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Östersund körde
över TFF i cupen
Jordan Lous Trelleborg Pirates åkte på ett nytt nederlag i
superettan, även om laget spelade bättre än för en vecka
sedan blev AIK för svårt igen.
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Pirates stod upp
bättre mot AIK
Basket, superettan

AIK–Trelleborg Pirates
90–74 (26–24, 19–12,
19–16, 26–22)
T: Papy Ndiaye 21, Alexander
Nilsson 21, Mario Cooper
18, Johannes Höök 9, Jordan
Lou 5

Chanslösa hemma för en
veckan sedan. I Solnahallen stod Trelleborg Pirates upp bättre mot AIK i
superettan, men någon
seger blev det inte. AIK
vann med 90–74.
Basket. Piratestränaren

Ali Lou kallar hemmamatchen mot AIK för säsongens sämsta. Utifrån
den ugtångspunkten
blev bortamatchen mot
AIK betydligt bättre.
Matchen var helt jämn en
bit in i andra perioden
innan hemmalaget ryckte åt sig en tiopoängsledning.
– Vårt försvar är inte
helt rent, det är lite dåliga tendenser. Lagdefensiven behöver fungera
bättre, annars gör vi det
ganska bra en mot en,
tyckte Ali Lou.
Matchen levde en bra
bit in i sista perioden.

Trelleborgarna var bara
åtta poäng i från med
fyra minuter kvar när
man missade en lay up i
bra läge. I anfallet därpå
satte istället AIK en trepoängare.

Pirates skytte var bättre

än senaste men var inte
tillräckligt bra den här
gången heller. 42 procent
av tvåpoängskotten gick i
och bara 61 procent av
straffkasten.
Matchen innebar Alagsdebut för 15-årige
Ibbe Klintman som fick
drygt tre minuters speltid i den första halvleken.
Några poäng blev det
inte, men väl en retur på
statistikkontot.
– Kul att se honom på
den här nivån, så att han
kan avdramatisera det
här med seniorbasket, sa
Ali Lou.

Tre matcher återstår.
Nästa helg blir det ny
Stockholmsresa med
dubbla matcher, Alvik på
lördagen och Djurgården
på söndagen. Därefter
kommer LF Basket från
Luleå till Liljeborgshallen i sista omgången.

● ●Allsvenska Östersunds FK blev för svårt för TFF i Svenska

cupens kvartsfinal. Jämtlandslaget dominerade större delen av
matchen klart och vann med 4–1 (2–0) efter att Dino Islamovic
gjort TFF:s mål i 86:e minuten.
Fotboll, Svenska
cupen, kvartsfinal

Östersunds FK–TFF
Målen: 1–0 Johan Bertilsson
(6), 2–0 Brwa Nouri, straff
(27), 3–0 Saman Ghoddos
(48), 3–1 Dino Islamovic (86),
4–1 Darian Bojanic (90)
TFF:s startelva: Marko Johansson – Jacob Palander (Norlla
Amiri, 75), Robin Jacobsson,
Alexander Blomqvist, Anton
Tideman (Albin Nilsson, 58) –
Mattias Håkansson, Johan
Brannefalk (Hugo Andersson,
58), Kristian Haynes, Dino Islamovic – Zoran Jovanovic, Salif
Camara Jönsson
Publik: 1520
Fotboll. TFF:s cupäventyr tog slut på lördagen i
Östersund. Det gjorde det
efter en klar förlust mot en
bättre motståndare.
– Det känns piss att förlora, men det är inte fel lag
som gick vidare, sa TFFtränaren Patrick Winqvist.
– Vi kan inte göra för
grova misstag för att kunna leva i 90 minuter mot
ett så här bra motstånd.
Det är ett par situationer
som kostar oss, fortsatte
han.
Bortsett från en skaplig
inledning och en bra avslutning av TFF var det
hemmalaget som förde
spelet i första halvlek.

Johan Bertilsson nickade tidigt in 1–0 och lagkaptenen Brwa Nouri satte
2–0 på straff efter att målvakten Marko Johansson
fumlat med bollen och
därefter gjort ner Saman
Ghoddos i straffområdet.
TFF:s hopp släcktes tidigt i andra halvlek när
Saman Ghoddos vackert
volleysköt 3–0 med ett
hårt skott strax under ribban på Dennis Widgrens
inlägg.
– En halvbicycleta, eller
vad kallas det? Jag övade
på det på träningen, men
då gick det inte lika bra, sa
Ghoddos till C More.

