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Bråk bröt match
på Vannhögs ip
Träningsmatchen mellan
Klagstorp och Pelister
bröts efter 60 minuters
spel. Stämningen på planen hade då blivit allt
sämre. Efter ett bråk
mellanspelare avbröts
matchen på Vannhögs ip.
Fotboll. För två månader sedan var några Klagstorpsspelare inblandade i ett bråk under Blentarpscupen. Som kvalificerat slutspelslag blev
man uteslutet och Blentarps BK rapporterade
också händelsen till Skåneboll.
Som TA-sporten tidigare rapporterat har
Klagstorps IF dömts till
att genomgå en utbildning som straff för händelsen i Blentarpscupen.

Under lördagen var Klagstorpsspelare på nytt inblandade i otrevligheter
och då gällde en träningsmatch i Trelleborg.
Det var en match mot Pelister och matchen spelades på Vannhögs konstgräsplan och även spelare i Pelister var inblandade i bråket.
– När matchen skulle
börja hade ingen domare
kommit och då blev det
bestämt att en Klagstorpsspelare skulle döma
och det började bra och
vi ledde i pausen med
2–0. Efter pausen gjorde
vi även 3–0 men en kvart
in i andra halvlek blev
det något bråk eller tjafs
mellan spelare i båda lagen. När vi ledare förstod
att stämningen blev sämre och sämre på planen,

tog vi ett beslut och
matchen bröts, säger Mohammed Fakhro, tränare
i Pelister.
Enligt Lars Persson,
ordförande i Klagstorps
IF, skedde inga allvarliga
incidenter.
– Fredrik (Johansson)
var upptagen och därför
var det Baki (Krasniqi)
och Per-Olof (Magnusson) som var ledare och
vad jag har hört blev det
lite bråk efter en timmes
spel men väl ändå inget
riktigt allvarligt, innan
matchen bröts. Och lite
tjafs på planen händer
väl inte bara oss och nu,
utan det har väl alltid varit lite småbråk hit och
dit. Det var det även när
jag spelade, säger Lars
Persson.
TA-sporten har sökt de
närvarande Klagstorpsledarna för en kommentar men har inte lyckats
nå någon av dessa.

Eftersom den 
K lags-

torpsspelare som dömde
i matchen håller på att
utbilda sig till domare,
har denne också möjlighet att rapportera till
Skåneboll.
– Men det tror jag så
klart inte han väljer att
göra – som Klagstorpsspelare, säger Bert Linde,
som har hand om domartillsättningen vad gäller
fotbollsmatcher i Trelleborg.
Enligt Bert Linde har
någon beställning av domare till matchen mellan
Klagstorp och Pelister
aldrig inkommit.
sigge Hansson

Skegrie inledde
DM med seger
Skegrie vann och Skansen förlorade när DM
inleddes i helgen. För
Skegrie blev Patrik Ljungvist hjälte mot Klågerup.
fotboll. Skegrie BK tog

emot Klågerups GIF på
Köpingeplanen och med
flera offensiva spelare på
skade- eller sjuklistan,
hade Skegrie väldigt
svårt att komma fram i
klara målchanser.
– Vi skulle ju haft ledningen med ett par mål i
halvtid men vi saknar
spetsen framåt, menade
Skegrietränaren, Philip
Beach.
Tiden rann iväg och
matchen verkade också
sluta mållöst men bara
någon minut från slutet

kom Skegrie fram i ett
fint högeranfall och i
mitten fanns Patrik
Ljungqvist och på inlägget missade inte Patrik
chansen och därför 1–0
(0–0) till Skegrie.
BK Skansen var i Malmö och på Rosengårds
Norra IP mötte man ett
starkt Rosengårds FF som dock mest vann
matchen på bättre kondition. I pausen stod det
1–1 men till sist vann Rosengård med klara 6–2.
Gislövs IF spelade träningsmatch mot Tygelsjö BK. TBK ledde med
2–0 innan men mål av
Andreas Rörstam och Johan Wahldén ordnade
slutresultatet 2–2.
Sigge Hansson

Kristofer Gafor försöker ta sig in under korgen mot AIK.
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Pirates fick tacka
AIK för lektionen
● ●Trelleborg Pirates var chanslöst hemma mot ligasatsande AIK

i superettan. Bortalaget avgjorde matchen i den andra perioden
och vann med 102–76 (57–37).
● ●– AIK matchar vår energi, det ska inte hända på vår hemma
plan, sa Kristofer Gafor i Pirates.
Basket, superettan

Trelleborg Pirates–AIK
76–102 (26–30, 11–27,
20–21, 19–24)
P: Papy Ndiaye 26, Jordan Lou
13, Kristoffer Gafor 11, Alexander Nilsson 9, John Fitzgerald 7, Mario Cooper 5, Johannes Höök 5
basket. Trelleborg Pirates
bjöd Djurgården på en
holmgång i Liljeborgshallen för två veckor sedan.
När AIK kom till Trelleborg var ambitionen att ge
också den andra seriesuveränen en tuff match.
Så blev det inte. Ett kraftigt AIK-ryck före paus
gjorde andra halvan av
matchen avslagen.
– Man får ge AIK all cred,
de sätter många skott med
handen i ansiktet. Sedan
hamnar vi lite ur balans,
det är för dåliga beslut i
anfallsspelet. Jag skulle
säga att det är deras erfarenhet som avgör, sa
Kristofer Gafor.

Trelleborgarna hade förtvivlat svårt att hitta rätt
med sin offensiv och blev
samtidigt ideligen bort-

Papy Ndiaye blev poängbäst i Pirates, men liksom sina lagkamrater hade han svårt med träffsäkerheten i skyttet.

spelade under egen korg.
Då rann siffrorna i väg.
Elva poäng var vad Pirates mäktade med framåt
under den andra perioden.
– AIK spelade riktigt bra,
men jag tror vi gjorde dem
bra genom dålig kommunikation i vårt försvar. Vi
har vissa regler hur vi ska
spela försvar, när alla inte
följer dem faller vi som
korthus, sa tränaren Ali
Lou, som inte lyckades
stoppa fallet i den andra
perioden.
– Vi sa att så här och så
här ska vi göra, men vi

gjorde inte det. Mot såna
här motståndare har man
inte råd med misstag, fortsatte Piratestränaren.

Pirates vann sista perio-

den borta LF Future med
20 poäng för en vecka sedan. Men att kopiera den
avslutningen mot AIK blev
en alldeles för svår uppgift.
Jordan Lou och Papy
Ndiaye stack ut på ett positivt sätt i hemmalaget.
John Fitzgerald hade inte
den superdag han hade behövt ha för att Pirates skulle kunna mäta sig med ett
lag som AIK.

Ingen hemmaspelare
hittade riktigt rätt med sitt
skytte, där endast ett av 30
trepoängsskott gick i. Motsvarande siffra för AIK var
tolv satta trepoängare av
29.
– Jag trodde att det skulle bli jämnare. De satte
många skott som inte borde gå i, jag tror det dödar
oss lite, moralen går ner,
resonerade Jordan Lou.
Är AIK bättre än Djurgården?
– Jag tror att AIK spelar
lite snabbare, är lite mer
aggressiva i försvaret. Men
det kan gå hur som helst
mellan dem. De har många
spelare som är väldigt rutinerade.
Förre landslagsspelaren
Olivier Ilunga var en av
matchens bästa spelare
och ledde sitt AIK till en
klar seger.
För Trelleborg Pirates
var förlusten den andra
raka på hemmaplan och
den fjärde raka i superettan.
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