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BK Borgen hade
råd att slappna
av i sista serien
Bowling, Division 1
södra Götaland

BK Borgen–BK Bråhög
12–8 (6546–6468)
Borgen: Leif Nilsson 942,
Pontus Svensson 933, Ola
Karlsson 839, Kurt Söderlund 825, Ulf Ahlström 798,
Anders Rydberg 784, Pontus
Hansson 702, Andreas Nilsson 589, Andreas Tobiasson
134.

BK Borgen besegrade BK
Bråhög med 12–8 på
hemmabana efter att ha
gått ifrån tidigt i poängprotokollet.
Bowling. BK Borgen
fortsätter att prestera bra
i division 1 södra Götaland. På lördagen blev
det 12–8 hemma mot BK
Bråhög.
– Det var avgjort efter
tre serier. Vi ledde hela
vägen, 4–1, 8–2 och 11–
4, men det blev lite avslappnat i sista serien.
Det blir lätt så när det är
avgjort, samtidigt som de
spelade bättre och bättre
under matchens gång,
berättade Borgens lagle-

dare Kenneth Nilsson.
Leif Nilsson var som
vanligt starkast individuellt i Borgen med 942
poäng. Pontus Svensson
kom därefter med 933. I
den tredje serien började
gästerna från Staffanstorp få ner käglorna på
allvar, men då svarade
Pontus Svensson med
278 poäng och Ola Karlsson med 290 poäng.
– Jag var lite rädd för
den här matchen. Vi
vann bara med 11–9 i
Staffanstorp, även om de
är väldigt hemmastarka.
Noterbart är att Borgen
kom till spel utan Emil
Wohlin som var bortrest.
– Vi kan undvara någon ibland. Det var länge
sedan vi hade ett så här
bra lag, sa Nilsson.
Nästa helg väntar Olofström på hemmaplan
och lördagen därefter
kommer en riktig vägvisare för säsongen, då
Borgen tar sig an de tuffa
konkurrenterna från
Malmö, Kulladal och
Öresund.
Christer CederlunD

Palmstadens
tränare tvingades
utgå lårskadad
Innebandy,
Division 1 södra

Palmstaden IK–Vöikers
3–7 (0–1, 1–3, 2–3)
P: Mattias Olsson 2, Ludvig
Ohlsson Hedin.

Nedflyttningsklara Palmstaden IK förlorade, 3–7,
hemma mot Vöikers i division 1 södra.
Innebandy. Lördagens
möte mellan Palmstaden
och Vöikers var en avslagen historia.
Tvåmålsskytten Matti-

as Olsson kvitterade till
1–1 i början av den andra
perioden, men därefter
kom fyra raka Vöikersmål.
Mest uppseendeväckande var att Palmstadens
spelande tränare Henrik
Kronholm tvingades
utgå skadad i den andra
perioden.
– Jag drog baksidan i
ena låret. Jag bara sprang
och så sa det pang. Där
visade det sig att man är
lite otränad, sa Henrik
Kronholm.
Christer Cederlund

Vikings vann svängig avslutning
Ishockey. Tif Vikings avslutade fortsättningsserien

av hockeytrean södra D med att vinna mot Glimma
HK på bortais. Matchen i Trollrinkens ishall i Glimåkra slutade 3–4 (0–1, 2–2, 1–1).
Trelleborgslaget gick i från till en tremålsledning
genom mål av Brian Liechti, Jakob Isaksson och Lukas Lundberg. Men 0–3 på tavlan blev till 2–3 innan
den andra perioden var slut och bara 17 sekunder in
på den tredje ronden hittade även kvitteringspucken
in bakom Vikings målvakt Christofer Lekander.
Men Tif Vikings fick sista ordet. Knappt tre minuter
senare Lukas Lundberg sitt andra och Vikings fjärde
mål.

Djurgården var starkare i spelet under korgarna under matchens andra halva. Här är det Oladapo Ayuba som lägger i två poäng
för bortalaget.
Foto: Christer Cederlund

Djurgården bröt
Pirates hemmasvit
● ●20 segrar i rad, men mot Djurgården tog det stopp. Trots led-

ning i halvtid blev det förlust, 86–94, i superettan.
● ●– Ett rekord för framtida generationer att slå, sa Ali Lou.

der Nilsson höll sig på planen.
– Det var ett par defensiva misstag som gjorde att
han foulades. Vi hade pratat hela veckan om att vi
behövde honom och att
han inte fick göra några
dumheter.
Ali Lou tyckte att Djurgården förtjänade segern,
men var tillfreds med sitt
lag. Indivudellt hyllade
han Jordan Lou.
– Jordan spelade fantastiskt både offensivt och
defensivt. Han var nere
och högg på de stora killarna. Det båda gott för framtiden. Jag är glad att vi får
de här matcherna för då
ser man vår riktiga färg.

Basket, Superettan

Trelleborg Pirates–Djurgården 86–94 (28–25, 23–20,
13–24, 22–25)
T: Papy N’diaye 33, Johan Fitzgerald 20, Mario Cooper 12,
Alexander Nilsson 7, Jordan
Lou 6, Alexandros Sarikas 4,
Johannes Höök 2, Oscar Ferro
Ocampo 2.

Basket. Superettans serieledare, Djurgården, blev
för svårt för Trelleborg Pirates.
– Vi är nöjda med hur
killarna presterade och
har inget att skämmas för.
Djurgården hade kanske
med sitt lag legat i mitten
av ligan, medan vi startade
med fyra unga spelare.
Papy N’diaye är född 1994,
Jordan Lou och Jeremy
Asiedu är födda 1997 och
Johannes Höök är född
1996. Framtiden ligger
hos dem, sa Trelleborg Pirates coach Ali Lou.

Liljeborgshallen var välfylld och stämningen blev
inte sämre av att Trelleborg Pirates inledde mötet
med Djurgården mycket
bra. Ledningen med 28–
25 efter den första perioden förvaltades fint under
den andra akten och i paus
var försprånget 51–45.

Jordan Lou gjorde en bra match för Trelleborg Pirates, även
om det blev förlust.
Foto: Christer Cederlund

– Våra små spelare var
aggressiva och vi spelade
snabbt. Jag har sagt det tidigare. Vårt spel är så
snabbt och kvickt att motståndarna har svårt att träna på det hemma, utan de
möter det när de möter
det. Problemet är dock att
vi ibland knockar ut oss
själva. Vi blev för trötta i
slutet, konstaterade Ali
Lou.
Matchen svängde mitt i

den tredje perioden när
59–52 blev till 59–65.
– När ”Alex” blev utfoulad tappade vi någon som
kunde skydda korgen. Då
fick de här små spelarna gå
in och fightas om returerna och då blev de trötta
och missade på andra sidan.

Resultatet innebar att svi-

ten stannade vid 20 raka
hemmasegrar.
– Det blir svårt att slå
den för nu kommer vi att
spela på högre nivå och
möta tuffare lag. Av 20
segrar har kanske fem varit tuffa, resten har varit
mot lag där vi redan avgjort i halvtid. Det är ett rekord för framtida generationer att slå, sa Ali Lou.
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Piratestränaren hade inför matchen betonat hur
viktigt det var att Alexan-
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