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Hemmasviten intakt
för Trelleborg Pirates
Basket, superettan

Trelleborg Pirates–Alvik
98–84 (32–28, 32–15,
14–18, 20–23)
T: Papy N’diaye 32, John Fitzgerald 19, Mario Cooper 18,
Johannes Höök 7, Alexander
Nilsson 6, Jeremy Lou 5,
Oscar Ferro Ocampo 5, Alexandros Sarikeas 4, Jeremy
Asiedu 2.

Trelleborg Pirates tog
20:e raka segern på hemmaplan när Alvik besegrades med 98–84.
Det är också klart att Pirates förstärker med Kristoffer Gafor som har SM-guld
med Södertälje Kings på
meritlistan.
Basket. Jumbon Alvik
hade inte mycket att sätta
emot Trelleborg Pirates i
Liljeborgshallen.
– Vi spelade en fantastisk första halvlek, där vi
krossade dem totalt. Alvik var en sämre version
av Köping. De höll lågt
tempo och jag tror inte
det finns lag som kan hålla vårt tempo. I andra
halvlek gjorde vi lite
misstag, men det var
svårt för oss att prestera
på samma sätt. Vi roterade i laget och testade lite
nya saker. Vi måste använda tiden vi har för att
testa lite nytt, sa Pirates
coach Ali Lou.

Nyförvärvet Alexandros
Sarikas svarade för en

En dryg halvtimme in på
den andra halvleken fastställde Islamovic slutresultatet framspelad av inhopparen Hugo Andersson.
– En bra aktion av Hugo,
ett bra pass. Det var en bra
insats av laget, men det
finns saker som vi behöver
jobba på. Allt som allt en
godkänd insats för att vara
första matchen, tyckte Islamovic:
– Lite för mycket bolltapp kanske, men den andra halvleken kontrollerade vi ganska bra. De hade
väl något läge till, men vi
gjorde det bra.

TFF-tränaren Patrick
Winqvist har deklarerat
att TFF ska göra en an-

strängning för att försöka
få Islamovics signatur på
en kontrakt.
– Vi får se vad som händer och vad jag har för alternativ. Vi har snackat lite
med Trelleborg. Det är absolut en möjlighet, jag trivs
väldigt bra. Grabbarna har
varit mycket bra mot mig.
Det ser positivt ut.
Vad vill du helst, utomlands igen eller?
– För mig är det viktigast
att spela. Om det sedan är
utomlands eller i Sverige
spelar inte så stor roll. Så
länge man spelar, är en del
av laget och kan göra sig
själv viktig och få en känsla för klubben.
Islamovic säger sig ha
några alternativ. Ett av

Dino Islamovic i en närkamp med två Värnamospelare.

dem är Kalmar FF, som
han provtränade med i december.
– Min agent för diskussioner med deras sportchef fortfarande. Vi får se
vad som är bästa möjligheten för mig och för Kalmar. Det ska passa för dem
också, att jag har rätt spelstil. Det är många faktorer.
Vad krävs för att du ska
stanna i TFF?
– En svår fråga. Jag har
en bra bild av TFF. Det har
jag haft jag ganska länge
nu, jag har varit här i tre,
fyra månader, men det är
inget som krävs, det är
bara mitt val.
Dino Islamovic fick
matchens enda gula kort
efter en tuff satsning mot
Värnamos målvakt. Satsningen rörde upp känslorna hos hemmaspelarna.
– Det var inte meningen
att försöka skada honom.
Det var kanske frispark,
men de behövde inte bli så
arga för en sådan situation. Jag försökte ta bollen, sa Dino Islamovic.
Christer Cederlund

godkänd debut.
– Jättebra i första, men
andra var inte lika bra. Vi
är nöjda med honom för
det är den typen av spelare som vi ville ha, en mogen spelare som kan hjälpa oss och som inte har

