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Pirates tog sista chansen
● ●Trelleborg Pirates hade inga som helst bekymmer med att bort-

aslå Tälje i basketettans sista match.
● ●Samtidigt förlorade Eskilstuna borta mot Högsbo vilket innebär att Pirates spelar i superettan efter årsskiftet.
Basket. Efter lördagens
förlust mot Köping gick
allt Pirates väg på söndagen.
I bortamatchen mot Tälje – som man var tvungen
att vinna – drog Trelleborgslaget tidigt ifrån och
ledde med 19 poäng redan
efter en spelad period. Efter inledningen lyckades
hemmalaget aldrig komma i närheten och Pirates
tog en säker seger med
siffrorna 98–78.
– Det var inga större problem, vi visste vad som
gällde. Oavsett om vi skulle gå till superettan eller
inte så skulle poängen räknas, säger Trelleborg Pira-

tes tränare Ali Lou.
Stundens allvar verkade
ge trelleborgarna extra energi.
– Vi spelar med nitroglycerin i bensintanken och
dödar matchen i första perioden. Kollektivt gör vi ett
bra jobb och sedan tycker
jag att Alex Nilsson gör sin
bästa match i dag, säger
Ali Lou.
Poängbäst i Pirates var i
vanlig ordning Papy Ndiaye som stod för 35 poäng.

Samtidigt spelade Eskilstuna en svår bortamatch
mot Högsbo. Vid seger
hade Eskilstuna snuvat
Trelleborg på superettan-

platsen, men efter en dramatisk avslutning kunde
Högsbo vinna med två poängs marginal.
– Det är lite ironiskt att
det enda laget som slagit
oss ordentligt (Eskilstuna)
är det som åker ur, säger
Ali Lou, som redan har
börjat fundera på vad som
kommer att krävas av laget
för att lyckas till våren.
– Jag tror vi måste öka
seriositeten både individuellt och som lag. Kanske
kommer vi att spetsa till
med någon ny spelare.
Vågar du dig på att tippa
en placering?
– Jag går in för att vinna
varje match. Vi har 17 raka

vinster på hemmaplan och
jag ser inte varför vi inte
ska ha 23 när säsongen är
över.

Även i lördagens förlust-

match mot Köping var
Papy Ndiaye betydande i
poängprotokollet och såg
till att gästerna hängde
med tabellettan i de två
första perioderna. Under
andra halvan av matchen
var det i stället Jordan Lou
som var loket i Pirates.
– Han hade många assists och egna poäng där,
sa Ali Lou på lördagen.
Förlusten innebar att
Högsbo var tvungna att
hemmaslå Eskilstuna för
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Tälje–Pirates 78–98
(14–33, 21–24, 15–21,
28–20)

Köping–Pirates 91–80
(29–19, 22–23, 17–21,
23–17)

Pirates: Papy Ndiaye 35, Änis
Ben Hamida 21, Alexander
Nilsson 16, Jordan Lou 8,
Johannes Höök 7, Jeremy Asiedu 7, Mario Cooper 4

Pirates: Papy Ndiaye 33, Änis
Ben Hamida 14, Jordan Lou
13, Alexander Nilsson 8,
Sehring Bah 6, Johannes Höök
3, Jeremy Asiedu 2, Mario Cooper

att Pirates skulle ha möjlighet att ta sig till superettan. Ali Lou var förhoppningsfull efter slutsignalen mot Köping.
– Det tror jag att de gör,
Eskilstuna hade en övertidsförlust i dag och ska
åka till Göteborg för match
mot ett duktigt lag. Men vi
måste fokusera på att göra
vårt.

Allt blev som tränaren
hade hoppats på och nästa
år spelar man i superettan
för andra gången.

– Förra omgången var vi
slagpåsar men nu vet vi
hur vi måste spela och vilka krav som finns på spelarna, säger Ali Lou.
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Sverige föll mot Finland
i dramatisk VM-final
Innebandylandslaget förlorade en dramatisk och
tuff VM-final mot Finland.
Matchen slutade 3–4 efter
förlängning och straffar.
– Överlägset det tuffaste
jag någonsin varit med
om, säger Martin Samuelsson.

