/9

Sport

tRELLEBORGS ALLEHANDA
måndag 21 november 2016

Hyfsad cuplottning för TFF
● ●Kalmar, Gefle och Landskrona. Det blir TFF:s

motståndare i Svenska cupen nästa år.
● ●– Det känns som en hyfsad lottning, säger
TFF-tränaren Patrick Winqvist.
Fotboll. På söndagseftermiddagen lottades grupperna till Svenska cupens
gruppspel nästa år.
TFF är med för första
gången i cupgruppspelet,
som infördes för ett par år
sedan.

TFF hamnade i grupp 5

och fick allsvenska Kalmar
FF, seriekollegan Gefle IF
och division ett-laget
Landskrona Bois.
TFF får möta Landskrona hemma och Gefle och
Kalmar på bortaplan.
– Kalmar känns som en

hyfsad lottning, det kunde
ju ha blivit ett tuffare lag
från allsvenskan vi fått
möta. Gefle blir en lång
bortamatch och det blir en
utmaning att få ihop den
resan.
– Men sedan blir det en
bra match för oss, en bra
värdemätare inför serien
eftersom ju Gefle trillade
ner, säger Patrick Winqvist.
Att det bara blir en hemmamatch tycker Winqvist
är synd.
– Lite trist att få Landskrona, vi möter dem i en

träningsmatch också. Sedan är det klart att det kan
ge lite mer publik då det är
ett derby som gör det lite
mer intressant, säger Patrick Winqvist.

TFF inleder med att möta

Kalmar borta, den 18 eller
19 februari.
Sedan Gefle borta, den
25 eller 26 februari, och i
sista matchen blir det
Landskrona hemma, den 4
eller 5 mars.
Gruppettorna går vidare
till kvartsfinal, som spelas
11–12 mars.

% Fakta
Alla grupperna i Svenska cupen
Grupp 1: Gais, AIK, Dalkurd,
Kristianstad.
Grupp 2: Norrköping, Halmstad, Vänersborg, Örgryte.
Grupp 3: Göteborg Sirius,
Ängelholm, Arameiska
Syrianska.
Grupp 4: Värnamo, Elfsborg, Falkenberg, Ytterhogdal.
Semifinalerna avgörs
18–19 mars. Finalen spelas 13 eller 14 april.
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Grupp 5: Trelleborgs FF,
Kalmar, Gefle, Landskrona
Bois.
Grupp 6: Djurgården, Helsingborg, Degerfors, Brommapojkarna.
Grupp 7: Östersund, Hammarby, Varberg, Nyköping.
Grupp 8: Örebro, Häcken,
Åtvidaberg, Norrtälje.

& läs mer
”Det var riktigt
otrevligt”
Patrick Winqvist om det
allsvenska kvalet, på
sidan 13.

Trelleborg Pirates
fick kämpa mot jumbon
● ●Det skulle bli en programenlig seger för Trelleborg Pirates mot

jumbon Höganäs.
● ●Men först i matchens sista minuter avgjorde Pirates och vann
till slut med 90–85.
Basket. Höganäs har ännu
inte tagit en enda poäng i
Basketettan. På försäsongen besegrade Pirates nordvästskåningarna med hela
116-66. Men när lagen
möttes på lördagen blev
det tuffare.
– De spelade smart och
sköt väldigt bra. Samtidigt
spelar vi inte så bra som vi
kan, säger 32-årige John
Fitzgerald.
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Trelleborg Pirates
–Höganäs 90–85
(25–22, 28–23, 17–18,
20–22)
Poäng Pirates: Papy Ndiaye
29, John Fitzgerald 23, Änis
Ben Hamida 13, Jordan Lou
10, Mario Cooper 6, Alexander
Nilsson 5, Johannes Höök 2,
Sering Bah 2.

viss del på just John Fitzgerald. Han och hans fru
fick för två veckor sedan
parets tredje dotter och
det har gjort att han inte
kunnat träna så mycket på
sistone.

Pirates hade ledningen i

matchen hela tiden. Men
Höganäs närmade sig på
slutet. Med en och en halv
minut kvar skiljde det bara
en poäng, 82–81.
– De fick energi av att de
kom i kapp och vi hade tur
att de missade ett par treor
i slutet, säger John Fitzgerald.
Ett straffkast och senare
en tvåa av Papy Ndiaye
innebar 85–81 med en minut kvar. Sedan avgjorde
John Fitzgerald när han
satte en tvåa med 48 sekunder kvar. 87–81 orkade
inte Höganäs resa sig från.
Australiensaren fick
också fastställa slutresultatet till 90–85 med 13 sekunder kvar.
– Vi spelade bra i perioder i matchen men vi mås-

Basketettan södra

Hans familjesituation gör

John Fitzgerald firade att han blivit pappa på nytt med att föra Pirates till seger mot Höganäs
med 90–85.
arkiv: Tomas Nyberg/2016

te göra en bättre insats totalt sett i matchen, säger
han.

John Fitzgerald gjorde 23

poäng och hade ännu en
gång en huvudroll för Pirates, liksom Papy Ndiaye
som gjorde hela 29 poäng.
– Papy var fantastisk.
Han spelade aggressivt
och tog ansvar. Han har
bra ledaregenskaper, be-

römmer Fitzgerald sin lagkamrat.
Fitzgerald berömde
även moralen i hans lag.
– Det är starkt av oss att
vinna när vi blir pressade
på slutet. Det var samma
sak sist mot Wetterbygden, det visar på bra karaktär i laget, säger Fitzgerald.
– Sedan är vi starka
hemma, det var länge sedan vi förlorade på hem-

maplan och det är en
trygghet för oss.
Han menar att laget inte
fått igång lagspelet riktigt
denna säsong.
– Vi har haft en del spelare borta och det har gjort
att vi inte fått igång samspelet ännu. Vi kommer
bara att bli bättre och bättre ju längre säsongen går,
tror Fitzgerald.
Att laget inte är riktigt
samspelt ännu beror till

också att han bara spelar
hemmamatcherna.
Men nästa onsdag gör
han ett undantag då det
blir match i Lund mot Eos.
– Då ska jag se till att
skaffa barnvakt så att jag
kan vara med, skrattar
han.
– Det blir en nyckelmatch för oss om vi ska ta
oss till superettan, fortsätter Fitzgerald.
Pirates är sexa i tabellen,
Eos femma. Men då har
Trelleborgslaget spelat en
till tre matcher färre än lagen ovanför dem i tabellen.
De fyra bästa lagen går
till superettan efter nyår.
Jonas Bergström

