10 /

Sport

tRELLEBORGS ALLEHANDA
torsdag 2 februari 2017

Kristoffer Gafor har spelat tre säsonger i basketligan och har bland annat vunnit SM-guld med Södertälje Kings. Här syns han i en närkamp med Oscar Ferro
Ocampo under ett träningspass med Trelleborg Pirates.
Foto: Björn Gustavsson

Vägen till kontinenten
går via Trelleborg
● ●Efter tre säsonger i basketligan, i Södertälje, Norrköping och

Malbas, tar Kristoffer Gafor ny sats i Pirates i superettan med
hopp om att nå drömmen om proffsspel utomlands.
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Basket. Trelleborg Pirates
gjorde i helgen klart med
Kristoffer Gafor. En 24årig guard som kan bli viktig i kampen om de översta
platserna i superettan.
– Jag ska bidra med erfarenhet och lugn på planen och poäng, säger Kristoffer Gafor:
– I grund och botten är
jag en poänggörare, men i
ligan har jag fått ta stort
defensivt ansvar och jag
känner stor stolthet även i
det defensiva arbetet.
Säsongen 2015/2016
gjorde han sin bästa säsong i ligan. Gafor fick gott
om speltid och mycket ansvar, men valde att lämna
Malmölaget Malbas efter
att parterna inte kunnat
enas om ett nytt kontrakt.
– Jag valde att inte skriva på för något lag efter
Malbas och har tittat lite
på utlandet och en del
mindre ligor för att få ett
bredare perspektiv. Jag
har hållit igång under hösten, men kände att det var
bra för mig att skriva på för
Trelleborg innan transfer-

% Fakta
Kristoffer Gafor

Kristoffer Gafor fyller 25 år i maj och kommer ursprungligen
från Göteborg.

fönstret stängde så att jag
inte skulle gå ett helt år
utan tävlingsbasket, berättar Kristoffer Gafor:
– Trelleborg är ett bra
lag, topp tre i superettan,
och jag känner många av
spelarna och tränaren.

I första hand gäller avtalet
med Pirates säsongen ut.
Därefter är den fortsatta
basketkarriären ett oskrivet blad.
– Jag vill komma ut och
spela basket utanför Sverige och uppleva en annan
basketkultur.

Gafor hoppas på, som
han uttrycker det, ”en ärlig
chans och en ärlig plattform”.
– Jag vill känna på hur
det är att vara proffs utomlands. Det har varit min
dröm under alla år. Jag
hoppas få en chans i en
mindre liga, det kan vara
en andra- eller tredjeliga i
någon av de bättre nationerna, någonstans i Europa. Det handlar mycket
om kontakter. Man måste
vara realist och får i princip börja från scratch.
Kristoffer Gafor är be-

Namn: Kristoffer Gafor.
Ålder: 24 år.
Familj: Mor, far, två yngre
bröder.
Bor: Malmö, född och
uppvuxen i Göteborg.
Yrke: Projektledare i ungdomsorganisationen
Helamalmö, personlig
tränare med egen firma.
Klubbar: Högsbo Basket,
KFUM Göteborg, Srbija,
Malbas (i två omgångar),
Södertälje Kings, Norrköping Dolphins.
Position: Guard.
Främsta merit: SM-guld
med Södertälje 2014.
redd på att kämpa för sin
dröm. Både i Södertälje
och Norrköping har han
fått fightas för sin speltid.
– Södertälje och Norrköping är två av de bättre lagen i ligan, kanske de två
bästa. Det är klart svårt för
vilken ung svensk spelare

som helst att slå sig in där.
Jag har en väldigt stark vilja och har försökt att hålla
mig i mental och fysisk
form. Jag har kört mitt
race.
Åren i den högsta serien
har härdat den Malmöboende göteborgaren.
– Jag har aldrig fått något gratis och det genomsyrar mig även utanför
planen, betonar han.

Närmast handlar det om

att ge AIK och Djurgården
en match i toppen av superettan.
– Vi kan vara med och
utmana om de två topplatserna. Det är tuffa matcher, men en väldigt rolig utmaning.
Kristoffer Gafor tycker
att Trelleborg Pirates som
ett topp tre-lag i superettan har rätt sportsliga förutsättningar för att på sikt
kunna ta steget upp i basketligan.
– Det är klart att man behöver bygga upp lag och
organisation så att den
håller ligastandard, men
möjligheten finns med
rätt uppbackning från
Trelleborg som stad och av
näringslivet, säger Kristoffer Gafor.
Christer Cederlund

