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Ny spelare på
ingång i Pirates
Trelleborg Pirates har ett
nyförvärv spelklart och
räknar med att presentera
ytterligare en spelare på
söndag när Alvik kommer
på besök.
Basket. Trelleborg Pirates jagar sin 20 raka hemmaseger när laget tar sig
an Alvik på söndag i superettan. ”Piraterna” är
fulla av självförtroende
efter senaste segern mot
Köping.
– Det har sett okej ut i
veckan och vi har tagit
med oss det vi gjorde bra
och gjort en del ändringar för att anpassa sig till
en annan motståndare.
Vi känner oss ganska nöjda, säger Trelleborg Pirates coach Ali Lou.
Ali Lou varnar särskilt
för Alviks center Richard
Hartman.
– Hartman är en dominant center och olik centrarna i Köping, som inte
alls är lika skickliga. För
”Alex” (Alexander Nilsson) och Johannes
(Höök) blir det till att ta
för sig och göra livet för
svårt honom. På övriga
positioner ska vi vara
överlägsna.

Nyförvärvet Alexandros
Sarikas är spelklar och

kommer att finnas med i
truppen, men det åter-

Alexandros Sarikas är spelklar för Pirates.
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står att se hur mycket
speltid greken får.
– Vi tog inte hit honom
för att vi behövde en
stjärnspelare utan för att
fylla upp i truppen. Han
är en bra skytt, men vi får
se hur snabbt han kan
anpassa sig till vårt snabba spel, säger Lou och påpekar att det inte minst
är viktigt att klara av det
defensiva spelet för att få
stanna kvar på planen.

Trelleborg Pirates har
ett nyförvärv som i princip är klart. Ali Lou räknar med att presentera
spelaren på söndag, men
vill inte avslöja namnet
ännu.
Christer Cederlund

% Uppkast
Pirates–Alvik
Vad: superettan i basket.
Var: Liljeborgshallen.
När: söndag 16.00.

Marko Johansson får förtroendet mellan stolparna i bortamatchen mot Värnamo.

Fedel klar för ännu
en säsong i TFF
● ●Trelleborgs FF inleder försäsongsmatchandet på lördagen

borta mot Värnamo. Lagom till den matchen har TFF fått klart
med ännu en pusselbit i organisationen. Jonnie Fedel fortsätter
som målvaktstränare.

Fotboll. Nu är det klart: Melker Hallberg är tillbaka där
allt började. Kalmar FF har bekräftat att de lånar den
21-årige mittfältaren från Udinese över säsongen 2017.
”Vi är glada att det är klart. Melker kommer bli en
oerhört nyttig spelare för oss under året. En spelare
som kommer hem till Kalmar FF med stort hjärta, vilja och karaktär”, säger Kalmars sportchef Thomas
Andersson Borstam till klubbens webbplats.
Hallberg, som lämnade Kalmar för Udinese sommaren 2014, spenderade fjolåret på lån i allsvenska
Hammarby och italienska Serie B-klubben Ascoli.
Under vintern har han även ryktats till IFK Norrköping, men valet föll alltså på moderklubben.
Trelleborgs FF möter Kalmar FF på bortaplan i
svenska cupen den 19 februari. (TT-TA)

Fotboll. Trelleborgs FF
spikade på fredagen att
Jonnie Fedel fortsätter
som målvaktstränare under 2017.
– Det är samma lösning
som förra året med Malmö
FF:s goda minne. Vi trivs
bra ihop, jag och Jonnie
och övriga ledarstaben.
Det är också kopplat lite
med Marko (Johansson)
och att vi vill sätta fart på
”Fritz” (Fredrik Persson)
ytterligare. Jonnie ger ny
energi till Fritz. Det är väldigt bra för oss, säger TFF:s
huvudtränare Patrick
Winqvist.

