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John Fitzgerald
stannar i Pirates
en säsong till
Trelleborg Pirates håller
på att se över truppen
inför den kommande
säsongen i Superettan.
Klart är att profilen John
Fitzgerald fortsätter och
att Johannes Höök flyttar
till England.

Trelleborg Sim har nio simmare med i Sum-sim, från vänster: Hannah Olsson Lindhé, Erma Duratovic, Nicola Parfitt, Vilma
Andersson, Isabelle Sering, Davilda Lareva, Frida Tunheim Glad, Alicia Sjögren och Mattias Rydqvist.
Foto: Christer Cederlund

Nio trelleborgare
i Sum-sim i Malmö
● ●Trelleborg Sim tog på tisdagen chansen att känna på vattnet i

Lindängsbadet i Malmö, där Sum-sim avgörs den här veckan.
Simning. Svenska ungdomsmästerskapen i simning börjar på Lindängsbadet i Malmö på onsdagen och håller på veckan
ut. Trelleborg mönstrar en
trupp på nio simmare. Tre
av dem, Davilda Lareva,
Mattias Rydqvist och Nicola Parfitt gör sitt sista
Sum-sim innan de faller
för åldersstrecket.
För samtliga är det sista
tävlingen för säsongen.
– Jag hoppas mest på
100 frisim. Det är där jag
har bäst chans att kvala in
på JSM och sedan gillar jag
200 fritt också. Där har jag
”persat” med tre sekunder
på de två senaste tävlingarna, det går nog att ta lite
till. Vi har kämpat bra på
försäsongen och toppat nu
på sistone, säger 17-årige
Mattias Rydqvist efter att

ha simmat några längder i
tävlingsbassängen:
– Jag hoppas på final på
100 fritt. Det kan gå. Mitt
”pers” är 54,89. Jag måste
nog ner en halv sekund.
Trots medaljregn i
Landskrona på LH Games

den gånga helgen vill tränaren Tommy Lindell inte
spekulera i några medaljer
på Sum-sim.
–
Förhoppningarna
handlar om att sätta årsbästa och jaga poängplatser. Lite finaler och topp

12-placeringar, säger TStränaren.
Vid Sum-sim utomhus
tävlar simmarna i tre ålderkategorier, 16-17 år, 15
år samt 14 år och yngre.
Björn Gustavsson
Christer Cederlund

% Fakta
Trelleborgs Sims trupp inför Sum-sim
Vilma Andersson: 100
meter frisim, 4x100 frisim,
4x100 medley
Erma Duratovic: 100 meter
bröstsim, 4x100 medley
Davilda Lareva: 100 meter
ryggsim, 100 meter fjärilsim, 200 meter medley,
4x100 meter frisim, 4x100
meter medley
Hannah Olsson Lindhé: 100

meter ryggsim, 100 meter
fjärilsim, 200 meter medley,
4x100 fritt, 4x100 medley
Nicola Parfitt: 100 meter frisim, 200 meter frisim, 100
meter bröstsim, 200 meter
bröstsim, 200 meter medley, 4x100 frisim, 4x100
medley
Isabelle Sering: 100 meter
ryggsim, 200 meter rygg-

sim, 100 meter fjärilsim,
4x100 frisim, 4x100 medley
Alicia Sjögren: 100 meter
ryggsim, 4x100 frisim,
4x100 medley
Mattias Rydqvist: 100
meter frisim, 200 meter frisim, 200 meter ryggsim
Frida Tunheim Glad: 4x100
frisim, 4x100 medley.

Basket. Rutinerade John
Fitzgerald hade i våras
långt gångna funderingar på att sluta med basketen, men nu har han bestämt sig för att fortsätta.
– Vi har förlängt med
John, berättar Pirates
tränare Ali Lou:
– Han kommer även att
spela en del av bortamatcherna och kommer att
vara mer engagerad än
förra året.
Däremot blir Pirates av
med Johannes Höök.
– Johannes ska plugga
i England. Han kom inte
in på det han ville här,
men kom in i England.
Det är synd att vi inte får
behålla honom. Han
gjorde en fantastisk resa
under hela förra säsongen. Stundtals dominerade han på planen. Det är
en riktigt bra kille som
gjorde allt vi krävde av
honom, säger Lou.

Det kunde ha blivit två

spelare som försvunnit
till studier. Jordan Lou
har haft erbjudande från
amerikanska college,
men tackat nej.
– Jordan fortsätter ett
år till. College från bland
annat Los Angeles och
Las Vegas hörde av sig,
men Jordan vill hellre
vara på östkusten.

