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Pirates nästan
klart för superettan
● ●Trelleborg Pirates fortsätter att vinna. 78–66 mot Mark var den

fjärde raka segern och den 17:e raka hemmasegern.
● ●Nu räcker det med en seger till för att platsen i superettan ska
säkras. Pirates kan till och med gå dit vid förluster i de två sista
matcherna.
Basket. Trelleborg Pirates
tog sin tredje seger på en
vecka. Mark, som består av
spelare på ett basketgymnasium, var på förhand en
lurig match men trelleborgarna löste det galant.
Pirates tog kommandot
direkt och visade att de var
det rutinerade och mest
fysiska laget. Pirates ledde
med åtta poäng efter första perioden och med 17
poäng i halvtid.
– Vi gick inte på dem för
mycket utan vi lät dem
komma till oss. Vi öppnade inte upp oss för dem,
säger Papy Ndiaye.

Precis som i söndags mot

Huddinge var Pirates bra
defensivt.
– Vi spelar bra försvarsspel i dag. Vi har snackat
ganska mycket om det, att
det är så man vinner
matcherna, säger Papy
Ndiaye.
Han var ännu en gång
poängbäst i hemmalaget.
23 poäng blev det denna
gång.
– Mina lagkompisar
öppnar upp bra för mig

och hittar mig med passningarna, det är tacksamt,
säger Ndiaye blygsamt.
Mark har nyligen besegrat både Eskilstuna och
Högsbo, de två lag Pirates
har förlorat mot. Därför
var Pirates förberedda på
den kvalité som finns i
Mark.
– Det här var en bekväm
vinst. Vi har inte behövt ta
fram något specialförsvar i
matcherna på slutet, det är
bra för då är det svårt för
våra kommande motståndare att se vad vi har i bagaget, konstaterar tränaren Ali Lou.
Pirates kunde kosta på
sig att förlora sista perioden med nio poäng.
– Vi har lite dålig energi i
fjärde och tar inte tillräckligt många returer då, säger Ali Lou.

Pirates fick klara sig utan
rutinerade John Fitzgerald, men gjorde det med
bravur.
– Jordan (Lou) kontrollerade spelet i slutet. Det
var verkligen moget av honom, kul att se, berömmer

Ali Lou, sin pointguard.
– Andra tar också mer
ansvar, som Änis (Ben Hamida) och Oscar (Ferro
Ocampo), fortsatte tränaren.
Pirates har nu två
matcher kvar, båda spelas
på bortaplan i helgen.
Först tabellettan Köping
på lördag, sedan tian Tälje
Knights på söndag. Det
räcker med en seger för att
platsen i superettan ska
säkras.
– Men det känns bättre
att vinna båda matcherna
som är kvar, säger Papy
Ndiaye.

Han tycker att Pirates är

bättre denna säsong jämfört med förra, då laget
missade superettan.
– Det känns som att vi är
mer hungriga i år. Förra
året hade vi för bra självförtroende, nu underskattar vi inga motståndare,
säger Ndiaye.
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Basketettan

Trelleborg Pirates–Mark
78–66 (48–31)
(23–15, 25–16, 21–17, 9–18)
Pirates: Papy Ndiaye 23, Änis
Ben Hamida 17, Mario Cooper
8, Oscar Ferro Ocampo 7,
Sering Bah 6, Johannes Höök
6, Jordan Lou 4, Jeremy Asiedu
4, Alexander Nilsson 3.

% Fakta
Så går Pirates
till superettan
De fyra bästa lagen i södra
och norra Basketettan går
till superettan. Pirates är
just nu fyra med sju segrar
och två förluster.
Hotet är Wetterbygden
som har tre förluster och
en match kvar. Om de förlorar sin match på lördag
mot Eskilstuna, är Pirates
klart för superettan, eftersom trelleborgarna besegrade smålänningarna.
Om Wetterbygden vinner
måste Pirates vinna en av
de två matcher de har kvar
för att gå till superettan.

