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% Fakta
Svenska Cupen
Grupp 5
19/2, 14.00: Kalmar FF–
TFF, Landskrona–Gefle
26/2, 13.00: Gefle IF–
TFF, 14:00: Landskrona–
Kalmar FF
4/3, 16.00: TFF–Landskrona, Kalmar–Gefle
* Gruppsegraren går
vidare till kvartsfinal.

”Jag tror vi ska ligga
lite i skymundan.
Någon annan ska
bära favoritskapet, då
funkar TFF som bäst.”
Kristian Haynes
Spelare och assisterande tränare
i TFF

På språng mot en friskare
säsong. Kristian Haynes

känner sig bra i kroppen igen
och ser inget slut på karriären ännu. 2017 blir hans
elfte säsong i TFF.
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”njut av det här så länge du
kan, en dag spelar du inte
mer”. Jag har ett liv som
har präglats av fotbollen
hela vägen. Jag vill inte ge
upp det helt.
– Förra året kände jag
mer att det skulle vara trå
kigt om jag inte själv skulle
få bestämma när det är
dags, utan att det är ska
dor och annat som sätter
stopp. Nu känns det som
om jag äger bollen igen.
Men tankarna på att sluta
fanns där?
– Det fanns inga för
hoppningar alls. Jag vila
de ganska länge, tränade
två pass och sedan var det
dåligt igen. Det såg mörkt
ut ganska länge. Jag hop
pade in i serien utan att
egentligen ha tränat, men
lyckades ta mig igenom
det på ett ganska bra sätt
eftersom jag har en lätt
tränad kropp och har inget
extra att bära på.

Efter tre raka segrar i trä
ningsmatcher osar det av
självförtroende i Vånga
vallens innandöme och
ambitionen i TFF-laget är
att förbättra sig från förra

året. Haynes vill dock inte
slå på den stora trumman
ännu.
– Jag tror vi ska ligga lite
i skymundan. Någon an
nan ska bära favoritska
pet, då funkar TFF som
bäst.
Då får ni kanske sluta att
vinna på försäsongen?
– Ja, det finns många ex
empel på lag som gått bra
på försäsongen och som
sedan tappat. Vi hade
Norrby i division 1 för ett
par år sedan. De överras
kade i cupen och höll på
att åka ur sedan. Vi drar
inte för stora växlar, men
vi vill ha med oss en bra
känsla.

På söndag drar tävlings

säsongen igång med cup
match mot Kalmar FF.
– Den kommer lägligt.
Kul med tävlingsmatcher,
i alla fall för mig som är 35
plus. Det ger lite mer. Trä
ningsmatcher har man
spelat ganska många ge
nom åren och det behövs
lite mer nerv. Sedan är det
roligt att efter matcherna
vi haft nu kunna mäta sig
med ett allsvenskt lag. En

vision finns kanske längre
fram om att spela i all
svenskan då och då och
det är kittlande att få den
här utmaningen nu när vi
är i bra slag.

Haynes tycker att Trelle
borgs FF är en klubb i ba
lans och att den för närva
rande sköts på ett förnuf
tigt sätt.
– Det ska finnas en am
bition om allsvenskan. Vi
måste ha ett sikte uppåt
annars kan vi lika bra läg
ga ner, men utifrån klub
bens mått mätt och med
tanke på den resa vi gjort
under de senaste åren så
är superettan en bra nivå
att ligga på. Vi är inom
SEF, Svensk Elitfotboll,
och om man kan kröna det
med allsvenskan om någ
ra år så får man se hur det
ser ut då. Jag tror man
kommer att jobba mer
långsiktigt, säger Kristian
Haynes.
TEXT

Christer Cederlund

christer.cederlund
@trelleborgsallehanda.se

Hemmasviten i fara mot
ligasatsande Djurgården
Trelleborg Pirates har 20
raka hemmasegrar. Djurgården har inte förlorat på
hela säsongen. På söndag
kommer en av sviterna att
spricka när lagen möts i
Liljeborgshallen.
– En av de svåraste
matcherna för oss i superettan, säger Djurgårdens
coach Stefan Bergman.
Basket. Djurgårdens IF är
bara inne på sin andra sä
song som basketklubb.
Målet från början var att
gå upp i Ligan och väl där
vara med och slåss om
SM-guld. Ett av Sveriges
starkaste varumärke på
idrottshimlen ska slå sig
in i baskettoppen och hit
tills har resan varit spik
rak.
– Nu är vi i en klättrings
fas. Vi ska vara ett topplag
i Sverige om vi lyckas. Vårt
mål är att gå upp, det har
vi tydligt gått ut med. Se
dan har vi satt upp ett in
ternt mål att vi vill gå ige
nom säsongen obesegra
de, säger coachen Stefan
Bergman.

