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Nytt seriesystem håller
Pirates kvar i superettan
● ●Trelleborg Pirates är i superettan för att stanna. Nästa säsong kommer

basketensseriesystem att förändras och superettan bli en permanent rikstäckande
serie under basketligan.
● ●– Vi ska vara med där, säger Thomas Nilsson, Trelleborgs Mr Basket.
Basket. På söndag spelar
Trelleborg Pirates premiär
i superettan, en serie bestående av de fyra bästa lagen från den södra basketettan och de fyra bästa lagen från den norra basketettan.
Nästa säsong kommer
superettan att spelas under hela säsongen och bestå av tio lag från hela landet. Klubbarna kan anmäla sig dit och platserna fördelas efter placering
innevarande säsong. Det
innebär i klartext att Trelleborg Pirates kommer att
spela i superettan nästa
säsong om man själv vill.
– Vi har råd med det och

vi kommer att vara med
där. Annars skulle det bli
konstiga signaler, då tror
jag spelarna kommer att
lämna oss, säger Thomas
Nilsson, ordförande i Trelleborg Basket.

Det nya serieförslaget har

tagits fram i samarbete
mellan basketförbundet
och serieföreningarna för
basketettan och basket
ligan. En av utgångspunkterna har varit att jämna ut
de sportsliga nivåerna
mellan de högsta serierna.
Thomas Nilsson är inte
odelat positiv.
– Man måste minska
glappat mellan superettan

och ligan, det är det viktigaste. I det avseendet vet
jag inte varför det här systemet skulle bli så mycket
bättre, säger Thomas Nilsson.
– Vad händer om ett lag
inte kan gå upp, då är vi
där igen. Det känns inte
proffsigt. Det är viktigt att
få igång det, att lag går upp
och lag åker ned, fortsätter
han.

Efter att basketligan öpp-

nades inför säsongen
2013/2014 är det bara ett
lag som gått upp i ligan. I
annat fall har de lag som
varit sportsligt kvalificerade inte ansetts hålla måt�-

tet enligt förbundets krav
på organisation och ekonomi.
Förbundets krav inför
att spela i ligan kommer
att fortsätta att gälla även
framöver, men från och
med 2018/2019 kommer
det sista laget i ligan att
åka ur.
Enligt det nya seriesystemet ska tio lag spela i
basketligan, tio lag i superettan och vardera tio lag i
basketettan södra och basketettan norra.
En rikstäckande serie
kommer att innehålla
längre resor och fler
matcher, men Thomas
Nilsson tror ändå inte att

kostnaderna kommer att
öka dramatiskt.
– Det är bra med en rak
serie. Det gör det betydligt
enklare att lägga ett
spelschema och att planera säsongen. Som det är nu
har det varit ett jätteproblem med halltider och att
lägga matcherna, säger
Thomas Nilsson.
Trelleborg Pirates inleder årets superettan med
fyra raka hemmamatcher.
Den första spelas mot
Högsbo på söndag.
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Målvaktsduo ger ökad
konkurrens
i VM-truppen
Efter åtta raka mästerskap
har Mattias Andersson
tackat för sig. Nu är det i
stället upp till Mikael Appelgren och Andreas Palicka
att freda det svenska målet
under handbolls-VM.
– Det är väl lite annorlunda,
tidigare var det en klar förstamålvakt, säger Appelgren.
Handboll. Ingen av dem
är någon duvunge på den
här nivån. Palicka har funnits med antingen i eller
runt landslaget i många år,
och Appelgren har varit
andremålvakt bakom Mattias Andersson på de två
senaste mästerskapen.
Båda målvakterna spelar dessutom i samma
klubb – tyska Rhein-Neckar Löwen – som tillhör
toppskitet i världen.
– Där är vi ju rumskamrater också, det är vi inte
här så nu har vi särat på
oss lite så att vi orkar med
varandra hela tiden, säger
Appelgren med ett skratt.
Nej, det går jättebra.

Även om det inte var utta-

lat officiellt så fick 27-årige
Appelgren finna sig i att
vara inhoppare bakom
Mattias Andersson på
både EM i fjol och OS.