Tränaren i Tif, Kalle Nilsson, var nöjd med segern i division tres återstart men ville se större
effektivitet framför mål.
Foto: Karl-Johan Löfgren

Säker Tif -seger i återstarten
Ishockey, division tre

Tif Vikings–Ronneby 5–1
(2–0, 0–1, 3–0)
T: Mathias Persson 3, Stefan
Timglas, Denniz Sjöö

Trelleborg vann säkert på
hemmais när fortsättningsserien för division tre startade på söndagen. Segersiffrorna skrevs till 5–1, vilket var i underkant givet
Tif:s överlägsenhet i skottstatistiken.
Ishockey. – Det blev tre
poäng, helt enligt planerna. Skönt att få med sig
självförtroendet redan
från början, sa Trelleborgstränaren Kalle Nilsson efter matchen.

Spelet började dock trevande för båda lagen och
det syntes att några veckor
förflutit sedan förra
matchdagen.
– Vi har inte spelat
match på länge men efter
en period tycker jag att vi
börjar göra exakt som vi
ska. Det handlar mycket
om tålamod, säger Kalle
Nilsson.

Pressen från hemmalaget var massiv matchen

igenom och Ronnebys
målvakt hade en svettig afton då Tif bombarderade
honom med totalt 56
skott. Trots det stod det
bara 2–1 inför den sista
perioden.
– Vi snackar inför tredje
perioden att vi måste ta

skitjobbet framför kassen.
Deras målvakt är jätteduktig men han släpper
många returer, säger tränaren.
Då kom också utdelningen och till sist blev det
en relativt bekväm seger
för Tif Vikings. En skön
start i den tuffa jakten på
division två-kontrakt.
– Vi gör en stabil insats.
Jag tycker att vi hittade
vårt grundspel i slutet av
förra serien då vi började
spela tryggt, framför allt
defensivt, säger forwarden
Kewin Hasselqvist.
– Men det märktes att
det var första matchen efter uppehållet. Jag tycker
fortfarande att vi har mer
att ge som lag, säger han.

Karl-Johan Löfgren

Innebandy. Det blev rejält
spännande i Riga.
När Finlands Peter Kotilainen kvitterade till
3–3 i slutperioden och sedan Mattias Samuelsson
blev utvisad såg det för
första gången riktigt illa
ut för det svenska landslaget.
– Klart det gick många
tankar genom huvudet,
när man fick sitta där och
bara kolla på i två minuter. Men samtidigt har vi
ett starkt boxplay, och jag
tyckte vi kom ut starkare
efter det, men det räckte
inte. Fruktansvärt tungt
att förlora en sådan här
match, säger Samuelsson.
Men matchen gick till
förlängning.
Väl där kunde Johan
Rehn rädda ett drömläge
för Finland innan Alexander Galante Carlström
och Kim Nilsson fick ett
par chanser vardera –
utan att få in bollen.

För första gången i VMhistorien gick finalen till
straffar.
Sverige stoppade in Jonathan Paulsson i målet

Sveriges Henrik Stenberg och Finlands Tommi Aro under
VM-finalen.
Foto: Ieva Cika/TT

men det hjälpte inte.
Johan Samuelsson och
Henrik Stenberg missade
sina straffar och Finland
vann guldet.
– Tillfälligheter, säger
Tobias Gustafsson.
– När det blir straffar är
det otroligt små marginaler som skiljer. Vi hade
flera lägen att avgöra i
den tredje perioden, men
bollen ville inte in, säger
han.

Matchen i sig var tuff och

jämn hela tiden.
Tobias Gustafsson vispade in 3–2-målet, vilket
då såg ut att räcka till seger. Dessförinnan hade
samme Gustafsson gjort
sitt första mål i turneringen – bra tajmat – när han
gjorde 2–0.
Men det behövdes videogranskning för att målet
skulle godkännas.
Rikard Eriksson passa-

”När det blir straffar
är det otroligt små
marginaler som skiljer. Vi hade flera
lägen att avgöra i den
tredje perioden, men
bollen ville inte in.”
Tobias Gustafsson

de via sargen bakom mål
fram till Gustafsson som
vispade in bollen i mål via
målvakten. Själv var han
säker på sin sak.
– Jag såg att bollen var
inne redan innan deras
beslut, så det var inte så
spännande där. Men de
målen betyder inte ett
dugg nu. Jag är så jäkla
trött på att förlora.
VM-guldet är Finlands
tredje och det första sedan 2010.
Niclas Green/TT

