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Pirates föll i premiären

● ●Trelleborg Pirates fick inte den start på super-

Det oavgjorda resultatet
i Helsingborg gynnade
mest Patrick Winqvists
TFF. Foto: Jonas Ekströmer/TT

TFF ”vann”
på Olympia
Fotboll. Oavgjort i superettanmatchen mellan Helsingborg och
Falkenberg gladde inte
något av lagen, men däremot Trelleborg.
Fyran och femman i
tabellen spelade 0–0,
vilket ger Trelleborg på
allsvensk kvalplats
chans att rycka till sig
sju poängs försprång
vid seger i tisdagens
match mot Örgryte.
– Det blir tufft, medger Falkenbergs mittback David Svensson
inför de avslutande fem
omgångarna.
– De enda som är nöjda med det här (resultatet) är väl lagen ovanför.
Inte kul att gå av planen
med en poäng, säger
han till TV4 Sport.
Helsingborg delade
gästernas besvikelse.
För det fanns målchanser i matchen att förvalta bättre. Falkenberg
träffade ribban och
båda lagen hade avslut
som gick tätt utanför.
I andra delen av tabellen tog Gefle, strax
ovanför kvalplats, en
viktig seger mot bottenkonkurrenten Syrianska, på kvalplats, med
2–1. Norrby, också på
kvalplats, föll mot Öster
med 0–2. (TT)

Ilsket när lyset
slocknade igen
Basket. Matchen mellan Alvik och Visby
skulle ha spelats i Åkeshovshallen, och enligt
Alvik klubbdirektör David McCann var det andra raka gången som
strömmen gick och
stoppade en match.
”Andra raka gången
som förvaltningen inte
har någon på plats som
kan lösa problemet,
som kommer hit med
rätt nycklar på sig, som
tar ansvaret för att det
inte skall hända eller
som tycker det är tillräckligt viktigt med arrangemang i Åkeshovshallen för att det ska
försäkras om att det
säkras på förhand.”
(TT)

ettan som laget önskat. Wetterbygden från Jönköping vann premiären på hemmaplan med 26
måls marginal.
● ●– Vi har en del att jobba på, säger Pirates tränare Ali Lou.
Basket. Wetterbygden tog
kommandot direkt och
kunde vinna båda de två
första perioderna med 21–
13.
– Vi hade svårt att komma till i vårt anfallsspel. Vi
hamnade lite ur balans
och kunde inte få utdelning på det vi tränat på
och vill göra, säger Ali Lou.
Oförmågan att göra poäng framåt skapade en
stress även i försvarsspelet, enligt Piratestränaren,
med följd att Wetterbygden kunde gå ifrån poängmässigt.

Basket, superettan

Wetterbygden–Trelleborg
Pirates 86–60 (21–13,
21–13, 22–24, 22–10)
Poäng, Pirates: Mario Coper
14, Jordan Gerami Lou 11,
Albin Häll-Eriksson 10, Aron
Thorell-Walker 10, Jeremy Asiedu 7, Hekuran Pireva 6, Erik
Nilsson 2.

Pirates lyfte sig dock ordentligt i den tredje perioden, som man vann med
24–22, och ett tag skiljde
bara fyra poäng mellan lagen. Men hemmalaget

kunde vända på steken
och gå ifrån igen i den sista
delen av matchen.
– I slutet fick vi chansa
lite och så vidare och då
blev siffrorna så stora som
de blev.

Ali Lou menar att Pirates

har en del att förbättra,
både offensivt och defensivt, men att tiden talar till
lagets fördel.
– Vi saknade Änis (Ben
Hamida) i dag som fortfarande har ont efter sin skada förra året och Aron Walker hade bara varit med en

Mario Cooper gjorde 14 poäng för Trelleborg i matchen mot
Wetterbygden.
arkivFoto: Sara Johari

halv träningsmatch, så att
vi är inte riktigt hela än.
– Det finns mycket mer
att ta ut av laget. Vi behöver bara bli lite mer samspelta.
Bästa poängplockare
mot Wetterbygden blev
Mario Cooper med sina 14

gjorda poäng.
Nästa match blir mot
Luleå Steelers hemma i Söderslättshallen på söndag.
TEXT

Jonas Harrysson

jonas.harrysson
@trelleborgsallehanda.se

Flera spelare i Baltimore Ravens (på
bilden) och Jacksonville Jaguars
knäböjde under den
amerikanska nationalsången inför
söndagens NFLmatch på Wembley
Stadium i London.