Trelleborg är tänkt att
vara ett stopp på triumf
färden mot högsta serien,
men Bergman varnar för
Pirates.
– John Fitzgerald är en
fantastisk spelare som
kan göra allting på en
basketplan. Han är nyck
eln, han gör också andra
spelare mycket bättre.
Djurgården toppar su
perettan men har varit

hotat i en hel del matcher.
– Alla lag drömmer om
att slå oss. De vet vilken
satsning vi gör. Det är nå
got vi tar med oss. Sam
tidigt är det vi själva som
är våra värsta motstånda
re, kommer vi upp i vår
kvalité är det inget lag
som slår oss.
Bland stjärnorna i
Stockholmslaget märks
Mannos Nakos, guard
som gjort nio ligasäsong
er med Uppsala, och
guarden Brandon Barton,
som vunnit SM-guld med
Sundsvall Dragons.
För Trelleborg Pirates
är det ett tacksamt ut
gångsläge och allt att vin
na. Trelleborgs Mr Bas
ket, Thomas Nilsson,
understryker att Pirates
definitivt har chansen.
– På hemmaplan är vi
vassa. Djurgården har ett
jättebra lag, de gjorde
några värvningar innan
jul som var riktigt vassa.
Men hemmaplan är hem
maplan, är det något lag
som ska slå dem är det vi
eller AIK, säger Thomas
Nilsson.

Trelleborg Pirates ligger

trea i superettan, trots att
laget föll borta mot Wet
terbygden senast.
På hemmaplan är John
Fitzgerald tillbaka i Pira
teslinnet.
– Det är en gudagåva att
ha den killen. Han är
topp-tio i Sverige. Det
finns givetvis många som
gör fler poäng, men han

% Uppkast
Pirates–
Djurgården
Vad: superettan i basket
När: söndag, klockan
16.00
Var: Liljeborgshallen
Läget i laget: Nyförvärvet
Kristoffer Gafor missar
matchen liksom knäskadade Änis Ben Hamida.
Pirates har 20 raka
seriematcher utan förlust
på hemmaplan.
är en av de smartaste spe
larna, säger Thomas Nils
son.
Det kan bli säsongens
högsta publiksiffra i Lilje
borgshallen på söndag.
Men från hemmaklub
bens sida siktar man på
att istället dra storpublik
till hemmamatchen mot
AIK, den 5 mars.
– Vi hade tänkt göra en
drive inför den här
matchen men nu är det
sportlovsvecka
och
många i klubben är borta.
Därför inriktar vi oss på
AIK-matchen i stället, och
hoppas att vi kan få 400–
500 åskådare då.
Även om många trelle
borgare är borta lär det bli
en del djurgårdare i Lilje
borgshallen på söndag.
Både Thomas Nilsson och
Stefan Bergman berättar
att supportrar har hört av
sig.
Björn Gustavsson

Matts
Olsson: Är
lite bittert
Läget var perfekt, utförandet inte lika bra. Matts
Olssons jakt på en storslalommedalj slutade
med en sjätteplats i VM
i S:t Moritz. Guldet vann
österrikaren Marcel Hirscher.
– Det är lite bittert, säger
Olsson.
Alpint. Matts Olsson träf
fade rätt i det första åket
och bäddade för en spän
nande fajt om medaljer
na. Den 28-årige svens
ken, som genrepade med
att bli tvåa i GarmischPartenkirchen, låg fyra
med fyra hundradelar
upp till prispallen.
Men i det tilltagande
snöfallet i det andra åket
svajade det för Olsson
och han skar mållinjen
som fyra – för att sedan
halka ned till sjätte plats.
Till slut skilde 22 hund

28-årige Matts Olsson blev sexa i VM-storslalomen.

radelar till bronsmedaljö
ren Leif Kristian Haugen,
Norge.
– Det var ett skitbra
läge och i slutändan miss
lyckades jag. Det är ju trå
kigt men om en dag eller
två… Sexa på VM och jag
gav mig själv chansen.
Det är ett fint resultat. Jag
ska inte tro att jag är Mar
cel Hirscher efter en an
draplats på världscupen,
säger Matts Olsson ärligt.
Sjätteplatsen är det
näst bästa resultatet Ols
son gjort i vinter.
– Jag har inte slarvat
bort en medalj för jag har
försökt och var relativt
nära. Men just nu är det
lite tråkigt för jag upple
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ver att åkningen är bra
nog för att vara på pallen,
säger han.
Olsson hittade ingen
rytm i det andra åket.
– Det var svårare att åka
i andra åket. Sämre sikt,
lite mer uppkört. I mit
tenpartiet gör jag några
dåliga svängar. Efter det
blev jag lite stressad och
ville göra lite mer och så
blev inte det heller bra.
Det var oskönt.
Österrikaren Marcel
Hirscher tog guld 25
hundradelar före lands
mannen Roland Leiting
er. Det var Marcel Hir
schers första VM-guld
i storslalom, efter två
raka andraplatser. (TT)

