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Klart med ny
damtränare i HBK

Hamilton blev
blåst på rekordet

● ●Trelleborg HBK har gjort klart med en ny damtränare efter

Martin Fröborg och Oskar Paulsson. Det blir Igor Georgievski,
som rekryterades som juniortränare inför säsongen som tar steget upp.
● ●– Plötsligt händer det, som en Trisslott. Det här var oplanerat,
säger Igor Georgievski.
Handboll. Igor Georgievski från Lund har en gedigen handbollsbakgrund
med bland annat nio säsonger i H43 Lund.
– Det känns lite som deja
vu från H43. Jag var där
när klubben gick i konkurs,
säger Igor Georgievski.
Trelleborg HBK har förutom tränarparet, Martin
Fröborg och Oskar Paulsson, tappat större delen av
spelartruppen på damsidan.

– Det blir ett damlag,
men det är fortfarande
osäkert om vi spelar i division 2 eller division 3. Vi
har deadline den 9 september. Då måste vi bestämma oss, fram tills dess
jobbar jag på att få in några
nya seniorspelare, berättar Igor Georgievski:
– Vi ska försöka rädda
division 2-platsen, men vi
kan inte spela med flickor
A i division 2 utan då får
det bli trean i stället. Det är
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inte schyst att utsätta de
tjejerna för den pressen.
Trots den tuffa situationen för HBK ser 39-årige
Igor Georgievski fram
emot uppdraget.
– Jag vill inte låta kaxig
på något sätt, men jag jobbar mycket bättre under
press och jag har fått ett
jättebra mottagande i
klubben. Jag tror på tjejerna i klubben. De har potential och jag tycker att
det ljusnar, säger Igor Ge-

orgievski, som medvetet
sökte sig till en ny ort:
– Jag ville ha något nytt
som inte var i Lundaområdet.
Söndagen den 3 september är tanken att den nye
tränaren ska leda damlaget för första gången i en
träningsmatch mot H43.
TEXT
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Austin Hamilton tangerade den svenska rekordtiden på 100 meter, men
medvinden var för stark
under SM-finalen.
– Jag är glad ändå, säger
Malmö AI-löparen efter
sitt lopp på 10,18 sekunder.
Friidrott. Herrarnas
100-meterstävling under
SM-tävlingarna på Hedens idrottsplats i Helsingborg blev med svenska mått mätt högklassig.
På vägen mot finalen satte IF Göta-sprintern Henrik Larsson, 17, svenskt
juniorrekord två gånger
om. I försöken sprang
17-åringen först på 10,35
sekunder och sedan putsade han sitt eget rekord
till 10,31.
I finalen fick dock den
tidigare rekordinnehavaren Austin Hamilton,
MAI, sin revansch när
han sprang in på 10,18
sekunder och tog hem
guldet. Tiden är en tangering av Peter Karlssons
svenska rekord från 1996,

men medvinden var +0,2
för stark för att det skulle
räknas som rekord.
– Jag tänkte bara på att
vinna det här loppet. Det
här blir mitt första SMguld på seniornivå, säger
en strålande glad Hamilton, som tog brons på 60
meter under inomhusEM i vintras.
– Klart jag blev glad när
jag såg tiden. Mitt mål
under säsongen har varit
att komma under 10,31.
Sedan när jag hörde att
det var +2,2 i vind var jag
lite besviken, fortsatte
20-åringen.
Succéjunioren Larsson
tog hem silvret på 10,21,
men blev också blåst på
en putsning av sitt juniorrekord.
– Det är ju hemskt. Om
jag inte hade sprungit så
bra innan hade jag ju inte
varit besviken nu. Det är
så nära, men det är ändå
första gången jag tar
medalj (på senior-SM) på
100
meter,
säger
17-åringen från Karlstad.
Daniel Kihlström/TT

Ståhl laddade om för SM-guld
Friidrott. Det stora affischnamnet levererade. Daniel Ståhl, 24, kastade enkelt hem SM-guldet i diskus
med världsresultatet 67,80 meter.
– Det har varit svårt att ladda om efter det där snygga VM-silvret jag gjorde, säger ”Ståhlmannen”.
Spårvägenkastaren hade serien 58,33–66,99–
65,23–67,80 i sina fyra godkända kast. Det längsta på
67,80 kom i den femte och näst sista kastomgången.
– Det var bra tycker jag. Det var stark vänstervind,
motvind, så det var rätt svårkastat, säger Ståhl. (TT)

Tre misslyckade kast för Tracey

Papy N’diaye.
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Piratesspelare på väg till ligalag
Trelleborg Pirates skicklige
guard Papy N’diaye är aktuell för Södertälje Kings i
Basketligan.
Basket. Trelleborg Pirates håller på att fylla luckorna i truppen som ska
spela i Superettan den
kommande säsongen. Ett
av hålen att fylla blir efter
Papy N’diaye, som efter
tre år i klubben nu siktar
på att ta steget till Basketligan. En av klubbarna
som visat intresse för
23-åringen från Gävle är
Södertälje Kings.

– Det är dags för honom
att ta nästa steg. Han har
fått en bra utbildning här,
säger Pirates tränare Ali
Lou.

På plussidan har Pirates

två spelare från Eos, Filmon Kubrom och Erik
Nilsson. Båda spelar
vinge.
– Vi ska ha in två nya stora spelare plus en vinge
till. Om vi får in exakt de
spelarna vi vill blir vi jäkligt slagkraftiga, säger Ali
Lou.
Pirates spelar på lörda-

gen två träningsmatcher i
Liljeborgshallen. Klockan
14 står Helsingborg för
motståndet och klockan
17 är det dags för möte
med danska ligalaget
Wolfpack från Köpenhamn. Redan klockan 11
möts Helsingborg och
Wolfpack.

Superettan drar för Trel-

leborg Pirates del i gång
med bortamatch mot
Wetterbygden den 23 september. Den 1 oktober
spelas lagets första hemmamatch, då LF Future

från Luleå kommer på besök.
Pirates har en resmässigt förhållandevis dyr säsong framför sig. De tio lagen möter varandra tre
gånger.
– Vi hade max oflyt i lottningen och ska åka två
gånger till Luleå och sju
gånger till Stockholm. Vi
fick dessutom två hemmamatcher både mot Malbas
och mot Eos, säger Pirates
verksamhetsansvarige
Thomas Nilsson.
Christer Cederlund

Friidrott. Släggtävlingen vid SM i friidrott i Helsingborg blev ett stor misslyckade för Tracey Andersson.
Den före detta IFK Trelleborg-kastarens mästerskap
tog slut efter tre ogiltiga kast. Vid det första blev det
övertramp, vid det anda hamnade släggan i nätet och
vid det tredje tog släggan mark någon retfull decimeter utanför kastsektorn. Om Ullevifriidrottaren fått
släggan på rätt sida linjen, så hade kastet sannolikt
räckt för en plats bland de åtta som fick fortsätta tävlingen med ytterligare tre kast.
32-åriga Tracey Andersson blev mamma tidigare i
år och har därför något av en mellansäsong.
Släggfinalen blev i stället en dramatisk uppgörelse
mellan två Malmö AI-kastare. Inför sista omgången
ledde Ida Storm på 64,34 meter, då regerande mästaren Marinda Petersson slog till med 65,58 meter.
Storm svarade dock omgående med 65,61 och tog
därmed sitt första SM-guld med tre centimeters marginal. Emma Thor från Turebergs FK tog bronset med
ett kast på 62,15 meter. (TA)

Malmö AI:s Ida Storm vann SM-guldet.
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