Coachen Ali Lou och spelaren John Fitzgerald tackar motståndarna i Alvik för matchen efter den 20:e raka segern i
Liljeborgshallen. 
Foto: Christer Cederlund

någon självisk agenda.
Papy N’diaye stod för
32 poäng och John Fitzgerald 19 poäng.
– En kollektivt bra insats och Fitzgerald som
vanligt tongivande och
duktig. En veteran som
ger oss det vi behöver i
trängda lägen. sa Ali Lou,
som var mycket nöjd över
att hemmasviten höll:
– Eftersom vi har vunnit 20 i rad här, så kallar vi
det här för vår ”death
star”. Man kommer inte
hit och vinner. Och de
kallar mig för Darth Vader för att jag är elak,
haha.

På söndagen avslöjade

Ali Lou namnet på Pirates
senaste nyförvärv. Guarden och forwarden Kristoffer Gafor, född 1992,
som har varit klubblös sedan han lämnade Malbas
efter förra säsongen.
– Kristoffer har velat
komma till oss ett tag. Det
är också viktigt att han är
en ung spelare. Jag hade
honom i Srbija i division 1
och vet vem han är och att
han har en stor passion

för basket. Jag vill gärna
hjälpa honom att bli bättre och hitta en platå där
han kan få göra det han är
bra på. När han gick från
Srbija till ligan började de
använda honom på ett
annat sätt än vad han
själv ville. Det är viktigt
att han får blomma upp
och kanske få komma vidare. Här ska unga spelare kunna växa, berättade
Ali Lou.

Gafor spelade ungdomsbasket i Göteborg innan

han debuterade i division
1 för Srbija. Han har även
varit två vändor i Malbas
och däremellan spelat
med Södertälje Kings och
Norrköping Dolphins. I
Södertäljelaget var han
med om att vinna SMguld, även om det blev
mycket bänktid i basketligan.
– När han gick från Malbas till Södertälje och
började spela för ett mästarlag hamnade han i
skymundan och blev
mycket en träningsspelare, sa Ali Lou
Christer Cedelund

Upp i topp efter fullpoängare
Leif Nilsson dominerade
helgens spel för BK Borgen och slog till med en
300-serie i mötet med
Lunds BK Mamba F.
Bowling. BK Borgen ångar på i division 1 södra
och tog över serieledningen från Kulladal efter
helgens två vinster. På
lördagen inledde laget
med att besegra Lunds
BK Mamba F med 14–6 i
Lund och fortsatte sedan
till Löddeköpinge där
Lödde slogs tillbaka med
14–5.
– Vi gjorde en jättebra
bortamatch mot Mamba
F, 6622, det var inget
snack, konstaterade Bor-

Bowling,
division 1 södra

Lunds BK Mamba F–BK
Borgen 6–14 (2–3, 1–4,
2–3, 1–4)
Flest poäng i Borgen: Leif
Nilsson 882, Andreas Nilsson 872, Kurt Söderlund
834, Pontus Svensson 828.

BK Lödde–BK Borgen
5–14 (2–3, 2–3, 0–4, 1–4)

Flest poäng i Borgen: Leif
Nilsson 840, Emil Wohlin
819, Kurt Söderlund 805, Ulf
Ahlström 789.

gens lagledare Kenneth
Nilsson.
Bakom Borgens siffror
låg en jämnstark insats
med sju spelare över 800

poäng. Vassast var Leif
Nilsson som imponerade
med full pott, 300 poäng,
i den fjärde serien och totalt 882 poäng
– Det är alltid roligt när
man får vara närvarande
vid en 300-serie, ibland
händer det inte på en hel
säsong. Leif berättade att
det var femte gången han
fick en fullpoängare i seriesammanhang, sa Kenneth Nilsson.
Mot Lödde nådde Borgen 6105 poäng. Individuellt var Leif Nilsson
bäst igen med 840 poäng.
– Han är en otroligt viktig kugge, sa Kenneth
Nilsson.
Christer Cederlund

