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Blåsväder
igen för
Fifapampar
Trots skandalerna med
korrupta fotbollsledare
har Fifa svårt att införa
reformer och ändra sin
ledarkultur.
Fotbollspamparna vill
rädda sitt eget skinn,
menar en tidigare höjdare i Internationella fotbollsförbundet.

Nyförvärvet Albin Häll Eriksson i samband med Trelleborg Pirates träning i den så kallade hard core-boxen på Fame Fitness på tisdagskvällen.Foto: Jonas Harrysson

Talangfull guard klar
för Trelleborg Pirates
● ●Albin Häll Eriksson, 21, är klar för spel i Trelleborg Pirates. Han

kommer närmast från seriekonkurrenten Wetterbygden Highlanders.
● ●– Jag ville till Trelleborg, säger han.
Basket. Trots sin ålder är
det en relativt meriterad
spelare som Pirates lyckats knyta till sig. Guarden
Albin Häll Eriksson har
gjort flera säsonger i Sanda Wolves och Wetterbygden Highlanders i basketettan och superettan och
var inför kommande säsong klar för basketligalaget Nässjö Basket.
Men efter bara två veckor i Nässjö bar det av till
Skåne.
– Det blev inte riktigt
som det var tänkt eftersom
min flickvän flyttade till
Lund för att plugga. När
jag dessutom kom in på
Malmö högskola så be-

stämde jag mig för att flytta, säger han.

Han hade då Malbas, Eos

och Pirates att välja bland.
– Jag ville till Trelleborg,
kände att det var ett lag jag
ville spela i. Jag har mött
Pirates många gånger och
de har alltid spelat på ett
sätt som jag inte är van vid.
De utvecklar spelare på att
annat sätt än många andra
klubbar, med mycket fokus på individen.
Enligt
Basketligans
hemsida snittade Albin
Häll Eriksson 15 poäng
och 31 minuters speltid
per match i förra årets superettanspel.

Pirates tränare Ali Lou
beskriver sitt nyförvärv
som en atletisk spelare
med långa armar och hög
spelintelligens som är bra i
båda ändar av planen.
– Jag har varit intresserad av honom i två år och
nu hade vi lite tur som
kunde få hit honom. Vi har
en idé om hur vi vill spela
och då behöver vi ha intelligenta spelare på planen.
Vi spelar snabbt och då
måste man kunna fatta
bra beslut i hög hastighet,
säger han.
Ali Lou ser också utvecklingspotential i Häll Eriksson.
– Jag kallar inte på spe-

lare som jag inte vet att vi
kan utveckla. Att vinna för
mig är att också att kunna
utveckla spelare för nästa
nivå.
Trelleborg Pirates har en
del skavanker på några
spelare inför seriestarten.
Värst är det för Tadas
Kvederavicius som dras
med en ryggskada men Ali
Lou hoppas och tror att laget ska vara slagkraftigt
när det blir allvar.

Det är också fler nyför-

värv på väg in, säger han,
men vill inte avslöja mer
än så än så länge.
– Det kan bli en slow
start för oss och vi hoppas

% fakta
Albin Häll
Eriksson
Ålder: 21.
Längd: 190 cm.
Position: Guard.
Klubbar: Sanda Basket,
Wetterbygden Highlanders, Nässjö Basket.
Aktuell: Ny i Trelleborgs
Pirates.
att inte åka på fler skador,
men målsättningen är att
tillhöra toppen.
Pirates börjar borta mot
Albin Häll Erikssons förra
klubb Wetterbygden den
23 september och möter
sedan LF Future från Luleå
hemma den 1 oktober.
TEXT

Jonas Harrysson

jonas.harrysson
@trelleborgsallehanda.se

Wada kan fria 95 ryssar – ”bevisen otillräckliga”
Dopning. Antidopningsorganisationen Wada är på
väg att fria 95 av 96 misstänkta ryska dopningsfall.
Enligt läckta dokument
till New York Times saknar
Wada bevis.
”De tillgängliga bevisen
var otillräckliga”, skriver
Olivier Niggli, Wadas ge-

neralsekreterare, i dokumenten som tidningen tagit del av.

Det finns inga personer

namngivna i dokumenten.
I fjol färdigställde Wadautredaren Richard McLaren sin rapport. Uppgifter
därifrån gör gällande att

runt 1 000 ryska idrottare
varit inblandade i en statsstödd dopningsverksamhet de senaste åren. McLaren indikerade i sin rapport att det kan bli svårt att
leda alla fall i bevis eftersom ryssarna inte vill samarbeta genom att ta fram
data från antidopningsla-

boratorierna, samt att
många urinprover förstörts.

New York Times. (TT)

Detta bekräftar Niggli.

– Systemet var väldigt
välorganiserat och det
finns bara begränsat med
bevismaterial kvar, sade
Niggli i en intervju med

Dopningspreparat.

Foto: Jessica Gow/TT

Fotboll. Vid ett förhör
i det brittiska parlamentet säger portugisen Miguel Maduro, tidigare chef för Fifas
kontrollorgan, också
att Fifas ledning försökte att övertala honom
att inte medverka till att
stoppa den tidigare ryske idrottsministern Vitalij Mutko från omval i
Fifa.
– Det sades klart och
tydligt att om Mutko
förklarades olämplig
för omval skulle VM i
Ryssland bli en katastrof och som konsekvens skulle ordföranden i Fifa bli ifrågasatt,
säger Maduro.

Maduro såg ändå till

att Mutko hindrades att
ställa upp för omval, av
politiska skäl eftersom
Mutko blivit vice premiärminister. Därefter
fick dock Maduro gå
från Fifa, tillsammans
med de etiska utredarna Hans-Joachim Eckert och Cornel Borbely.
– Om Fifa verkligen
ville ha oberoende
granskare så borde de
ha försvarat oss. Jag
tror att till syvende och
sist så valde han (Fifaordföranden Gianni Infantino) sin politiska
överlevnad, säger Maduro.
Infantino valdes till
ordförande i fjol för att
bygga upp Fifa efter
korruptionsskandalerna som låg bakom att
den förre ordföranden
Sepp Blatter avgick.
(TT)

Nilsson slet
av hälsenan
Fotboll. IFK Göteborgs
assisterande tränare
Torbjörn Nilsson ställde upp i tre mot tre-spelet under träningen.
Det skulle han inte ha
gjort. Hälsenan gick av.
– Det var lite dumt av
mig. Nu är jag hemma
här och sen blir det operation och gips. Men jag
hoppas att jag ska kunna vara med laget ändå,
säger Nilsson till Göteborgs-Posten.
– Tur att det inte var
någon spelare som skadade sig. (TT)

