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Pirates hissar
blågul flagga
i hemmapremiär
Trelleborg Pirates kommer under sina A-lagsmatcher att ha svenska
flaggan upphängd och
spela den svenska nationalsången före uppkast.
Coachen Ali Lou ser det
som en medveten politisk
markering och hoppas att
fler klubbar följer efter.
Basket. På söndag spelar
Trelleborg Pirates säsongens första hemmamatch i superettan. Innan matchen mot Luleå
Steelers börjar kommer
svenska flaggan att hängas upp och nationalsången att spelas.

I dag spelar Pingvin SM-final mot Stockholm Exiles. Klungspelaren Andreas Persson har varit med förr. Ett guld vore det perfekta slutet på en lång karriär. ”Jag kör på så länge kroppen håller”, säger han.
Foto: Tomas Nyberg

Gammal hjälte
vill ha fler guld
● ●4 oktober 2003. Då blev Pingvin svenska mästare senaste

gången. Andreas Persson är den ende av spelarna i dagens trupp
som var med då. Fjorton år senare vill han ha mer.
Rugby. En politiker är inte
alltid att lita på. Andreas
Persson, fullmäktigeledamot för Socialdemokraterna, deklarerade för ett år
sedan att det var slutspelat
och att rugbyskorna skulle
grävas ned.
Ett år senare är han mer
sugen än någonsin på att
ta ett SM-guld med Pingvin.
36-åringen spelar vidare.
– Jag skiljde mig, min familelycka blev inte så lyckad. Den ena veckan är man
ensam med barnen, den
andra veckan var det ganska tomt. Då hittade jag
tillbaka till rugbyn. Jag
hamnade här igen, berättar Andreas Persson.
– Fast det är en stor generationsskillnad; en hel
del yngre killar har kommit upp den här säsongen,
samtidigt som Ercan (Aytuglu) och Niklas (Eriksson) har försvunnit.
Den gångna helgen var
Andreas Persson på läger
med landslaget och mötte
Danmark. Formen är god,
vilket krävs inför säsongens elddop.

Pingvin mot Stockholm

Exiles är inget unikt eller
oväntat finalpar. Det var så
det såg ut när Pingvin

vann sitt senaste SM-guld
för 14 år sedan och det är
så det har sett ut de tre senaste åren.
2015 och 2016 var Exiles
numret för stort. Pingvin
har närmat sig i år och har
till och med slagit stockholmarna. Andreas Persson menar att det nu är ett
bra läge att nå hela vägen.
– Vi har något, bara vi
spelar taktiskt korrekt så
kommer vi att vinna. Jag
är så jäkla taggad, säger
han.
– Visst, jag har sett att de
har fått tillbaka några av
sina importer, äldre killar
jag har spelat med i landslaget, men det finns en
hunger i Pingvin som inte
funnits tidigare. Det är en
fröjd att vara med i år, säger han.

Andreas Persson sitter
som vice ordförande i servicenämnden i Trelleborg.
Sitt politiska engagemang
visade han på rugbyplanen i en match förra säsongen när han spelade i
regnbågsfärgade strumpor.
Det uppskattades av en
del, inte av alla.
– Jag sa lite skämtsamt
att hela laget skulle spela i
pridestrumpor nästa säsong, men jag fick inte

Fakta

%
Pingvin–
Stockholm Exiles
Vad: SM-final i rugby
Var: Pilevallen.
När: 14.00, i dag.
Förutsättningar: Pingvin
spelar första finalmatchen
på hemmaplan. Lördagen
den 7 oktober spelas den
andra finalmatchen i
Stockholm. Sammanlagt
resultat från båda finalerna avgör. Vilket lag som
tar guld avgörs alltså inte
förrän nästa helg.

”Den ena veckan är
man ensam med
barnen, den andra
veckan var det ganska tomt. Då hittade
jag tillbaka till
rugbyn. ”
Andreas Persson
Rugbyspelare i Pingvin

fullt gehör. Jag sätter skillnad på sport och politik,
här fokuserar jag på rugbyn.
När Pingvin besegrade

Enköping i den avslutande
semifinalen för två veckor
sedan stod sex spelare på
skadelistan. Tre av dem,
Joel Ödin, Noel Strandqvist och Oscar Larsson,
ser ut att missa första SMfinalen mot Exiles på
grund av skador.
Andreas Persson betonar att Pingvin i år har en
bredd som har gjort att laget hanterar frånvaro på
ett bra sätt.
Sista träningen inför finalen bestod av spända
anleten.
– Grabbarna är nervösa.
Det är jag också. Jag har
inte tänkt på något annat
än det här sedan vi blev
klara för finalen för två
veckor sedan, säger Mark
Stacey, assisterande tränare i Pingvin.
Alla i klubben hoppas
förstås på folkfest och finalyra på Pilevallen.
– Det kommer att bli
häftigt. Hela Rugby-Sverige som jag känner säger att
det är en fröjd att komma
till Trelleborg och spela.
Här är det verkligen publiktryck, säger Andreas
Persson.
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Tanken är att det ska vara

samma procedur under
hela säsongen i samband
med Trelleborg Pirates
hemmamatcher i superettan.
– Den svenska flaggan
har tagits över av rasistiska krafter. Det är dags att
vi tar tillbaka den, förklarar Ali Lou, som själv
kommit med förslaget
att ha en svensk flagga i
Liljeborgshallen och inleda matcherna med nationalsång.
– Ser jag att någon har
en svensk flagga i en bil
börjar mina tankar dras
åt fel håll, att det är någon som är rasist. Jag vet

många som känner så
och så ska det inte vara.
Vår uppgift är att göra
svenska flaggan till en
symbol för gemenskap,
för alla att respektera och
att vara stolta över, säger
Ali Lou.
I USA har kvinnliga
basketspelare och manliga NFL-spelare suttit på
knä eller lämnat planen
under nationalsången, i
protest mot hur svarta
behandlas i landet.
När den svenska nationalsången spelas i Liljeborgshallen räknar Ali
Lou med att spelare och
ledare står upp.
– Jag har själv utländska rötter och jag tycker
det är viktigt att man
med utländsk bakgrund
ska respektera den
svenska flaggan och att
den blir en symbol för gemenskap. Vi sitter ju alla
i samma båt, säger Piratestränaren.

Vilken version av nationalsången som kommer
att spelas återstår att se.
– Förhoppningsvis kan
vi ha någon som sjunger
nationalsången vid någon av våra hemmamatcher. Jag kommer inte att
sjunga, då kommer folk
att lämna hallen.
Björn Gustavsson

Ali Lou tänker inleda basketmatcherna i Liljeborgshallen
med ”Du gamla du fria”.
Foto: Tomas Nyberg/arkiv

Norrby hjälpte TFF i Falkenberg
Fotboll. Falkenberg tog ledningen på straff, men
drog sedan på sig en utvisning. Med decimerat manskap föll laget på hemmaplan, där Norrby vann med
hela 4–1 i superettan.
Boråslaget gav därmed TFF en hjälpande hand i
kampen om tredjeplatsen. Falkenberg är fem poäng
efter TFF och har en match mer spelad. (TA)

& på webben
”I den södra femman har Anderslöv
kämpat sig från en mittenplats till en
kvalplats uppåt inför avslutningen.”
Läs mer på Sigge Hanssons småklubbsblogg inför
helgens sista omgång, på trelleborgsallehanda.se.

