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Trelleborg Pirates
nådde inte ända
fram mot LF Future
Basket, superettan

LF Future–Trelleborg
Pirates 101–95 (28–23,
36–17, 22–20, 15–35)
T: Jordan Lou 26, Papy
N’Diaye 25, Alexander Nilsson 12, Kristoffer Gafor 11,
Mario Cooper 10, Johannes
Höök 5, Alexandros Sarikas
4, Oscar Ferro Ocampo 2.

Trelleborg Pirates såg ut
att gå mot en storförlust
mot LF Future i Luleå,
men snyggade till siffrorna i den sista perioden.
BK Borgens Leif Nilsson noterades för 914 poäng mot Olofström.

Foto: Christer Cederlund

Förlust för Borgen
trots toppinsats
● ●BK Borgen stod för säsongens bästa spel i division 1 södra,

men det hjälpte inte eftersom Olofströms BS var snäppet vassare.
Matchen slutade 9–11.
Bowling,
Division 1 södra Götaland, grupp A

BK Borgen–Olofströms BS
9–11 (6823–6840)
B: Leif Nilsson 914, Emil Wohlin 904, Andreas Nilsson 889,
Pontus Svensson 847, Ola
Karlsson 835, Anders Rydberg
825, Ulf Ahlström 819, Kurt
Söderlund 790.

Bowling. BK Borgens jakt

på en allsvensk kvalplats
fick sig en törn hemma
mot Olofström, som leder
division 1 södra grupp C.
– Det är ett av de bättre
lagen i division 1. Vi visste
om att det skulle bli en tuff
match, sa BK Borgens individuellt vassaste spelare, Leif Nilsson.
Matchen i Söderslätts-

hallen var otroligt jämn
och spännande. När sista
klotet var rullat stod det
9–11 i protokollet och i
slagpoäng räknat blev det
6823–6840.

Leif Nilsson var ytterst

nära att rädda oavgjort 10–
10. Han behövde avsluta
med en strike i sista rutan,
men det blev en nia.
– Det blev en kvar, det
händer ibland, inte så
mycket att göra. Det är
bara att bryta ihop och
komma igen. Vi gjorde
ändå säsongens bästa
match rent siffermässigt.
Vi kör vidare, konstaterade Nilsson, som slutade på
totalt 914 poäng.
Var det två tänkbara allsvenska lag som möttes
här?

– Absolut. För två år sedan var Olofström en
match ifrån att gå upp i
elitserien, men sedan
hamnade de i en tuff grupp
och gjorde en ganska dålig
säsong förra året och råkade trilla ur. Det är ett allsvenskt lag precis som jag
tycker att vi bör vara.

De två bästa lagen går till

allsvenskt kval, medan
grupptrean har spelat färdigt för säsongen. Seger i
division 1-gruppen ger ett
bättre utgångsläge i kvalet.
– Man står över en omgång och man kan ha råd
att förlora en match för
man får en chans till.
Nästa helg kan kampen
om de allsvenska kvalplatserna avgöras. Borgen mö-

ter både ledaren i grupp A,
Kulladal, och trean,
Öresund.
– Kulladal gör det inte så
mycket om vi inte slår, den
viktiga matchen är mot
Öresund, men såklart är
det jättebra om vi kan ta
poäng mot Kulladal också.

För Leif Nilssons var Baltiska hallen hans hemmaplan under de tre säsongerna med Kulladal.
– Jag får försöka att dela
med mig av mina erfarenheter. Det är inte jättestor
skillnad jämfört med här,
de spelar på en lite längre
profil än vi gör. Den stora
skillnaden är att de inte oljar banorna lika ofta som
på flera andra ställen, sa
Leif Nilsson.
Christer Cederlund

Palmstaden tappade direkt i bottenmöte
Nedflyttningsklara Palmstaden IK längtar nog till
säsongsslutet. Och nu är
det nära. Efter förlusten,
5–11, borta mot Carlshamn återstår endast en
omgång av division 1
södra.
Innebandy. Det märktes
direkt vilket av lagen som

Innebandy, Division 1
södra Götaland

Carlshamns IBK–Palmstaden IK 11–5 (5–1, 5–1, 1–3)
P: Ludvig Ohlsson Hedin
2,Oskar Mårtensson, Ola
Lellky, Patrik Andersson.

hade någonting att spela
för i bottenmötet i Vägga-

hallen i Karlshamn. Hemmalaget gick ifrån till 5–0
innan Palmstadens Oskar
Mårtensson hittade rätt
med gästernas första fullträff.

