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Pirates föll
i Huskvarna
● ●Trelleborg Pirates fick lämna Huskvarna

tomhänta efter förlust mot Wetterbygden i
superettan. Hemmalaget vann med 78–63.

Segerdans efter vinsten i toppmötet.

Basket, superettan

Wetterbygden–Trelleborg
Pirates 78–63 (15–10,
26–19, 24–20, 13–14)
T: Papy N’diaye 25, Jordan
Lou 11, Mario Cooper 9, Kristoffer Gafor 8, Alexander
Nilsson 4, Johannes Höök 2,
Alexandros Sarikas 2, Jeremy
Asiedu, Oscar Ferro Ocampo.

Basket. Efter att ha inlett
året med tre raka segrar
på hemmaplan fick Trelleborg Pirates på söndagen känna på hur det är
att förlora under 2017.
Wetterbygden ryckte åt
sig en ledning med 15–8
under den första perioden och behöll sedan den
målmässiga kontrollen
under resten av matchen.
– Vi fick alldeles för dålig utdelning på våra
skott. Det var helt okej i
försvaret. Vi forcerade
dem till 22 turnovers, vi
hade bara 14, men vi fick
inte i bollen, sa Pirates
coach Ali Lou.

Clara Jönsson gjorde en bra match.

Papy N’diaye noterades
för 25 poäng i Pirates,
men Ali Lou var inte nöjd.
– Papy, Mario (Cooper)
och (Kristoffer) Gafor satte bara fem av 21 treor
och då är det svårt att vinna matcher, sa Ali Lou.
För Kristoffer Gafor var
det debut i Pirates.
– Att ta med en ny pjäs
är alltid vanskligt. Det kan

HBK-tränaren Martin Fröborg var stolt över sitt lag.

Papy N’diaye gjorde 25 poäng för Pirates, men hade trots
det låg procent på sina skott. Det blev förlust borta mot Wetterbygden med 15 poäng.
Foto: Christer Cederlund

betyda att man offrar en
match, men det gick bättre än väntat i spelet. Det
var procenten som var för
låg. Papy spelade bra och
kom till många bra lägen
som han sätter på hemmaplan, men här var det
för mycket ring ut, sa Ali
Lou, som var besviken
över alla missade straffar:
– Vi satte 52 procent
(nio av 17). Det ska vara
minst 80 procent.

Huskvarnalagets ledning var som mest uppe i

24 poäng (58–34 i mitten
av den tredje perioden),
men Pirates snyggade till
siffrorna mot slutet. Med
ett par minuter kvar av
matchen var skillnaden
nere i nio poäng (74-63).
– Jordan (Lou) var riktigt bra i försvaret. Han
fick tre assist, men det
hade säkert blivit tolv om
de andra hade satt sina
skott. Han var bra i anfallet också, sa Ali Lou.
På söndag väntar Djurgården på hemmaplan.
Christer Cederlund

HBK:s herrar räckte inte till
Handboll,
division 2 södra

Ankaret–Trelleborg HBK
23–18 (11–10)

Jenny Lundahl tog för sig både framåt och bakåt när Trelleborg HBK besegrade Karlskrona
Flottan.
Foto: Tomas Nyberg

var med. Vi vet att vi har
ett bra lag. Det kvittar vem
som är borta, så löser vi
det, sa Jenny Lundahl.
Trelleborg HBK bjöd på
en fin laginsats. Förutom
Jenny Lundahl stack även
Olivia Mårtensson och
Clara Jönsson ut individuellt.

– Jag är så stolt över tjejerna. Vi har haft en bra
träningsvecka och kom
väldigt bra förberedda och
satte allt även i praktiken.
Jag gick hårt på några spelare, men det fick bli så
den här gången. Att bara
släppa in 17 mål mot laget
som gör mest och släpper

in minst mål i serien är så
jäkla bra. Det här är vår
bästa match hittills, sa
HBK-tränaren Martin Fröborg.
TEXT

Christer Cederlund

christer.cederlund
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T: Marko Lapcevic 4, Markus
Karlsson 3, Fredrik Zander 3,
Filip Zareba 2, Per Almgren 2,
Alexander Doder 2, Hugo
Rickardt, Nermin Biscevic.

Trelleborg HBK förlorade
toppmötet med Ankaret
på bortaplan.
Handboll. Trelleborg
HBK hade chansen att
spetsa till toppstriden i
division 2 södra, men det
förlust, 18–23 (10–11), i
Borgeby mot HK Ankaret.

– Många av våra tongivande spelare kom inte
upp i nivå, men det har
jag full förståelse för. De
har krigat på bra i många
matcher och fått dra ett
stort lass. det går inte att
vara på topp jämt, sa Trelleborg HBK:s tränare
Martin Bengtsson.

– Ankaret var inte överlägset och hade vi kommit upp i nivå, så hade vi
kunnat vinna den här
matchen. Sett över hela
säsongen är dock Ankaret
värda att leda. De är bäst i
serien och har inte heller
tappa några spelare som
vi gjort.

Ankaret var steget före i
målprotokollet under
den första halvleken efter
pausen kom det matchavgörande rycket när hemmalaget gick från 12–11
till 16–11. HBK närmade
sig något, men lyckades
aldrig skapa dramatik i
slutskedet.

Bengtsson gav beröm till
båda sina målvakter. David Stepan var bra i första
halvlek och Oskar Ågren
visade klass efter paus.
– Vi tog lite för tidiga
avslut och gjorde för
många tekniska fel, sa
Martin Bengtsson.
Christer Cederlund

