eriksson är inställd på att det
blir en tuff säsong.
– Vi måste ställa om
rakt igenom och vara beredda på att matcherna
är mer fysiska. Målet är
att hålla oss kvar, sa Jens
Eriksson, vars lag ligger
sist efter sex omgångar.
Björn Gustavsson

till i Superligan i innebandy och det blev
en ny förlust på lördagen, 6–7 borta mot
serieledande Falun.
Trelleborgaren Daniel
Persson stod för ledningsmålet fram till
4–3. (TA)

Näven i luften efter bärgat brons. Från vänster: Clara Egholm Hebsgaard på Extrem, Wilma Björk på Kentucky Love, lagledare
Ulrika Björk, Zelma Björk på Maine, reserven Felicia Olofsson och Emilia Olofsson på Geronima.
Foto: Privat

TRF tog brons i SM
i ponnydressyr
● ●Trelleborgs ryttarförening bärgade bronset vid lag-SM i pon-

nydressyr som avgjordes i Kungsbacka. Vid samma tävling lyckades även TRF-ryttarna Clara Egholm Hebsgaard och Zelma Björk
kvala in till Sweden International Horse Show.
Ridsport. Vägen till lagSM-final har gått via division ett på våren och elitserien på hösten innan de
tio bästa lagen i landet
gjorde upp om medaljerna
i Kungsbacka.
– Det här är väldigt stort
för TRF, klubben har aldrig haft ett lag i final tidigare. Helt fantastiskt, säger lagledaren Ditte Egholm.
Målet inför finalen var
medalj och målet infriades efter hård silverkamp
med Wallstanäs från Sollentuna. Segersta sportryttare lyckades upprepa

segern från förra året.
– Laget som vann hade
bara två ryttare med. Vi
valde att satsa på bredden
och hade det största laget
med våra fyra ryttare. Därför är jag extra stolt att vi
kan ta medalj, säger Ditte
Egholm.

I TRF:s bronslag red Clara
Egholm Hebsgaard, Wilma Björk, Zelma Björk och
Emilia Trulsson, där Felicia Olofsson fanns med
som reserv.
Bredden talar för att det
blir fler framgångar framöver.

– Återväxten är god, säger Ditte Egholm, som
även driver ridskolan på
Trelleborgs ryttarförening.
Samtidigt avgjordes semifinalen till Sweden International Horse Show på
Friends Arena i slutet av
november, dit de fyra bästa ryttarna kvalar in.
Clara Egholm Hebsgaard vann och satte nytt
personbästa på Extrem,
med 76 procent. Med sig
till hästfesten i Freinds
Arena tar hon klubbkamraten Zelma Björk som slutade på fjärde plats på Mai-

ne med 70 procent i semifinalen.
Clara Egholm Hensgaard vann kürfinalen i
Sweden International
Horse Show på Extrem
2014. Nu ligger hon bra till
för en ny fullträff.
Tävlingarna på Friends
Arena avgörs den 24-27
november och samlar ryttare från världstoppen
både i hoppning och dressyr.
TEXT
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Historisk UFC-seger för McGregor
MMA-stjärnan Conor
McGregor knockade mästaren Eddie Alvarez och är
därmed den förste fightern
som har mästarbälten i två
viktklasser i UFC samtidigt.
McGregor vann sedan
domaren stoppat matchen
3.04 in i den andra ronden i
galan som avgjordes i
Madison Square Garden i
New York.
Kampsport. Kampsportens stora fixstjärna
McGregor var redan mäs-

tare i fjädervikt och irländaren tar nu över titeln i
lättvikt från amerikanen
Alvarez. McGregor dominerade matchen från start
och slog ner sin motståndare redan efter en dryg
minut av den första ronden.
Galan UFC 205 var den
första som avgjordes i New
York. MMA-matcher blev
tillåtna i delstaten först i
september och att galan
arrangerades i just Madison Square Garden, den

anrika arenan där så
många stora boxningsmatcher avgjorts, ses av
många som ett symboliskt paradigmskifte.
Det är mycket
större intresse
kring
UFCmatcher än boxning i USA och
de billigaste
biljetterna till
McGregorgalan såldes
för närmare

7 000 kronor på andrahandsmarknaden.

McGregor.