Försöksmiss av
Lindborgs i VM
Varken Ida eller Nathalie
Lindborg lyckades ta sig
vidare från sina försöksheat i kortbane-VM i
Kanada.
Simning. Ida Lindborg
lyckades inte nå semifinalen på 100 meter ryggsim i kortbane-VM i
Windsor, Kanada. Den
22-åriga simmaren från
Trelleborg noterades för
59,77, vilket gav henne
en 29:e plats.
Lindborg var därmed
nästan sekunden över
hennes personliga rekord på distansen på
kortbana, vilket är 58,82.
Den andra svenska
simmaren på distansen,

Hanna Rosvall, simmade
på 59,71 och blev 26:a.
Det gick inte bättre för
storasyster Nathalie.
Hon klarade inte av att ta
sig vidare efter 55,63 på
100 meter fritt. Det räckte bara till en 42:a plats.
– Det gick inte alls. Det
var verkligen riktigt segt,
det kändes som att jag
hade simmat 7 000 innan jag hoppade i och simmade, sa Lindborg till TT.
Nathalie Lindborg var
också med i det svenska
mixedlaget som slogs ut
på 4x50 meter fritt på tiden 1.34,51. I laget simmade också Daniel Forndal, Robin Andreasson
och Ida Lindborg.
TA

Isak kan bli
den näst yngste
AIK:s succéanfallare
Alexander Isak kan snart
bli den yngste landslagsmannen sedan ”Putte”
Kocks dagar.
Fotboll. Den 17-årige
anfallaren tar plats i
landslagstruppen till januariturnén i Abu Dhabi
den 3–13 januari.
– Det ska bli jättespännande. Han är inte med
för att han är ung, han är
med för att han är bra, säger Janne Andersson.
Om Isak får speltid blir
han den näst yngste spelaren som någonsin har

dragit på sig landslagströjan. Just nu tillhör rekordet – enligt Aftonbladet – Gunnar Pleijel som
var 17 år och 72 dagar när
han debuterade 1911.
Därefter är Rudolf ”Putte” Kock, som debuterade 1919, yngst med 17 år
och 334 dagar.
Saman Ghoddos (före
detta TFF) är en av debutanterna i truppen.
– Han har en jättebra
säsong bakom sig. En
kraftfull poängspelare
som har gjort många fina
mål i år. Han ska bli rolig
att se.
TT/TA

% Fakta
Truppen till januariturnén
Målvakter: Peter Abrahamsson, Häcken, Patrik
Carlgren, AIK, Andreas
Linde, Molde.
Försvarare: Franz Brorsson, Malmö FF, Anton Tinnerholm, do, Pa Konate,
do, Linus Wahlqvist, IFK
Norrköping, Filip Dagerstål, do, Joakim Nilsson,
Elfsborg, Emil Salomonsson, IFK Göteborg, Jacob
Une Larsson, Djurgården.

Mittfältaren och anfallare:
Joel Allansson, Randers,
Mikael Ishak, do, Sebastian Andersson, IFK Norrköping, Nicklas Bärkroth,
do, David Moberg Karlsson, do, Victor Claesson,
Elfsborg, Per Frick, do,
Alexander Isak, AIK, Alexander Jeremejeff, Malmö
FF, Oscar Lewicki, do, Kristoffer Olsson, Midtjylland, Ken Sema, Saman
Ghoddos, Östersund.

”Tyska” i Sundhages trupp

Jordan Lou tog extra ansvar när John Fitzgerald saknades.
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Fotboll. Katrin Schmidt
har spelat fotboll i Sverige sedan 2009. Nu har
tyskan blivit svensk
medborgare och genast
blev hon uttagen till Pia
Sundhages landslag som
ska möta Norge och England i landskamper i
spanska La Manga den
19 respektive 24 januari.
30-åringen spelar just
nu i Djurgården och har
tidigare varit i Tyresö,

Rosengård och i Hammarby.
Hon har tidigare spelat
några U21-landskamper
med Tyskland.
Sundhage har tagit ut
25 spelare till januarilägret i Spanien.
Emelie
Lundberg,
Hanna Glas och Michelle
De Jongh har varit med
på landslagsläger tidigare, man har ännu inte debuterat i A-landslaget. TT

