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Unga basketpirater
skrev klubbhistoria
● ●Trelleborg Pirates har nått sin största framgång på ungdomssi-

dan. Klubbens U16-lag har nått fjärde omgången i riksmästerskapen och är därmed bland landets åtta bästa lag.
Basket. Trelleborg Pirates

lämnade den tredje omgångens spel i Solna med
två tydliga segrar och en
klar förlust. Först 80–53
mot Nässjö, därefter 71–58
mot Tureberg innan det
blev storstryk, 53–96 mot
AIK.
Trelleborgarna gick därmed vidare som grupptvåa. Ett basketlag från
Trelleborg har aldrig tidigare nått så långt i riksmästerskapen. Framgången är historisk, men inte
oväntad.
– Om vi spelar som vi
kan göra var jag ganska säker på det skulle kunna gå
vägen, sa assisterande tränaren Torgil Magnusson.
Nu väntar nytt gruppspel den 17-19 mars, sannolikt i Stockholm, där laget måste bli bland de två
bästa för att nå Final Four.
Vilka lag som väntar i nästa gruppspel är inte klart.
Tillsammans med Pirates
och AIK är även Norrkö-

Två segrar och en förlust räckte för avancemang till omgång fyra i riksmästerskapen. Från vänster: Mikai Klintman, Anton Ragnarsson, Emil Renmarker, Ibbe Klintman, William Svenonius,
Linus Albrecht, Ludvig Magnusson, Emeka Anyadi och Bobi Klintman.
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ping Dolphins, KFUM
Central, Södertälje, Skuru,
Spånga och Täby vidare.
Stockholmsdominansen är tydlig och för Pirates är det problem att hitta

slagkraftigt motstånd på
nära håll.
– Det är vårt största bekymmer. Vi spelar i högsta
serien i nivåträdet och möter alltifrån 97:or till jämn-

Skytte

Hargin blev trea
i hemmabacken
Det blev ingen seger, men
sällan har väl en tredjeplats firats så mycket
som Mattias Hargins i
parallellslalomtävlingen i
Stockholm.
– Det var en magisk
känsla, stödet jag fick var
”wow”, säger han.
Alpint. Det var två år sedan Hargin stod på pallen senast i en världscuptävling, då tog han sin
hittills enda seger, i slalom i Kitzbühel.
Men
tredjeplatsen
i Stockholm betyder kanske mer för Hargin med
tanke på att han lever
i sorgen efter sin fru Matilda Rapaport som omkom i en lavinolycka
i somras.
Huddingesonen bars
frfram av de drygt 9 000
på plats i Hammarbybacken.
– Publiken gav mig extremt stort stöd hela
kvällen, så det var kul att
jag kunde leverera tillbaka och bjuda på lite show.
I fjol gick det inte som

han hoppats i hemmatävlingen, han åkte ut direkt i åttondelsfinalen.

Efteråt hyllades Hargin

av Frida Hansdotter, den
enda svenskan i tävlingen.
– Det var helt fantastiskt för honom, det här
är ju hans hemmaplan.
Tänk om en världscuptävling hade gått i Norberg, då hade jag sett till
att vara på pallen, säger
Hansdotter med ett
skratt.

I fjol blev Frida Hansdot-

ter tvåa, i år fick hon nöja
sig med en fjärdeplats efter att ha förlorat semifinalen mot kvällens segrare, amerikanskan Mikaela Shiffrin. I tredjeprismatchen
vann
norskan Nina Löseth.
– Det var magiskt att
tävla på hemmaplan och
fantastiskt på alla vis,
ända till slutet då jag strulade till det, säger Hansdotter och verkade inte
det minsta besviken. (TT)

åriga. Det blir tuffa matcher rent fysiskt, men basketmässigt och tekniskt är
inte bredden så stor, säger
Torgil Magnusson.
Björn Gustavsson

Mattias Hargin blev trea i parallellslalomtävlingen i Stockholm. 
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Styrkelyftaren Wahlqvist död
Styrkelyft. Styrkelyftaren Johnny Wahlqvist har avlidit, 43 år gammal. Enligt Kvällsposten dog han på
måndagskvällen på lasarettet i Ystad.
– Han fick hjärtflimmer och vätska i kroppen. Sen
orkade inte hjärtat längre, säger mamma Gullan
Wahlqvist till tidningen.
Johny Wahlqvist tävlade för Simrishamn AK och
var en profil i sin sport. Dessutom hann han under sin
karriär med att vinna ett VM-guld, tre EM-guld och 17
SM-guld. (TT)

Ranégie återvänder till Italien
Fotboll. Mathias Ranégie, som var utlånad från Watford till Djurgården förra säsongen, har gjort klart
med Serie A-klubben Udinese, skriver hans agent Carl
Fahger på Twitter. Ranégie tillhörde Udinese från augusti 2012 till januari 2014, då han lämnade för Watford. Anfallarens nya kontrakt gäller till juni i år. (TT)
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Trelleborgare höll ställningarna i Vellinge. Trelleborgs
Sportskytteklubb hade fyra skyttar på plats när det var knattetävling
i stående luftgevär i Vellinges skyttelokal: Anton Brunnberg, Malte
Svensson, Maja Andersson och Angelica Christensen. På bilden tar
Angelica Christensen sikte mot tavlans centrum. Trelleborgstjejen låg
i vinnarhålet i B-finalen, men fick nöja sig med en andraplats när den
rafflande B-finalen var över. Totalt 13 knattar från olika föreningar
kom till skott. Översta raden till höger: Anton Brunnberg och Malte
Svensson. Nedre raden: Angelica Christensen och Maja Andersson.

Mathias Ranégie
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