Foto: Matt Dunham

Trump svingar vidare – men NFL står enat
NFL:s spelare och ledare är
inte kända för att hålla ihop.
Men efter Donald Trumps
senaste uttalanden och
twittrande står de för en
gångs skull enade.
– Presidentens känslokalla
och stötande kommentarer
är motsatsen till vad det
här fantastiska landet står
för, säger San Francisco
49ers ägare Jed York.
Amerikansk

fotboll.

Man skulle kunna tycka
att Donald Trump har tillräckligt att stå i ändå. Men
trots ett känsligt politiskt
läge – med ett allt vassare
och mer upptrappat tonläge gentemot Nordkorea –
har USA:s president de senaste dagarna tagit sig tid
att fokusera en hel del på
att kritisera den amerikanska idrottsrörelsen.
Trumps irritationsmoment är de spelare, främst
inom amerikansk fotboll,

”President Trumps
uttalanden orsakar
splittring och är respektlösa mot hela
NFL-gemenskapen”
Terry och Kim Pegula
Ägare till NFL-laget Buffalo Bills

som i protest mot hur svarta i USA behandlas, går
ned på knä medan nationalsången spelas inför
matcherna.
Protesterna började för
lite mer än ett år sedan när
San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick
gick ned på knä under nationalsången.

På lördagen uppmanade

Trump ägarna i NFL,
proffsligan i amerikansk
fotboll, att sparka spelare
som protesterar under na-

tionalsången. På söndagen fortsatte Donald
Trump på Twitter, nu med
fokus på publiken:
”Om NFL-fans låter bli
att gå på matcher så länge
spelare fortsätter att agera
respektlöst mot vår flagga
och vårt land, så kommer
ni att få se att saker förändras snabbt. Sparka eller stäng av!”
”NFL:s publik- och tittarsiffror har sjunkit galet
mycket. Ja, det är tråkiga
matcher, men många håller sig också borta för att
de älskar vårt land. Ligan
borde stå bakom USA.”

Om presidentens mål är

att så split mellan NFL-organisationen och dess spelare har det gått sisådär.
Inför matchen Baltimore Ravens–Jacksonville
Jaguars på Wembley Stadium i London, den första
NFL-matchen
efter

Trumps uttalanden, knäböjde uppemot 30 spelare
ur båda lagen under nationalsången – fler än under
någon match tidigare. Och
natten till söndag blev
Oakland Athletics spelare
Bruce Maxwell den första
att knäböja under nationalsången i den amerikanska basebolligan MLB.
Och han gjorde det med
stöd från hela laget.
NFL-lagens ägare har
samtidigt, en efter en, gått
ut och fördömt Trumps uttalanden. Och det gäller
även de sju ägarna som bidrog med en miljon dollar
var till Trumps presidentvalskampanj, bland dessa
San Francisco 49ers ägare
Jed York.
– Våra spelare har utnyttjat sina rättigheter
som amerikanska medborgare att starta en debatt för att lyfta orättvisor
i samhället. Vi kommer att

fortsätta att stötta dem i
deras fredliga kamp för
positiv förändring i vårt
land och runtom i världen,
säger Jed York.

Laget Buffalo Bills samlade sina spelare, ledare och
ägare till ett möte efter
Trumps kommentarer.
Och ägarna Terry och Kim
Pegula gick efteråt ut med
ett skarpt uttalande:
”President Trumps uttalanden orsakar splittring
och är respektlösa mot
hela NFL-gemenskapen,
men vi försökte att använda dem för att ytterligare
ena vårt lag och vår organisation. Våra spelare är
fria att uttrycka vad de
känner på ett respektfullt
och genomtänkt sätt, och
vi kom alla överens om att
vårt enda budskap är att
stå bakom en miljö som fokuserar på kärlek och jämställdhet”. (TT)

