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Tolv dagar avgör
Pirates framtid
Trelleborg Pirates har
spelat sex matcher på
åtta veckor. Nu står laget
inför fem matcher på tolv
dagar. Mycket talar för att
Skånederbyt mot Eos blir
avgörande för om Pirates
når superettan.
Basket. Onsdagskvällens Skånederby mot Eos
i Lund i basketettan
handlar om ”do or die”,
enligt Thomas Nilsson,
ordförande i Trelleborg
Basket.

Fyra lag går vidare till
superettan. Kampen om
fjärdeplatsen lär stå mellan Eos och Pirates.
– Vinner vi mot Eos
står de på fyra förluster.
Vi har bara två, och har
då råd att förlora två
matcher till och ändå gå
vidare eftersom vi då går
före Eos på inbördes
möte, redogör Thomas
Nilsson.
Är det viktigt att gå till
superettan?
– Ja. Vi vill möta AIK
och Djurgården och spela roliga och bra matcher
så att det blir så stort intresse som möjligt, säger
Thomas Nilsson.

% Fakta
Pirates
serieavslutning
30/11: Eos–Pirates
4/12: Pirates–Huddinge
7/12: Pirates–Mark
10/12: Köping–Pirates
11/12: Tälje–Pirates
Spel i superettan ger
intressanta matcher mot
kittlande motstånd, men
det finns en annan sida
också.
Sannolikt kommer Luleå att ta en av superettanplatserna från den
norra basketettan, vilket
innebär en kostsam bortamatch.

– Det blir en 50000-kronorsresa. Från kassörens
sida blir det tufft. Förhoppningsvis kan vi
möta ett Stockholmslag
på lördagen och sedan
flyga till Luleå, säger
Thomas Nilsson.
Återstår att se om de
resplanerna går i lås.
Först ska platsen i superettan säkras.
Björn Gustavsson

Boik-målvakt debuterar i TA-cupen
Fotboll. Anderslövs Boik har gjort klart med två nyförvärv inför kommande säsong. Målvakten Martin
Hultman var med och förde Kvarnby IK från division
sex till division två, men har de senaste säsongerna
hållit igång sporadiskt. Nu gör Hultman comeback i
Anderslöv.
Första framträdandet blir i TA-cupen på lördag.
– Det är alltid tryggt med en bra målvakt, han kan
rädda många poäng åt oss i division fem, säger Christer Nilsson, assisterande tränare i Anderslövs Boik.
Nykomlingen i division fem har även gjort klart
med anfallaren Kim Eriksson, som återvänder till Anderslövs Boik efter en sejour i ÖT Smygehuk. 
TA

Brasiliansk landssorg
efter flygkraschen
Brasilianska Chapecoense
skulle spela den största
matchen i fotbollslagets
historia när det chartrade
flygplanet störtade.
Bara tre av spelarna finns
bland de sex överlevande.
På flygplanet fanns också
21 journalister.
Fotboll. 81 personer, inklusive nio besättningsmedlemmar, befann sig
ombord när flygplanet
kraschade i mycket hårt
väder i måndags kväll lokal tid, bara tre mil från
flygplatsen i Medellin.
Hittills har 75 av dem bekräftats döda.
På olycksplatsen har tiotals kroppar lagts på rad

och täckts över av räddningsarbetare.
Det är ännu oklart vad
som orsakade kraschen,
men mycket pekar mot de
mycket svåra väderförhållandena.
Lokala medier uppger
också att flygplanet rapporterade tekniska problem kort innan det försvann från radarskärmarna.

Av de sex personer som
har överlevt kraschen
finns tre namngivna Chapecoense-spelare: Jackson Follmann, Zampier
Neto och Alan Ruschel,
uppger lokala medier.
Målvakten Marcos Danilo
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Peter Gerhardsson:
Det känns kul
● ●Fotbollslandslagets nye förbundskapten Peter

Gerhardsson tar över ett av världens bästa landslag, som tog OS-silver nyligen, och som det är
stora krav på.
● ●– Det känns bara kul, jag har stora krav på mig
själv, säger han.
Fotboll. Han efterträder
Pia Sundhage efter EM
nästa sommar. Ingen lätt
uppgift med tanke på
Sundhages ikonstatus
inom sporten, men också
med tanke på att de damallsvenska klubbarna
inte har varit nöjda med
kommunikationen med
landslagsledningen.
– Kommunikationen
mellan klubbarna och
landslaget är viktig, annars drabbar det spelarna.
Det kan vara en fördel att
jag kommer direkt från
klubbfotbollen. Jag har
konkreta exempel på spelare som jag jobbat med
som lånats ut till landslagen, som ska förvalta spelarnas egenskaper. Jag har
haft en bra dialog med,
framför allt, U21-landslagets förbundskapten Håkan Ericson, säger Gerhardsson.

