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Kene lever
sin dröm
i USA

● ●Efter att ha imponerat i testmatcher får Trel-

leborgs baskettalang Kene Chukwuka, 20, chansen att spela collegebasket i USA.
● ●”Jag kunde inte tro att det var sant. Det var så
skönt att få bekräftelse på vad jag hade trott om
mig själv hela tiden.”
basket. Han är fostrad
inom basketen i Trelleborg men har sedan ett år
tillbaka spelat basket i
USA för New Mexiko Junior College. Att åka över var
inte okontroversiellt.
”Jag åkte emot de flestas
vilja. Folk jag respekterar
sa att jag inte borde göra
det eftersom det är väldigt
lätt att fastna i Junior College. Men jag tog chansen
och använde den lilla skolan som ett trappsteg till
toppskolorna i USA.”

Moderklubben Trelleborg Pirates ligger Kene Chukwuka varmt om hjärtat, inte minst tränaren
Jeremy Ali Lou: ”Det är mycket tack vare guardskillsen som Ali installerat i mig som jag nu blir
erbjuden stipendium värt miljoner.”
Foto: privat

Efter att ha varit hemma

en sväng hos familjen i
Trelleborg i sommar är
Kene Chukwuka tillbaka i
USA och befinner sig för
tillfället i Dallas. TA får
kontakt via Facebook och
där berättar han om den
senaste tidens dramatiska
utveckling. Efter att ha fått
det första året delvis förstört av en skada var han
beroende av att få en chans
att visa upp sig själv. Chansen kom när han nyligen
bjöds in till ett så kallat
”show case” i Las Vegas.
Ett hundratal talangfulla
basketspelare spelade
testmatcher inför hundratals coacher på läktarna.

Kene Chukwuka i Trelleborg Pirates-tröjan. 

Och Kene Chukwuka tog
verkligen chansen.
”Jag var högsta poänggöraren med 16 poäng på
16 minuter. När jag kom
tillbaka till hotellet och
satte på wi-fi så var det ungefär 30 skolor som hade
ringt. Jag kunde inte tro
att det var sant. Det var så
skönt att få bekräftelse på
vad jag hade trott om mig
själv hela tiden.”
Plötsligt står han inför
möjligheter som förunnas

Foto: Tomas Nyberg

ytterst få svenska basketspelare. Det handlar om
basket i den högsta collegeligan, det vill säga nivån
precis under proffsligan
NBA. Toppuniversitet som
University of Pittsburgh,
University of Arkansas,
Iowa State University, University of Nebraska och
University of Utah vill alla
ha hans namnteckning.

Extra anmärkningsvärt är
det med tanke på att Kene

Chukwuka än så länge aldrig tagits ut i något svenskt
landslag.
Trelleborg Pirates huvudtränare Jeremy Ali
Lou beskriver Kene som
en udda spelare med ett
brett register.
– Han är över två meter
men kan spela som en
1.80-spelare. De flesta i
hans storlek har inte tränat på det sätt han har
gjort. Vi vill att de ska vara
som enhörningar. Udda
spelare. Vi såg tidigt att
han hade storleken men
han har också rösligheten.
Det gör honom intressant,
säger han.
Kene Chukwuka tackar
sin förre tränare för dennes fritänkande träningsfilosofi.
”Jag tackar Ali för att
han går emot normerna
som säger att långa spelare

ska spela med ryggen mot
korgen. Det är mycket tack
vare guardskillsen som Ali
installerat i mig som jag nu
blir erbjuden stipendium
värt miljoner.”

ditt basketspelande?
”Mitt mål i basket har
inte ändrats sen jag först
började spela basket i Trelleborg Bulldogs. NBA.”

Nu måste han bestämma

Jonas Harrysson

TEXT

jonas.harrysson
@trelleborgsallehanda.se

sig för var han ska tillbringa de kommande
åren.
”Nu är det bara att ta
reda på vilken skola du gillar bäst, vilken skolas spelstil passar dig? Var ligger
den? Vad har de för coach
är där? Hur många har gått
som proffs därifrån? Det är
frågor jag nu ställer om
varje skola. Jag kommer
försöka besöka en skola nu
till helgen och sen tar jag
nog mitt beslut veckan
därefter. Skolan börjar 21
augusti så jag har inte så
mycket tid kvar.”
Vad har du för mål med

% Fakta
Kene Chukwuka
Född: Oktober 1996 i
Stockholm.
Familj: Mamma och lillebror.
Gör: Börjar spela collegebasket i USA i höst.
Bor: Dallas och Trelleborg.
Klubbar: Trelleborg Pirates, Fryshuset.
Längd: 205 cm.

Historisk seger för svensk basket: ”Det här är väldigt stort”
Basketlandslaget var på
väg att tappa matchen – då
kom vändningen mot Bosnien–Hercegovina och en
historisk seger.
Den första i ett VM-kval.
Och den första mot Bosnien.
– Det här är väldigt stort för
svensk basket, säger förbundskaptenen Vedran
Bosnic efter 81–73 i Norrköping.
Basket. Bosnic var känslosam efteråt, av många

skäl. Han är av bosniskt
ursprung och spelade som
tonåring under Dusko Vujosevic, Bosniens erfarne
och framgångsrike coach.
– Jag måste vara ärlig
och berätta att när jag började coacha var det en
dröm att en gång få möta
honom. Han hjälpte mig
mycket när jag var 16 år
och själv spelade och jag
har följt hans karriär, säger Bosnic.
Drömmen blev sann och
den toppades med ett för

Bosnic lyckligt slut.
Med 35 sekunder kvar
sänkte Marcus Eriksson
trepoängaren som gav 78–
73 och definitivt knäckte
bosnierna. Ett perfekt slut
för honom (25 poäng totalt) – och för laget.

I ett starkt och väloljat kol-

lektiv stack Eriksson ut
med sitt fina skytte.
– Jäkligt skönt att börja
med seger och ta två poäng
mot Bosnien som, kanske
på pappret, är gruppens

vassaste lag, säger matchvinnaren Eriksson.
Han vräkte från start i
tvåor och treor från alla
möjliga positioner och
stod för 15 av Sveriges 23
poäng efter tio spelade minuter.
– Mina lagkamrater
lyckades hitta mig. Vi har
våra ”ups and downs” under matchen, men det som
gör att vi vinner är att vi
håller oss kvar i matchen,
har kvar fokus, säger Eriksson.

När Bosnien förstod hur
farlig han var blev bevakningen tuffare. Och när Erikssons bössa tillfälligt
svalnade kom det bosniska rycket i slutet av den
tredje quartern.

Som mest hade Bosnien

ledningen med åtta poäng.
Läraren Vujosevic såg ut
att få sista ordet i mötet
med eleven Bosnic. Då var
det bosniernas tur att få
rejäla problem – och vips

var Sverige i fatt och förbi.
– Vi vinner matchen
men har minus 22 returer.
Det säger att vi gjorde en
hel del andra saker bra.
Jag galet glad över den här
segern och det här laget,
säger Vedran Bosnic.
I det intensiva VM-kvalet väntar tre bortamatcher på raken för Sverige,
närmast mot Armenien på
lördag. Redan sent på onsdagskvällen lyfte planet
till Jerevan.


Henrik Skiöld/TT