Efter 3–0-målet sjönk
tempot i matchen. TFF
blev både upprullat och
utrullat av ett spelskickligt
hemmalag.
Ändå blev det viss nerv i
slutet när Dino Islamovic
reducerade till 3–1 sedan
han blev frispelad efter att
Salif Camara Jönssons
skott blockerats av en
ÖFK-förvarare.
Bara minuten senare
hade TFF ett nytt bra läge i
straffområdet då Camara
Jönsson grävde foten under bollen och avslutade
högt över.
Istället gjorde Östersund sista målet på til�-

läggstid, genom inhopparen Darijan Bojanic.
– Det målet grämer mig,
det var onödigt att släppa
in för det ger oss en dålig
känsla. 3–1 hade varit annorlunda, då vi hade gjort
sista målet och fått en positiv avslutning med oss,
sa Patrick Winqvist.

Mot Östersund bänkades

Marcus Pode, enligt tränare Winqvist delvis på eget
initiativ.
– Pode har känt sig
krasslig och hängig. Vi
hade en diskussion och
han trodde att andra i laget skulle göra det bättre.
Det gjorde min laguttagning enklare, sa TFF-tränaren.
För TFF blev det en jobbig match att spela. Laget
fick jaga mycket boll och
tappade den ofta tidigt på
egen planhalva när Östersund satte in sin press.
– Våra spelare vill ha
bollen mycket, men samtidigt har du ett motståndarlag som är väldigt
skickligt. Tittar man på
Östersund så gör de nästan inga tekniska fel, jag
trodde att de skulle vara
lite grann slarviga i vissa
situationer. Samtidigt
gjorde vi för många tekniska fel.

Handboll. Det var nära
men ett par ödesdigra
misstag av Philip Henningsson förstörde möjligheterna i slutskedet.
Först missade vänsternian ett friläge vid ställningen 26–27 och sedan
slängde han bort en passning vid 27–29.

Patrick Winqvist
tränare i TFF

– Men vi fajtas tillbaka,
det tar jag med mig. Det
positiva är att våra spelare
är jäkligt besvikna efteråt.
Det är ett bra tecken, då
vill man mer.
För Östersund blir det
bortamatch mot Häcken i
semifinalen.

För TFF blir det träningsmatch borta mot Halmstad kommande helg, efter
fyra veckoslut med cupfotboll.
– Det här ska bli en vana.
Det har varit väldigt nyttiga matcher för oss, sa Patrick Winqvist efter TFF:s
uttåg ur Svenska cupen.
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Så avgörs
svenska cupen

Kristianstad föll på
ödesdigra misstag
IFK Kristianstad var
tvingat att ta poäng borta
mot klara gruppsegraren
Vardar Skopje för att ta
sig till åttondelsfinal
i Champions Leaguehandbollen.

”Våra spelare vill ha
bollen mycket, men
samtidigt har du ett
motståndarlag som
är väldigt skickligt.
Tittar man på Östersund så gör de nästan
inga tekniska fel.”

Till slut vann Skopje
med 32–29 och såg till att
Kristianstad slutade på
sista plats i åttalagsgruppen.
Tim Sörensen gjorde
sju mål och Stig Tore
Moen sex för Kristianstad.
– Vi är alldeles för passiva i vårt försvarsspel,
jag skulle faktiskt vilja
påstå att vi är rejält bleka
om nosen. Det kändes
som att vi var tagna av
stundens allvar, säger
Ola Lindgren till Kristianstadsbladet. (TT/TA)

Semifinaler:
Lördag 18 mars: IFK Norrköping–Brommapojkarna
(18.30)
Söndag 19 mars: Häcken–
Östersund (18.30)
Final:
Torsdag 13 april. Vilket
lag som får hemmaplan
avgör efter lottning.
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Skrällen: BP slog ut Elfsborg. Det etablerade topplaget i allsvenskan
mot nykomlingen i superettan. Då skrällde Brommapojkarna, slog ut Elfsborg med 2–1 och ställs mot IFK Norrköping i svenska cupens semifinal.
Häcken möter Östersund efter klara 3–0 mot AIK. AIK:s Rasmus Lindgren
(på bilden) fick perfekt träff från cirka 35 meter. Den ansiktsskyddsprydde
Lindgren lyckades skruva distansskottet stolpe in med 20 minuter kvar att
spela, hans första mål för Häcken. (TT)

