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Max Wiman: Många andades säkert ut
när piraterna blev besegrade
Max Wiman
Sportkrönikör
FÖ L J S K R I B E N T

Djurgårdens Erik Andersson och Mannos Nakos sträcker sig inte bara
efter bollen, utan också Basketligan.
Bild: Moa Dahlin

Ett gäng pirater från staden vid sjön där Sverige tar slut, var
nära att röva till sig ytterligare poäng och sänka djurgårdsfärjan.
Det var synd att det inte gick, för då hade piraterna haft
betydligt större mental styrka på sitt fortsatta rövarstråt, nu
undrar jag om de har moral (!) och kraft att sänka AIK.
Djurgårdsfärjan är nämligen i sällskap med AIK i själva verket
två slagskepp som nu är mycket nära att skjuta sig in i
Basketligan och rita om kartan totalt.
Trelleborg är enda reella hotet, även om man inte själv tänker
ansöka om att gå upp, nu måste man besegra AIK två gånger om
för att ha en chans att peta bort dem.
För som trea skulle AIK inte kunna gå upp, bara de två första får
chansen oavsett om någon tackar nej.
Jo, vi snackar alltså basket. Och Djurgårdens IF och AIK Solna.
Massiva satsningar leder nu in i en ekonomiskt skadeskjuten
liga, där lag efter lag - under åren även från Stockholm havererat och där nytt blod är en nödvändighet för överlevnad.
Så kan man göra i den stora ungdomsidrotten, men på
seniorelitnivå smala, basket.
I Skåne skulle den som hade ett par miljoner att sätta in, kunna
gå från ingenstans till ligan på tre år. För division 2 är lägsta
serien...
Från årets liga är det mycket tveksamt om Umeå och Malbas
överlever ekonomiskt på elitnivå, även Uppsala är i riskzonen.
Bara sex lag återstår då.
Många i basketens Sverige drog nog en lättnadens suck när
Djurgården vann, för ligan är i desperat behov av båda jättarna.
Men piraterna hade befälet länge och väl, ledde med nio poäng
en bit in i tredje perioden med sin run-and-gun-basket, det vill
säga ett spel liknande streetbasketen, utan någon

superorganiserad taktisk offensiv, snarare typ "bättre skjuta
själv än låta andra missa".
Trelleborg hade tjugo raka hemmasegrar - Djurgården hade
bara förlorat en match under hela sin korta existens. Det var
match ända in i slutskedet, med lite flyt hade piraterna segrat.
Och då hade AIK tvingats åka till Trelleborg med kniven på
strupen.
I år är sista året med en liga där ekonomiska och administrativa
krav ligger utanpå de sportsliga. Superettan permanentas hela
spelåret och de två bästa lagen går upp. Utan andra exakta krav
än de sportsliga.
Det innebär att nästa år kan mycket väl Trelleborg Pirates stå
där med en ligabiljett i näven. Detta märkliga basketskepp, som
ingen kan riktigt förstå hur den lilla klubben snickrat ihop.
Där till exempel australiern John Fitzgerald - känd från Malbas plötsligt dykt upp och står för stabilitet i ett skönt individuellt
"kaos".
Och där ordföranden Tomas Nilsson står och sköter
speakerjobbet från bordet med souvenirer som han säljer. Ja,
förutom att han fixar lite tävlingar i pauserna och står för hela
arrangemanget, förstås...
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"Vi kommer att spela för att vinna
så mycket som möjligt"
En seger hade inte gjort någon skillnad i år - men nästa år gäller
bara sportsliga krav, då går de två bästa i nya Superettan till
Basketligan. – Vi kommer att spela för att bli så bra som möjligt
och vinna så mycket som möjligt, säger Trelleborg Pirates
ordförande Thomas Nilsson.
Max Wiman

FÖ LJ S K R I B E N T

Hans lag har precis förlorat toppmötet mot blivande ligalaget
Djurgården med 86-94, men kunde lika gärna vunnit. Men med

den nuvarande ligans regelsystem runt arrangemang, ekonomi
och så vidare, hade aldrig Trelleborg gått upp.
Nästa år är det i princip det sportsliga som gäller.
– Det är en bra idé att lag som vinner serien ska gå upp. Men då
måste det finnas ekonomisk möjlighet också. Man måste hitta
ett sätt att minska gapet mellan ligan och serien under, tycker
Thomas Nilsson.
Ändå har Trelleborg en grund i ett nästintill unikt ekonomiskt
koncept.
– Vi ansökte hos kommunen om en parkering för husbilar i
hamnen. Den ger 500 000 per sommar. Sen har vi en loppis som
ger 700 000 kronor om året.
Med 140 medlemmar, kanske 100 i publiken och nästan inga
sponsorer, är Trelleborg basketens egen humla. Flyger fastän
det inte går. Bara att dra in 1,2 miljoner är sensationellt.
– Vi behöver inte tänka på om vi har råd nästa år. Vi kommer att
spela i Superettan. Men det är bra för sporten att Djurgården
och AIK går upp, då blir det kanske till och med tv-pengar. Vi
hade inte tillfört något, säger Thomas Nilsson nyktert.
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