Eslövs AI pressade stjärnlaget

Jonnie Fedel är målvakts-

Klart: Hallberg till Kalmar FF

Bordtennis. Eslövs AI pressade världens bästa

klubblag i den första kvartsfinalen av två i pingisens
Champions League, men trots en stark inledning stod
ryska Gazprom Orenburg inte att hejda utan vann
med 3–1.
– Känns lite surt. Vi går för det, men räcker inte riktigt till, sade Eslövs lagledare Peter Andersson.
Eslöv gästades av en trio världsartister och mest
glänste världsfemman Jun Mizutani som med sina
båda vinster bäddade för segern.
En annan Sverigebekanting, Vladimir Samsonov,
som var i VM-final mot Jan-Ove Waldner för exakt 20
år sedan, visade att han fortfarande håller hög klass
och vann sin enda singel.
Xu Hui tog Eslövs enda seger i det första matchen då
ha besegrade världssexan Dmitrij Ovtjarov på ett högst
imponerande sätt. I fjärde hade Xu Hui fem setbollar
emot sig och de flesta hade säkert räknat med ett avgörande set, men inte Xu Hui, som vann med 13-11. (TT)

Foto: Tomas Nyberg

tränare i Malmö FF, men
började arbeta parallellt i
TFF under 2016.
– Det är en säsong i taget, men det kan hända
mycket med Champions
League eller Europa League spel för MFF och då vet
vi att det blir en tuff situation att ha honom. Ambitionen är att göra som tidigare, minst åtta pass i månaden ska han vara här
och göra ett jobb med
keeprarna. Det får vi väldigt mycket ut av, säger
Winqvist.
I lördagens träningsmatch mot Värnamo blir
det lånet från MFF, Marko

% Fakta
TFF:s startelva

Robin ”Tomelilla” Nilsson gör sin första match i TFF-tröjan.

Johansson, som får chansen i startelvan.
– Tanken är att Fritz ska
stå nästa match, säger
Winqvist.

På mittfältet får nye Robin

Nilsson göra TFF-debut.
Nyförvärvet från Gefle bildar innermittfält med
Kristian Haynes. Totalt 18
spelare finns med i truppen, varav en hämtas från
U19-laget.
– Det blir en del byten
och jag förmodar att alla
utom kanske ”Fritz” får
speltid.
Vad säger du om IFK Värnamo?
– Det är ett spelskickligt
lag, inte så fysiskt. Ängelholmstränaren Christian
Järdler har kommit dit och

har lite samma filosofi
som Värnamo står för. Det
kan bli lite kombination
Ängelholm och Värnamo.
Vi kommer att få tufft och
får jobba för att de inte ska
ha bollen så mycket som
de kanske vill. Vi kan nog
med vår kraft och fysik
mäta oss bra där och kanske till och med ha ett
övertag.
Och vad vill du se från er
sida?
– Att vi har en hög lägstanivå i det vi gör, även
om det alltid blir misstag.
Jag vill också se att vi fattar klocka och enkla beslut
och trots att vi inte har
spelat ihop på ett tag så vill
jag ändå att vi får ihop en
helhet. Det ska inte spreta
för mycket åt alla möjliga

Så här startar TFF:
Marko Johansson – Jacob
Palander, Robin Jacobsson, Alexander Blomqvist,
Albin Nilsson – Mattias
Håkansson, Robin Nilsson, Kristian Haynes,
Norlla Amiri – Dino Islamovic, Marcus Pode.
Avbytare: Fredrik Persson, Magnus Andersson,
Anton Tideman, Hugo
Andersson, Filip Andersson, Zoran Jovanovic,
Haris Brkic (mittfältare
från U19-laget).
Inte tillgängliga: Salif
Camara Jönsson (inte fulltränad), Johan Brannefalk
(sjuk), Furkan Motori (skadad), Erik Andersson
(skadad), Freddie Brorsson (lätt skadad).
Matchen mot IFK Värnamo spelas på Ljusseveka konstgräs i Värnamo
klockan 13.00.

håll. Vi har lagt mycket
kraft på träningen på att
försöka kontrollera bollinnehavet och jag hoppas att
vi kan visa det, säger Patrick Winqvist.
Christer Cederlund