Att han, som nyligen slutat
som allsvensk tränare i
Häcken, inte har tränat ett
kvinnligt lag på nästan 20
år (Bälinge 1997–1998)
och inte har följt damallsvenskan särskilt väl, ser
han inte som något problem.
– Min största utmaning
handlar inte om att spelar-

Peter Gerhardsson efterträder Pia Sundhage.

na är kvinnor, de är lika
olika varandra som manliga spelare är. Det är snarare skillnaden mellan
klubblag, som jag tränat
de senaste tolv åren, och
landslag som kan vara en
utmaning. Man har väldigt
kort tid på sig att bygga en
trupp, ett lag, så det gäller
att ha spelare som förstår
varandra.
Gerhardsson tycker att
det är skönt att ha ett drygt
halvår på sig att för bereda
sig, att se många matcher i
damallsvenskan i vår, se
spelarna, och prata med
både Pia Sundhage och
förbundskaptenerna i de
yngre landslagen, framför
allt Calle Barrling i U20-
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landslaget. Det skulle kunna bli en generationsväxling i landslaget efter EM i
Nederländerna i sommar,
något som Gerhardsson
ser som naturligt.
– Finns det spelare som
betyder väldigt mycket för
landslaget, och som tvekar, då måste man försöka
övertala dem. Men det
finns en gräns för hur
mycket man kan övertala.
Jag ska i alla fall göra vad
jag kan för att få använda
de bästa spelarna.

Sverige tog OS-silver i Rio
i somras och har förstås
stora förhoppningar, och
förväntan på sig, att ta
medalj i EM. Men hårda

% fakta
Peter Gerhardsson
Ålder: 57 år.
Klubbar som spelare
Upsala IF (-1977) Hammarby (1978-1987),
Vasalunds IF (19881990), Enköpings SK
(1991-1992).
Tränarkarriär
1993-1995: Upsala IF
1996: BKV Norrtälje
1996: Damlandslaget, OS
i Atlanta (tränare, bevakare)
1997: Damlandslaget, EM
i Sverige/Norge (bevakare)
1997-1998: Bälinge IF
2000-2002: Enköpings
SK (assisterande)
2002-2004: U16/
U17-landslagen (förbundskapten)
2004: U21 ”yngre”, (förbundskapten)
2005-2008: Helsingborgs IF (assisterande)
2009-2016: BK Häcken
Källa: svenskfotboll.se

krav skrämmer inte den
nye förbundskaptenen.
– Det är bara kul. När
man går in i sånt här vill
man vinna. En viktig sak
är att bygga ett bra team
runt om laget.
Peter Gerhardsson har
skrivit på för fyra år.
Hans första mål blir VM
i Frankrike 2019.
Därefter är det OS i Tokyo 2020 och året därpå är
siktet inställt på EM-slutspel.
Ingela Ahlberg/TT

Padilla räddades också levande ur flygplansvraket,
men avled senare av sina
skador på väg till sjukhuset.
– Jag vill uttrycka mitt
deltagande vid denna
sorgliga tidpunkt, då en
tragedi har drabbat dussintals brasilianska familjer, säger Brasiliens president Michel Temer i ett uttalande.
– Regeringen kommer
att göra allt den kan för att
lindra smärtan hos vänner
och familjer till sporten
och journalistiken.

Flygplanet var chartrat
för att ta Chapecoense till
finalen i turneringen Copa
Sudamericana, där laget
skulle möta colombianska
Atlético Nacional i en första finalmatch.
Ombord på planet fanns

Flygkraschen i Colombia kostade 75 människor livet.

också 21 journalister som
skulle bevaka fotbollsturneringen.
Michel Temer har utlyst
tre dagars landssorg och

Atlético Nacional har erbjudit sig att avstå cuptiteln till Chapecoense.
Det sydamerikanska
fotbollsförbundet Conme-
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bol meddelar att all verksamhet inom förbundet
tills vidare är inställd.
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