14 / Sport

Tf chef:
E-post:

TRELLEBORGS ALLEHANDA
torsdag 1 december 2016

Björn Gustavsson 0410-545 29
Sportredaktionen 0410-545 00 Fax: 0410-171 00
sporten@trelleborgsallehanda.se

Pirates tog kliv mot superettan
● ●Trelleborg Pirates besegrade Eos med 100–86 (42–47) i basketettan. Därmed

lever i högsta grad drömmen om spel i superettan efter nyår.
● ●– En grymt viktig seger, sa tränaren Ali Lou efter vinsten i Eoshallen.
Basket. Trelleborg Pirates
har varit upp och ner under hösten. Ska laget lyfta
mot superettan var det
vinst som gällde i Skånederbyt. Så blev det också,
efter en laginsats där tränaren Ali Lou lyfte fram
mognaden hos de unga
spelarna.
– Det känns som att vi
har börjat mogna lite som

lag. Vi vågar lita på varandra och släppa bollen till
den som har en fri yta, sa
Ali Lou, som själv varit och
förskansat sig som coach
när han följt Real Madrids
basketverksamhet på nära
håll under fem dagar.

Pirates hade greppet större delen av matchen men
hemmalaget var bara sju

poäng bakom ett tag i den
fjärde perioden.

Då valde trelleborgarna
att justera försvarsspelet
genom att så mycket som
möjligt ta bort möjligheten till trepoängsskott.
Papy Ndiaye hade inget
lyckat trepoängsskytte,
men när Eos gick in för att
stoppa Änis Ben Hamida,

John Fitzgerald och Jordan
Lou blev det utrymme för
många lay ups. Ndiaye kom
därigenom upp i 38 poäng.

Tränaren Ali Lou prisade

defensiven och lyfte fram
Johannes Hööks försvarsinsats och Oscar Ferro
Ocampos energi.
– Johannes gör sin bästa
match för oss, han steppa-

de upp när det behövdes.
En intensiv matchperiod har bara påbörjats. Pirates kan ha råd att förlora
två av de fyra kvarvarande
matcherna. I Trelleborgslägret försöker man inte
blicka för långt fram.
– Det viktigaste är att ha
fokus på nuet, att göra det
så bra som möjligt här och
nu, sa Piratescoachen.

Basketettan

Eos–Trelleborg Pirates
86–100 (15–26, 27–21,
22–23, 22–30)
P: Papy Ndiaye 38, Änis Ben
Hamida 19, John Fitzgerald
19, Mario Cooper 11, Jordan
Lou 4, Oscar Ferro Ocampo 4,
Alexander Nilsson 3, Sering
Bah 2

På söndag kommer
Huddinge till Liljeborgshallen.
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Charlotte Kalla:
Skönt att få besked
Det var hjärtflimmer som
låg bakom Charlotte
Kallas genomklappning
i världscuppremiären
i Ruka.
– Det är jätteskönt att ha
fått beskedet, säger Kalla.

Kristianstads Jerry Tollbring var inblandad i flera heta situationer i Champions League-dramat mot Meshkov Brest.
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Kryss för Kristianstad
Handboll. Kristianstads
vändning i andra halvlek
såg ut att kunna ge seger
hemma mot Brest från Vitryssland i Champions League-handbollen.
Men
Brest kom tillbaka och
matchen slutade 29–29.
Brest ledde ett tag i andra halvlek med fyra mål,

men då kom upphämtningen från Kristianstad
och slutet blev en riktig rysare. Kristianstad ledde
med 29–28 men vitryssarna kvitterade, fick sista anfallet men lyckades inte
avgöra.
– Vi hade velat ha två poäng men vi fick en dålig

period när de gick ifrån. Vi
jobbade på och som
matchbilden blev får vi
vara nöjda med en poäng.
Vi kunde ha tappat båda.
Jag är nöjd med att vi visade bättre moral och engagemang i andra halvlek,
säger tränaren Ola Lindgren till Viasat.

Kristianstad ligger sjua
av åtta lag i grupp B, men
sex lag går vidare. I februari väntar bortamatcher
mot Celje och Zagreb,
klubbarna som Kristianstad måste ha bakom sig
för att den här säsongens
äventyr i Champions League inte ska vara över. (TT)

Hanna Folkesson till Rosengård
Fotboll. Umeå IK åkte ur
damallsvenskan, men för
mittfältsstjärnan Hanna
Folkesson blir det ändå en
fortsättning i högsta serien.
Folkesson, med 27 A-

landskamper på meritlistan, spelar från och med
nästa säsong fotboll i Rosengård.
”Jag är glad att FC Rosengård blir min nästa
klubbadress. Det känns

som en optimal klubb för
min fortsatta karriär och
utveckling. 2017 blir spännande med Champions
League och jag ser fram
emot att spela i ett lag som
är med och utmanar om

titlar”, säger hon i ett
pressmeddelande.
28-åriga Folkesson, som
har varit korsbandsskadad
två gånger de senaste åren,
har skrivit på ett kontrakt
som gäller 1+1 år. (TT)

Skidor. Längdlandslagets läkare Per ”Pliggen”
Andersson anade redan
vid målgång vad som
hade hänt Charlotte Kal�la under milloppet i Finland i söndags.
– ”Pliggen” stod i sista
backen och jag ropade till
honom att komma till
mål så fort som möjligt,
säger Kalla.
– Tur att jag körde med
pulsklocka. Jag blev helt
chockad över att han direkt hade en ganska klar
bild och sa att jag inte
skulle åka hem till Sundsvall utan undersökas i
Stockholm.

På Arytmia center på Södersjukhuset i Stockholm fick Kalla vid
lunchtid på onsdagen
klart besked: Hon hade
drabbats av hjärtarytmi,
förmaksflimmer i hjärtat. Det resulterade i 75:e
plats och hennes sämsta
världscupplacering.
Kallas normala tävlingspuls på 180 rusade
plötsligt upp i 220–240.
– Det var vid 2,5 kilometer det började och det
höll fortfarande på när
jag gick i mål. Jag tror
pulsen var hyfsat normal
när jag tog av skidorna.
Det positiva är att läkarexpertisen ser Kallas
hjärtproblem som en engångshändelse och hon
kan börja träna direkt
igen.
– Hon får återgå till träning, vi ser inga medicinska risker med det. Vi
kommer att göra konti-

En utpumpad Charlotte
Kalla går i mål efter genomklappning på damernas 10
km i Ruka.
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nuerliga uppföljningar
på henne, säger Per Andersson.
– Det här är någonting
som kan drabba extremt
vältränade elitidrottare.
En delförklaring är att de
har ett stort hjärta som
leder till att det blir en
ökad risk för rytmrubbningar.

Tävlingsmässigt finns
heller inga hinder. Hon
har redan avbokat minitouren i Lillehammer i
veckoslutet. Davos väntar därnäst den 10–11
december.
– Nu har jag precis fått
besked från alla undersökningar, nu behöver
jag tid att få landa i det
här hur jag ska gå vidare.
– Jag ska väl gå en
brottningsmatch mot
min vilja. Skallen vill ju
komma i gång, jag är supersugen på att tävla.
Men jag kanske måste
tänka långsiktigt och
inte så kortsiktigt. Det
viktigaste är ju VM i Lahtis, säger Kalla.
Hennes personliga tränare Magnus Ingesson
säger att hon kommer att
träna lugnt för att komma in i rutinerna igen
och utesluter inte ett deltagande i Davos. (TT)
Patrik Larsson
Peter Wikström

