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Ali Lou och hans Trelleborg Pirates inleder nu en satsning för att så småningom kunna ta steget upp i basketligan.
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Nu startar Pirates
satsningen mot ligan
● ●Trelleborg Pirates avslutade superettan med att vinna mot LF

Future med 110–99. Nu ställer klubben in siktet på basketligan.
● ●– Vi ska satsa för att ta oss uppåt och från nästa säsong börja
tänka elit för det här laget, säger Pirates tränare Ali Lou.
Basket, Superettan

Trelleborg Pirates–LF
Future 110–99 (28–25,
35–31, 30–19, 17–24)
T: Papy N’diaye 30, John Fitzgerald 27, Alexander Nilsson
20, Jordan Lou 17, Alexandros
Sarikas 7, Johannes Höök 6,
Mario Cooper 3.
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Basket. 110–99 mot LF
Future från Luleå tog Trelleborg Pirates i mål säsongen 2016/2017.
– Säsongen är slut nu
och vi har gjort det okej.
Om vi hade haft Änis Ben
Hamida (som är skadad) så
hade det gått ännu bättre.
För att vara den minsta
klubben har vi gjort det
fantastiskt, men nu ska vi
inte vara den minsta längre utan bara växa och växa,
säger Ali Lou entusiastiskt.
Inför säsongen i den nya
superettan kommer Pirates att se över den nuvarande truppen och besluta
vilka spelare som får vara
kvar och på vilka positio-

ner det måste förstärkas.
– Vi har sett att vi hade
kunnat konkurrera redan i
dag med många lag som
ligger i mitten eller botten
av ligan om vi hade haft
rätt träningsmängd. Vi
känner att vi är redo rent
sportsligt att ta steget upp
och vi håller på att bygga
upp organisationen runt
omkring, ungdomsorganisationen och utbilda folk
med mera. Nu efter fyra år
är vi mogna för att ta steget upp, säger Ali Lou:
– Det är många spelare
som vill komma till oss och
det känns bra med den här
truppen och med den här
föreningen. Det är fantastiska människor som står
bakom mig och jobbar.
Inte minst Thomas Nilsson (verksamhetsansvarig) som sliter häcken av
sig. Om vi inte ska satsa nu,
när ska vi satsa? Vi kör på.

En stor del av arbetet för
att bli ett ligalag handlar
dock om att anpassa klub-

sätter en säsong till?
– Det är ingenting som
klubben påverkar. Det är
familjen och jobbet som
bestämmer. Nu är det kanske dags att avsluta, säger
australiern, som bor i Skegrie tillsammans med fru
och tre döttrar och jobbar
som fysik- och mattelärare
på en gymnasieskola.

Ali Lou är dock övertygad

John Fitzgerald tvekar om en fortsättning på handbollsplanen.
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ben som helhet för en högre nivå.
– Vi behöver öka ekonomin och vi har diskussioner om hur vi ska göra. Vi
har ett annat tänkesätt än
andra ligalag och har funderingar på hur vi ska bygga upp ett nätverk och organisation som genererar
pengar. Någonting som är
lukrativt för föreningen,
säger Ali Lou.

Mot LF Future var John

Fitzgerald en av de bättre i
hemmalaget, men frågan
är om det var sista gången
som publiken fick se den
rutinerade 32-åringen i Piratesdressen.
– Vi får se om jag spelar
alls nästa säsong. Det
känns inte bra för mig
själv att inte träna och
bara komma och spela
hemmamatcherna. Jag är
inte form och underpresterar.
Vad talar för att du fort-

om att han kan få Fitzgerald att fortsätta.
– John är osäker varje
säsong. Jag kommer givetvis att pusha på honom.
Han kommer att spela,
haha. Det är jag och basketbollen mot honom. Vi
är alltid två, så han förlorar den kampen. Själva
kärleken till idrotten väger
över, säger Ali Lou, som
förstår att Fitzgerald tvekar lite kring att ta en plats
i laget utan att träna:
– Jag förstår principen,
men John ska veta att alla i
laget uppskattar honom
jättemycket och ser fram
emot att han ska komma
och alla hoppas att han ska
följa med på bortamatcherna också. När han är här avlastar det jättemycket.
Christer Cederlund

