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Pirates premiärvann
och förlängde hemmasvit
● ●Trots stor ledning hela matchen avgjorde Trelleborg Pira-

tes först i sista minuten i premiären av superettan hemma mot
Högsbo. 79–77 innebar 18:e raka hemmasegern.
Basket. När Trelleborg

Pirtes var lite skadedrabbat inför premiären, och
fredagens nyförvärv Alexandros Sarikas inte hann
bli spelklar, var det tur att
John Fitzgerald kunde
spela.
Australiensaren har inte
kunnat träna senaste
veckorna på grund av sin
familjesituation med tre
barn. Men det märktes
inte mot Högsbo.
När en säker ledning förvandlats till 74–74 med
minuten kvar klev Fitzgerald fram.
I en period då Pirates
missat många avslut gick
han för en trea och fick in
skottet.
– Jag är ju mattelärare
och förstod att sannolikheten att den skulle gå in
var god. Jag hade ju skjutit
tillräckligt och missat en
del så nu antog jag att den
kunde gå i, skrattar John
Fitzgerald.
Trepoängsskottet med
47 sekunder kvar blev helt
avgörande. För hemmalaget började darra i den sista perioden när gästerna
från Göteborg kröp allt
närmare.

Det var en utveckling av

matchen få på läktaren
nog trodde på eftersom Pirates hade ett bra grepp
om matchen i 56 minuter.
Trelleborgarna skaffade
sig en åttapoängsledning
redan efter fem minuter

och sedan var Pirates runt
tio poäng före hela tiden,
fram tills det återstod fyra
minuter då Högsbo reducerade till 72–69.
Två minuter senare kom
kvitteringen till 74–74 och
det kändes oroligt i hemmalaget.
– De spelade zon och vi
är inte vana vid att möta
det. Men vi hade bra karaktär i laget i dag och vi
tog oss samman i slutet,
säger John Fitzgerald.
Efter hans trepoängare
till 77–74 missade Högsbo
i anfallet efter och Mario
Cooper kunde sedan lägga
in två straffar med sju sekunder kvar och då var segern definitivt säkrad.
Högsbo satte sedan en trea
med bara sekunden kvar
och snyggade till siffrorna.
Pirates tränare Ali Lou
blev utvisad med minuten
kvar av andra perioden
och hemmaspelarna fick
därefter ta ansvaret för
spelet själva.
– Det påverkade oss
mycket för vi har ju ingen
assisterande coach heller.
Men det viktiga är hur vi
förbereder oss inför
matchen och vi har ett bra
samarbete och ett bra
samspel i laget så vi lyckades lösa det, säger John
Fitzgerald.

under korgarna i första
halvlek.
– Johannes var superbra
i dag, matchens viktigaste
spelare. Kul att han klev
fram när vi behövde det,
berömmer John Fitzgerald, sin lagkompis.
– Det kändes väldigt bra
i dag. Det här var min bästa match i Trelleborg, säger Johannes Höök som
tog tio returer i första halv-

lek, och tolv totalt i matchen.
– Jag pratade med en av
deras spelare efter matchen och han sa att de i paus
sa att de var tvungna att få
bort mig vid returtagningen. I andra halvlek hade
jag två man på mig nästan
hela tiden och då var det
tuffare men då tog andra
hand om returerna istället, säger Johannes Höök,

Basket Superettan

Trelleborg Pirates–Högsbo
79–77 (42–31)
(22–15, 20–16, 19–22,
18–24)
Poäng Pirates: Papy Ndiaye
26, John Fitzgerald 22, Mario
Cooper 15, Jeremy Asiedu 5,
Johannes Höök 4, Jordan Lou
3, Oscar Ferro Ocampo 2,
Sering Bah 2.

som kom till Pirates i oktober.
– Vi hade för mycket
egna lösningar i slutet av
matchen men vi hade bra
kommunikation på pla-

nen hela tiden och vi höll
oss till vår gameplan och
kunde lösa det, konstaterar Johannes Höök.

Segern var Pirates 18:e
raka på hemmaplan.
– Nu har vi gett oss själva
en bra chans och vi måste
vara starka hemma om vi
vill komma högt upp i tabellen, säger John Fitzgerald.
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En annan som höjde sig i

hemmalaget när det behövdes var Johannes
Höök. 20-åringen tog allt

John Fitzgerald gjorde 22 poäng mot Högsbo. De tre viktigaste kom med 47 sekunder kvar.
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”Jag pratade med sekretariatet”
Ali Lou blev utvisad för protest i superettanpremiären.
– Jag pratade med Thomas
i sekretariatet när jag blev
utvisad, säger Trelleborg
Pirates tränare.
Basket. Det blev ett rafflande slut i premiären av
superettan mot Högsbo.
Men en som missade det
var Pirates tränare Ali Lou.
Med två minuter och 29
sekunder kvar av första
halvlek visades Ali Lou ut
för protest.
– Ali pratade med mig då
så det var lite konstigt att
domaren visade ut honom, säger Thomas Nilsson, ordförande i Trelleborg Basket, och som satt i

sekretariatet
under
matchen.
– Jag pratade med Thomas då och sa inget till domaren. Jag har blivit utvisad två gånger i min tränarkarriär, båda gångerna
av samma domare, konstaterar Ali Lou.

Han hade fått en tillsägelse innan efter att ha protesterat högt efter en situation där Papy Ndiaye blev
knuffad och hamnade i
golvet.
– Det här är en bedömningssport och jag som
kan sporten måste få kritisera för alla vi som jobbar
med basket gör fel ibland,
anser Ali Lou.

% Fakta
Superettan
Superettan i basket består
av åtta lag. De fyra bästa
från södra och norra basketettan som avgjordes under
hösten.
Lagen tar med sig de
poängen från matcherna
mot de tre andra lagen i
serien som gick till superettan. Pirates hade med sig
två poäng in i serien efter
Ett par minuter efter
den protesten visades han
ut från hallen när han,
som domaren tyckte, protesterade igen.
– Det var mycket ljud i

sin seger mot Wetterbygden. Det blev dock förluster
mot Köping och Högsbo
under hösten. De lagen
möter Pirates bara en gång
i superettan. De fyra lagen
från norra serien, AIK, Djurgården, Alvik och LF Future,
ska Pirates möta både
hemma och borta.

hallen då och domaren
står på andra sidan. Han
kan omöjligen höra vad
jag säger då och jag pratade dessutom vänd mot
Thomas, säger Ali Lou.

Ali Lou fick bara coacha fram till slutet av första halvlek mot
Högsbo. Sedan blev han utvisad.
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Han var desto gladare för

segern mot Högsbo.
– Det var tur att Jordan
[Lou] kunde spela en hel
del trots att han hade ont i
ryggen. Vi behöver ho-

nom. Sedan var Johannes
[Höök] fantastisk i dag.
Det måste vara en av hans
bästa matcher i karriären.
Jonas Bergström