Raset fortsatte i den andra perioden och efter precis halva matchen var
ställningen 9–1.

I den tredje perioden
reste sig Palmstaden något
och putsade till resultatet.
I och med segern lever
striden kring nedflyttningsstrecket för Carlshamn, som med en omgång kvar är en poäng efter Landskrona på säker
mark.
Christer Cederlund

Basket. Matchen slutade
101–95, men i halvtid
såg det ut att vara på väg
mot ett riktigt ras för Pirates. Efter nio minuter
stod det 23–23, men därefter fick det snabbt spelande hemmalaget bra
fart på bollen. I halvtid
var ställningen 64–40.
– Vi började bra, men
höll inte samma kvalitet
efter ett par byten i slutet
av den första perioden. I
andra hade vi för dåligt
försvar, ingen intensitet
och ingen vilja. Vi hade
också för dåliga avslut,
vilket gav dem chansen
att springa, sa Piratestränaren Ali Lou.

Den stora hemmaledningen stod sig genom
den tredje perioden innan Pirates kom igen under de avslutande tio minuterna.
Gästerna vann perioden med 20 poäng och
var som närmast vid
ställningen 97–92 med
en minut kvar.
– Vi ändrade taktik och
lät Jordan styra spelet
lite mer. de hade svårt att
stoppa honom. Det här är
något vi har tränat på ett
tag, men inte testat eftersom vi har andra rutinerade spelare. Nu var det
ingenting som fungerade
och då kunde vi lika gärna prova, sa Pirates
coach.
Jordan Lou stod för 26
poäng och Papy N’Diaye
satte 25 poäng för Trelleborg Pirates.
– Vi saknade Änis (Ben
Hamida), som ju är skadad. Det är en kille som
sätter 20 poäng per
match och en sådan ersätter man inte hur som
helst. Han är en kille som
är bra på att attackera
krogen och det hade vi
behövt i den här matchen, sa Ali Lou.
Christer Cederlund

Osannlikt tyskt dubbelguld i bob
Bob. Vad är egentligen sannolikheten för att två lag i
fyrmannabob efter fyra åk ska få, på hundradelen, exakt samma sluttid? Tja, du behöver inte vara Tage Danielsson för att inse det osannolika i det.
Men det var faktiskt exakt det som inträffade på
söndagen i bob-VM i Königsee. Två tyska lag, styrda
av piloterna Francesco Friedrich respektive Johannes
Lochner, fick nämligen 3.14,10 som sluttid efter fyra
åk – och delade följaktligen på guldet.
– Det här är absolut vansinne. Det var ett helt fantastiskt race, sade Johannes Lochner till ZDF.
– Det var ett otroligt race för publiken och så blev vi
båda världsmästare, sade Francesco Friedrich.
Som om inte den tyska dominansen var stor nog.
Ett tredje tyskt lag, styrt av piloten Nico Walther, tog
bronsmedaljen – och enligt Sport1 är det första gången någonsin i den 93-åriga VM-historien i bob som en
nation lägger beslag på samtliga tre pallplatser. (TT)

Försvarar sig efter anklagelser
Friidrott. Den brittiske långdistanslöparen Mo Farahs tränare Alberto Salazar har blivit anklagad för
att använda förbjudna medicinska dropp på sina
adepter, rapporterar Sunday Times. Tidningen citerar läckta dokument från den amerikanska antidopningsbyrån Usada. Sunday Times skriver att dokumenten avslöjar att Salazar även under 2016 anklagades för att ge receptbelagda mediciner till sina löpare.
2015 nekade Salazar till liknande anklagelser som
riktades mot honom i en BBC-dokumentär.
Mo Farah, som tränat under Salazars ledning sedan
2011, har dubbla OS-guld på såväl 5 000 som 10 000
meter. ”Jag är ren idrottare som aldrig har brutit mot
några medicinska regler. Det är upprörande att en del
medier, trots klara bevis, fortsätter att anklaga mig
för att använda substanser på fel sätt”, säger Farah i
ett uttalande. (TT)