På plussidan finns att
Änis Ben Hamida är tillbaka efter sin knäskada.
– Han kunde ha spelat
de tre sista matcherna i
våras, men det var ingen
mening då. Vi ville inte
riskera något och det var
bättre att han jobbade
med sin fys.
Från vårens lag försvinner även korttidsförstärkningarna Alexandros Sarikas och Kristofer
Gafor.

Ali Lou håller på att leta
efter nyförvärv. För närvarande är franske Igor
Luzapayov i Trelleborg på
en tre dagar lång tryout.
– Vi letar efter en större
vinge. Igor är 1,98 meter
lång, men vi får se om vi
har hittat rätt. Han har
gjort en del styrketester,
en del siffror var bra, andra mindre bra. Han är
en bra skytt utifrån, men
vi önskar att han förbättrar sin snabbhet. Fixar
han det, så är han en bra
spelare, säger Ali Lou.
Pirates ska även testa
några spelare från närområdet och Ali Lou har
även funderingar på att
ge en amerikansk spelare
chansen att visa vad han
går för.
– Mitt mål är att spela
med lokala spelare och
kanske ha en till två spelare utifrån. Vi måste ha
lokal förankring och hålla det familjärt för att
folk ska komma och kolla
på oss, säger Ali Lou, som
hoppas ha någon spelare
klar i början av augusti.
Christer Cederlund

Skadedrabbat MFF inför CL-kvalet
När Malmö FF inleder årets
kval saknas både kapten
Markus Rosenberg och
vicekapten Behrang Safari
– men kanske är Rosenberg
tillbaka till returen.
Samtidigt är motståndet
tuffare än tidigare år.
Fotboll. Malmö FF går in i

Champions League-kvalet
med förhoppningar om att
för tredje gången på fyra år
kvalificera sig för Europas
finaste klubbturnering.
För motståndet står det
makedonska mästarlaget
FK Vardar.
De största frågetecknen
hos den allsvenska seriele-

daren finns i försvaret.
Behrang Safari saknas i
truppen med en känning i
vaden och Rasmus Bengtsson har fortfarande inte
spelat en tävlingsmatch
sedan sin långa skadefrånvaro. Längre upp i banan
kommer varken lagkaptenen Markus Rosenberg eller Alexander Jeremejeff
till start.
– Deras frånvaro påverkar egentligen inte vårt
sätt att spela, det är ju inget snack om att vi inte
skulle ha kvalitet att ersätta dem med. Men det är
klart Safari och Rosenberg
har mycket erfarenhet, så

nu är det andra som får kliva fram och ta mer ansvar
säger Malmö FF:s tränare
Magnus Pehrsson.
TT: Finns det förhoppningar om att Rosenberg
ska kunna spela i returen
nästa vecka?
– Absolut, det finns inget som säger att han inte
ska kunna göra det. Det
gäller för övrigt även Safari och Jeremejeff, vi tar det
dag för dag med alla tre.
När det gäller Rosenberg
så gjorde han betydligt
mer intensiva aktioner under dagens träning, så det
glädjer mig.
På onsdagen ställs MFF

mot en motståndare som
på pappret ska vara tuffare
än Ventspils och Vilnius
som MFF kvalade mot
2014 respektive 2015.
– De har många individuellt skickliga spelare,
framför allt två brassar
längst fram som det gäller
att hålla ett extra öga på.
Annars så är det ett ganska
typiskt öststatslag, väldigt
markeringsinriktade och
aggressiva, säger mittfältaren Oscar Lewicki som
vikarierar som lagkapten i
Rosenbergs frånvaro.
Även Vardar har spelare
på skadelistan.
Axel Vikström/TT

John Fitzgerald fortsätter i Trelleborg Pirates.

Foto: Christer Cederlund

Två trelleborgare ska vara tre
Rättelse. I artikeln om att Carl Ekberg har skrivit på
för HIF Karlskrona i handbollsligan påstods felaktigt
att Trelleborgshandbollen har fostrat två spelare som
nu tillhör klubbar i handbollsligan. Rätt ska vara att
det är tre stycken: Michael Andersson i Skövde, Carl
Ekberg i Karlskrona och Hampus Olsson i Karlskrona.
Kantspelaren Hampus Olsson är fostrad i IFK Trelleborg och har via Ljunghusen, H 43 och Drott hamnat i HIF Karlskrona, en klubb han skrev på för i januari.

