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Väntad förlust
för Pirates borta
mot Djurgården
Trelleborg Pirates hängde
med hyfsat till en början,
men i långa loppet var
ligasatsande Djurgården
alldeles för bra. Stockholmslaget, som föll i derbyt mot AIK i veckan, vann
med 105–68 (54–40) i
superettan.
Basket, superettan

Djurgården–Trelleborg
Pirates 105–68 (27–19,
27–21, 27–18, 24–10)
T: Papy Ndiaye 24, Alexander
Nilsson 14, Jordan Lou 14,
Mario Cooper 12, Johannes
Höök 4
Basket. Helgens Stockholmsweekend innebar
noll poäng att ta med sig
hem till Trelleborg för Pirates. Förlusten mot
Djurgården var allt annat
än oväntad.
Pirates stod upp bra
mot Djurgården på hemmaplan, men med en
tunnare trupp och utan
John Fitzgerald, hade laget inte mycket att sätta
emot i Brännkyrkahallen.
– Det märktes i försvaret att vi hade en match i
benen från i går, det var
inte lika rappt. De är ju
ett klart bättre lag än oss.
– Sedan är det lite tufft
att bara ha åtta spelare,
de har råd att foula. Vi
har fem foul, de har 15.
Det blir jobbigt under
korgarna, sa Ali Lou, tränaren som också påpekade avsaknaden av fler

skarpa skyttar i laget.
– De tvingade oss till
att ta mycket skott utifrån. Under hela superettan har vi saknat en
spelare som Änis Ben Hamida, som har 40-50 procent i sitt trepoängsskytte, sa Piratestränaren.
Efter nyår har Änis Ben
Hamida varit skadad.
Och eftersom John Fitzgerald bara spelar på
hemmaplan har Pirates
haft svårt att räcka till utanför Liljeborgshallen.
En match återstår av
säsongen: LF Future
hemma kommande helg.
Sedan tidigare är det
klart att Trelleborg Pirates kommer att spela i superettan till hösten, en
serie som då kommer att
bli permanent över hela
säsongen.
Ali Lou räknar med en
ganska stor omsättning
av spelare i Pirates trupp.
– Vi kommer att ställa
högre krav på spelarna.
Vi vill ha spelare som vill
mängdträna och vara
mer professionella, säger
han.
Björn Gustavsson

”Vi vill ha spelare
som vill mängdträna
och vara mer professionella.”
Ali Lou
Tränare i Trelleborg Pirates

Dålig start sänkte
Pirates mot Alvik
Trelleborg Pirates förlorade superettanmatchen
borta mot Alvik under
matchens första sex
minuter. Underläget med
9–30 efter en period gick
inte att vända. Trots att
Pirates vann de övriga tre
perioderna blev det förlust med 73–83.
Basket, superettan

Alvik–Trelleborg Pirates
83–73 (30–9, 20–22,
18–22, 15–20)
T: Papy Ndiaye 32, Jordan
Lou 17, Mario Cooper 9,
Alexander Nilsson 7, Alexandros Sarikas 6, Johannes
Hök 2

Basket. Pirates har ännu
inte lyckats bärga några
poäng på bortaplan i superettan. Mot Alvik låg
laget under med 4–21 efter sex minuter.
– Dålig energi och då-

ligt försvar en mot en.
Det är olika faktorer som
göra att det blir så. I andra halvlek rensade vi
upp bland misstagen.
När vi får stopp på dem i
defensiven kan vi börja
springa, då blir farliga, sa
Ali Lou, som fick se sitt
lag vara åtta poäng i från
som närmast.
Trelleborgarna tvingade hemmalaget till flera
turn overs i den andra
halvleken där Jordan
Lou oftast var den som
styrde spelet. Precis som
i tidigare matcher har
Pirtaes låg procent i skyttet med 40 procent i tvåpoängs- och 28 procent i
trepoängsskyttet.
Alexander Nilsson
stack ut med plus elva i
plus/minusstatstiken.
Med sina elva returer var
han bäst också i det avseendet.
Björn Gustavsson

Vinnare. Moa Edman på Rob Roy från Södra Sallerup vann den näst högsta klassen bland 65 ryttare i 1,30-klassen.
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Civilingenjör ska
få fason på Ferrari
● ●Felfri över 1,20 följt av två nedslag över 1,35. Blivande civil-

ingenjören Jennifer Roos kämpar med att få fason på sin Darco
Ferrari. Söndagens tävling på hemmaplan var ändå ett steg i rätt
riktning.
● ●– Väl godkänt, sammanfattade Sydslättenryttaren.
Ridsport. 23-åriga Lundastudenten Jennifer Roos
har precis kommit ur en
tentaperiod. Då blir det
mer tid till att tävla med
Darco Ferrari, hennes tioåriga vallack vars hästkrafter hon håller på att
tämja.
– Problemet är att han är
väldigt stark, det kan vara
svårt att hitta distanserna.
Han ska lyssna så att man
kommer rätt på hindrena,
annars är han duktig, säger hon.
Söndagens två framträdanden i Sydslättens ridhus slutade med felfri ritt
och en fjortonde plats över
1,20 följt av två nedslag i
den sista klassen över
1,35. Två ”skitpet” enligt
Jennifer Roos.
– Bommarna föll lite
lätt, det var inte så att man
kom fel till hindret. Det är
alltid tråkigt när man river, men känslan var bra.
Ibland kan man vara arg
efter en nolla, om man
känner att det inte funkar.

Målet är att stabilisera sig

på 1,35 under säsongen.
Fuxen Darco Ferrari har
varit i Jennifer Roos ägo

är tanken att jag ska kunna
hålla på med båda delarna.
Målet hade varit att hoppa
1,40 och känna sig stabil i
det.
Sydslättens helgtävlingar blev en fullträff för arrangörsklubben med fulla
startlistor. Tävlingsledare
Chanette Andersson konstaterade att man tvingades upprätta reservlistor
och att intresset inte varit
så stor på mången god dag.

Att tävlingarna 
i Lund

Darco Ferrari och Jennifer Roos är ett strävsamt par. ”Han är
nog inte den snabbaste, han är en stor häst”, säger Jennifer
Roos angående kopplingen till det italienska bilmärket.

sedan han var fyra år. En
lång resa tillsammans
innehåller bland annat
halvannat år i Tyskland,
där det blev tävlingar på
både 1,35 och 1,40.
Ändå hävdar Sydslättenryttaren bestämt att hon
är en avsevärt bättre ryttare i dag.
– När jag kom hem till
Sverige igen började jag
träna för Linnea Ericsson,

jag ändrade ridstil och har
lärt mig jättemycket. Man
fick liksom börja om, jag
hade inte så mycket kontroll innan, säger hon.

Nästa steg i utvecklingen
kommer i Trolleholm
kommande helg där ekipaget tar sig an 1,30-klassen.
– Just nu är det mer som
en hobby, skolan går i första hand. I förlängningen

tvingades ställa in på
grund av kvarka kan också
ha gjort att intresset var
extra stort att komma till
Anderslöv.
Sydslättenryttaren Petra Lindqvist fick in en fullträff på lördagen tillsammans stoet Chaccos Red
Hot Chili. Först blev det en
förstaplats bland 48 startande i 1,10. Därefter följde ekipaget upp med en
förstaplats bland 43 startande i 1,15.
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