Andreas Palicka, längst till vänster, och Mikael Appelgren, i mitten, bildar Sveriges målvaktspar under handbolls-VM i Frankrike.
Mikael Aggefors, längst till höger, blir reserv på hemmaplan.
Foto: Mikael Fritzon/TT

– Nu är det lite mer som i
klubblaget där jag och
”Palle” har delat på det.
Det är väl lite mer av den
öppna konkurrensen nu.
– Det är en härlig utmaning. Det var ju en utmaning i sig att vara andremålvakt, det har sina sidor
också. Men det är klart att
man vill spela, det är ju
därför man håller på. Från
min sida är det lite större
möjligheter att spela nu
och då blir man lite mer
motiverad, kanske. Jag
tycker att det bara har varit positivt hittills.
Att Palicka finns med i
truppen är lite av en skräll.
Inte av sportsliga anledningar, utan fysiska.
30-åringen opererade knät

så sent som den 17 november och borde egentligen
inte vara i matchform nu.
– Jag gjorde någon form
av blixtrehab. Det skulle
ha tagit åtta veckor, egentligen, men tog bara fyra.
Jag har väl bra läkkött eller
nåt, jag vet inte, säger han.

Som målvakter skiljer de

sig åt i spelstilen. Medan
Palicka är explosiv och lite
mer av en attackmålvakt
är Appelgren lugnare och
använder sig av sin storlek
för att täcka skottvinklar.
Olikheterna gillas av
målvaktstränaren Mats
Olsson, själv tidigare stormålvakt, som ser olika användningsmöjligeter för
dem.

– För oss är det en fördel
att de är i samma klubb eftersom ”Löwen” spelar så
pass många matcher på
hög nivå. De har bra träningar och delar på spel
tiden plus att de känner
varandra säger Olsson.
Även försvarsuppställningen är annorlunda mot
tidigare då tidigare försvarsgeneralen och lagkaptenen Tobias Karlsson
inte är med, vilket även
ändrar det för målvakterna.
– Det är lite nya idéer
och lite nya spelartyper.
Det är sjukt kul, man får
vara med och bygga upp
någonting från början, säger Palicka. (TT)
Emma Lukins

% Fakta
Handbolls-VM
2017
Handbolls-VM för herrar
avgörs i Frankrike 11–29
januari.
Sveriges spel
schema (grupp D):
13 januari: Sverige–Bahrain (17.45, Paris).
15 januari: Sverige–
Argentina (14.45, Paris).
16 januari: Sverige–Danmark (20.45, Paris).
18 januari: Sverige–Qatar,
(20.45, Paris).
20 januari: Sverige–Egypten, (17.45, Paris).

Elias Ymer.
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Elias Ymer
utslagen
Elias Ymer slogs ut
redan i sin första kvalmatch i Australian Open.
211-rankade japanen
Akira Santillan vann i
raka set.
Tennis. Sveriges högst
rankade herrtennisspelare Elias Ymer, 161 i
världen, fick en på pappret bra kvallottning i
årets första grand slam,
Australian Open i Melbourne. Men 19-årige
Akira Santillan, rankad
50 placeringar sämre,
blev ändå för svår i det
första mötet någonsin
mellan spelarna.
– Jag kan inte göra
något i nuläget. Jag
gjorde mitt bästa – han
vann. ”Life goes on” liksom, säger en besviken
Elias Ymer till TT direkt
efter förlusten.

Redan när spelet inleddes på bana 10 i Melbourne Park var det tydligt att det här inte skulle bli någon enkel match
för svensken. Båda kvalspelarna hade stora problem att hålla sin serve,
i den ”ljumma” 25-gradiga värmen, men Santillan var den som tog
kommandot.
Med setsiffrorna 6–3,
7–6 (7–4) efter totalt en
timme och 31 minuters
spel gick Santillan vidare till den andra av tre
kvalomgångar.
20-årige Ymer är där
emot utslagen redan i
sin första match, precis
som i fjolårets Australian Open, och har nu
misslyckats med att ta
sig till fem raka grand
slam-turneringar. Efter
att ha kvalat in till samtliga fyra under 2015.
– Den här förlusten
kommer inte förändra
min karriär. Det gäller
bara att jag fortsätter
tro på mig själv, säger
han.
Sverige är d
 ärmed utan

herrsingelspelare i årets
första grand slam.
Däremot återfinns
Johanna Larsson (damsingel och damdubbel),
Robert Lindstedt, Andreas Siljeström och Johan Brunström (alla i
herrdubbel) i huvudturneringen som inleds
nästa vecka. (TT)
David Hjorter

