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Grekiskt proffs till Pirates
● ●Två dagar innan superettan startar förstärker

Trelleborg Pirates laget med ett grekiskt proffs.
På fredagen anlände 35-åringen Alexandros Sarikas till Trelleborg.
● ●Han hoppas bli spelklar till söndagens premiär
mot Högsbo.
Basket. Trelleborg Pirates
är skadedrabbat och ville
förstärka laget inför superettan. Tränaren Ali Lou
hittade en rutinerad
35-åring på Rhodos som
med kort varsel förstärker
laget.
– Det känns bra att komma hit. Det ska bli kul att
spela i Sverige, säger Alexandros Sarikas, när han
precis hälsat på sina nya
lagkamrater för första
gången.
På torsdagskvällen bestämde han sig för Trelleborg Pirates efter att ha
pratat med tränaren Ali
Lou.
Han hade ett erbjudande
från en division två-klubb
på Irland och även en division tre-klubb i Tyskland

som ville ha honom, men
valet föll på Pirates.
– Det blev ett beslut i sista minuten, men det kändes rätt att komma hit, säger Alexandros Sarikas.
På fredagen, bara timmar efter att han bestämt
sig, kom han till Sverige
och han kunde redan på
kvällen göra sin första träning med Pirates.
– Jag ville ha hit en lite
äldre spelare med rutin
och som kan ge oss stabilitet. Jag har sett honom
spela och det känns rätt,
säger Pirates tränare Ali
Lou.

Pirates har letat förstärk-

ningar inför superettan
men efter två skador i
veckan bestämde sig klub-

ben för att göra något
snabbt.
Änis Ben Hamida blev
knäskadad på tisdagens
träning och när Pirates
spelade en träningsmatch
i onsdags mot Eos (knapp
förlust) fick Jordan Lou
känningar i sin rygg igen.
– Jag tog kontakt med en
agent jag känner och fick
30 svar direkt. Men det
kändes bäst med Alexandros, hans lag spelar på ett
liknande sätt som oss och
det är viktigt. Det här blir
spännande, det är första
gången vi tar hit en spelare
utifrån, säger Ali Lou.
Alexandros Sarikas har
varit proffs i 17 år och spelat som högst i andraligan i
Grekland. Han har även
varit proffs i Schweiz.

Den 195 centimeter
långe greken spelade bara
för en vecka sedan med
sitt klubblag Akrata Achaias i den grekiska tredjedivisionen. Men klubben
gav honom tillåtelse att
skriva på för en klubb i Europa.
I hans cv finns det bland
annat att han satt 16 trepoängsskot i en och samma match.
– Basket finns i mitt
hjärta och jag har passion
för sporten. Jag hoppas
kunna hjälpa Trelleborg,
säger Alexandros Sarikas.

Pirates skriver ett kort
kontrakt med honom, januari ut, till en början.
– Är vi nöjda så stannar
han säsongen ut, säger Ali
Lou.
Klubben jobbar nu på att
få honom spelklar till söndagens premiär i superettan mot Högsbo i Liljeborgshallen.
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Alexandros Sarikas förstärker Pirates.
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Höök vill lyfta i superettan
I somras flyttade Johannes
Hök till Tyskland för att
satsa på basketen. Men
redan efter två månader
ångrade han sig och valde
att flytta till Trelleborg i
stället.
Nu vill 20-åringen göra
succé i superettan med
Trelleborg Pirates.
Basket. Nässjö är en bas-

ketmetropol. Johannes
Höök är från den småländska staden där de som vill
idrotta för det mesta väljer
mellan basket och bandy.
Johannes Höök valde
basketen och har efter
mellanlandningar i Norrköping, där han gick gymnasiet, Jönköping och
Tyskland hamnat i Trelleborg.
– Jag trivs jättebra här.
Här är en bra miljö och en
bra grupp att vara i, säger
20-åringen från Nässjö.

I somras hade han kontakt med Pirates tränare
Ali Lou och var i Trelleborg och tränade med laget. Men via kontakter fick
han ett erbjudande om att
flytta till Herford i Tyskland och spela basket som
halvtidsproffs.
Det var lockande trots
att laget spelade i regionalligan, motsvarande fjärdedivisionen.
– Men det passade mig

inte riktigt. Livet och klubben gick inte riktigt ihop,
konstaterar Johannes
Höök, som lämnade Tyskland redan efter två månader.
– Men det var ändå en
värdefull erfarenhet jag
skaffade mig där, konstaterar han.
Han skickade ett sms till
Ali Lou och frågade om
han fick komma till Trelleborg. Det fick han.
– Jag hade tankar på att
flytta till Trelleborg i somras innan det med Tyskland dök upp. Jag är tacksam för att jag fick komma
hit, säger Höök, som flyttade till Trelleborg i oktober.
Klubben har ordnat jobb
till honom som brevbärare
och han trivs i sin nya stad.
– Klubben har verkligen
tagit hand om mig och
basketmässigt är det väldigt bra. Jag har lärt mig
mycket och känner att jag
utvecklas hela tiden. Jag
trivs hur bra som helst här.
Även i staden som är mysig tycker jag i och med att
jag kommer från en liten
stad själv.

Han har en dubbellicens
vilket innebär att han spelar både med A-laget i ettan och med B-laget i division två.
Fyra spelare får spela i

% Uppkast
Pirates–Högsbo
Vad: Premiär i superettan i
basket.
Var: Liljeborgshallen.
När: Söndag 16.00.
Läget i laget
Pirates har blivit skadedrabbat. Änis Ben Hamida
är knäskadad men kan
nog vara tillbaka om två
veckor. Alexander Nilsson
är bortrest och Jordan Lou
har problem med ryggen
och är högst osäker på
spel mot Högsbo. Pirates
hoppas att nyförvärvet,
Alexandros Sarikas, blir
spelklar.

20-årige Johannes Höök kom till Trelleborg Pirates i oktober och trivs i laget. På söndagen är
det premiär i superettan mot Högsbo.
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båda lagen under säsongen.
– Det har gjort att jag
spelat väldigt många
matcher och det har jag
behövt för att komma in i
spelet, det tar alltid lite tid
att ställa om när man kommer ny till ett lag, säger Johannes Höök, vars lillebror David spelar i U18landslaget och spelade nyligen EM i Turkiet.
På söndagen är det pre-

miär i superettan för Johannes Höök och Pirates.
– Jag är oerhört taggad.
Det är det här vi spelade
för hela hösten. Den här
halvan av säsongen hade
känts bortkastad om vi
inte hade gått till superettan.
Pirates inleder med
hemmamatch mot Högsbo från Göteborg, som
kom tvåa i den södra basketettan.

– Jag ser fram mot att få
revansch mot dem. Det var
min första match med
Trelleborg när vi mötte
dem i höstas. Vi spelade
jämnt mot dem [förlust
med 69–77] trots att vi
åkte upp med få spelare
till den matchen. Med nya
förutsättningar tror jag att
vi har goda chanser att
vinna, säger Johannes
Höök.
Jonas Bergström

Tränartankar
Ali Lou, Pirates: ”Målet är
att vinna varje match,
framförallt vill vi skydda
hemmasviten på 17 raka
matcher utan förlust. Vi vill
visa att vi kan på den här
nivån. Vi har fått lite skador men nu får andra kliva
fram i stället.”
Lagen i superettan: Djurgården, AIK, LF Future
(Luleå), Alvik, Trelleborg
Pirates, Högsbo, Köping,
Wetterbygden (Husqvarna).

