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Tränare lämnar
IFK med förlust
Fotboll, division tre

Lödde–IFK Trelleborg 1–0
(1–0)
Mål: 1–0 Elias Dahl (4).

Daniel Lindgren avslutade
sina två säsonger som
IFK-tränare med förlust.
Lödde vann sista
omgången i division tre
med 1–0.
Fotboll. Hemmalaget
spelade för att undvika
kval, medan IFK Trelleborg spelade för att göra
en bra avslutning. Lödde
fick också utdelning redan i fjärde minuten och
lyckades sedan hålla
stången mot IFK, som
ryckte upp sig efter paus,
gjorde en bra andra halvlek men lyckades inte
omsätta spelövertaget i
några mål.
Mittbacksparet Martin
Cavdarovski och Linus
Nilsson var två starka

kort i IFK:s säsongs
avslutning, ett IFK som
slutar på sjätte plats i division tre södra Götaland
2017. Daniel Lindgren
sammanfattar sina två år
i klubben som en besvikelse.
– Det var ett hyper
intressant uppdrag när
jag blev tillfrågad, jag
tänkte att här kan man gå
in och göra skillnad, men
sportsligt sätt har det
gått för dåligt, säger han.
Daniel Lindgren har
kontrakt med IFK oktober ut och ämnar därefter fortsätta som tränare
på annat håll.
– Det är inte riktigt bestämt var, det förs diskussioner.
Sedan tidigare är det
klart att IFK Trelleborg
nästa säsong tränas av
Hannu Sirviö, med Michael Nilsson som assisterande tränare.
Björn Gustavsson

TFF avslutade
med 14 mål
Fotboll, division tre
damer

Fotboll, division tre
damer

TFF–Gärsnäs 14–0 (7–0)

Gislöv–Wollsjö 1–1 (1–1)

Mål, TFF: Frida Nilsson 4,
Jenny Lundahl 3, Felicia Miller 2, Sofie Aleskans, Filippa
Dahlgren, Emmy Le Grand,
Sofie Nielsen, Viktoria Persson

Mål, TFF: Ulrika Lundgren,
straff

TFF:s damer tog farväl av
division tre genom att
göra 14–0 på tabelljumbon Gärsnäs. För Frida
Nilsson blev avslutningen
extra festlig. Redan efter
22 minuter hade hon gjort
fyra mål.
Fotboll. Frida Nilsson
gjorde 1–0 i tredje minuten. Därefter gjorde hon
tre mål inom loppet av
fyra minuter, när 1–0

blev 4–0. Att TFF var seriens bästa lag och Gärsnäs seriens sämsta syntes med tydlighet. Nu går
lagen skilda vägar i seriesystemet. Gislövs damer
avslutade seriespelet genom att spela 1–1 (1–1)
hemma mot Wollsjö efter
att Ulrika Lundgren gjort
mål från straffpunkten.
Gislöv slutar därmed
på sjunde plats i division
tre, en serie där man nästa år bland andra får ta
sig an ÖT Smygehuk.
Björn Gustavsson

Allsvenskan

Tillbaka. Änis Ben Hamida gjorde 22 poäng i sin comeback efter knäskada, men högerknäet är fortfarande inte helt läkt.
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Försvarsspel oroar
efter Piratesförlust
● ●Trelleborg Pirates har fått en tung start i basketens superetta.

Ett skottvilligt Luleå Steelers vann med 80–77 i Liljeborgshallen.
● ●Försvarsspelet renderade den största huvudvärken efter hemmapremiären.
Basket, superettan

Trelleborg Pirates–Luleå
Steelers 77–80 (19–24,
17–13, 21–20, 20–23)
Pirates: Änis Ben Hamida 22,
Albin Häll-Eriksson 19, Jordan
Lou 16, Hekuran Pireva 8,
Mario Cooper 8, Aron Walker 4

Trelleborg. Matchen var
jämn från början till slut.
Inget lag förmådde rycka i
från, även om Pirates var
på väg att göra det i den
sista perioden.
Med sex minuter kvar
stoppade Mario Cooper i
två poäng som innebar
ledning med 70–63. Därefter följde tre minuter utan
poäng för hemmalaget,
men det var framför allt
bakåt som bristerna fanns.
– Det är väldigt tydligt

att vi inte är samspelta, det
märks i försvaret. Vi måste
göra justeringar. Vi får sätta oss och fundera över vilka funderingar vi behöver
göra, men så som vi spelar
i dag kan vi inte spela, sa
tränaren Ali Lou.
– Vi måste ha bättre rotationer, bättre flyt och
bättre fart, konstaterade
han.
Likväl kunde det ha gått
vägen för Pirates. Med 8,2
sekunder kvar hade laget
ett sista anfall men varken
Mario Cooper eller Jordan
Lou hittade rätt med skotten. Änis Ben Hamida gjorde sin första seriematch
sedan i januari och visade
att han håller kvalitén med
sitt skytte. Sämre är det
med högerknäet. Skadan
gör sig påmind fortfarande. 27-åringen satt med

två frysta ärtpåsar runt
knäet efter matchen.
– Det känns bättre i dag
än vad det gjort på länge,
men jag har vilat ett par
dagar, det gör också att
kondisen inte är där, sa
Ben Hamida.
Diagnosen talar om en
ledbandsskada, men blir
det inte bättre kommer
han att undersöka skadan
närmare.
– Det känns som att man
har mycket att ge, men
knäet håller en tillbaka.
Hur tycker du att det kändes i matchen?
– Spänsten är inte där,
jag kan inte hoppa. Jag
kan inte röra mig lika bra i
försvaret. Offensivt spelade jag lite smartare, så jag
får ändå mina poäng.
Änis Ben Hamida var
den ende som gjorde po-

äng för Pirates i matchens
slutskede. Att förlora mot
Luleå Steelers, ett lag som
dagen innan förlorade
mot Malbas med 20 poäng, var en missräkning.
– Vi släppte många öppna skott som vi inte skulle.
Det saknas mycket aggressivitet och intensitet, sa
Änis Ben Hamida.
– Det här är lite skrämmande faktiskt, tyckte tränaren Ali Lou.
Redan nästa helg får Pirates chans till revansch
när lagen möts i Luleå.
Änis Ben Hamidas medverkan hänger på hur högerknäet utvecklas de närmaste dagarna.
TEXT

Björn Gustavsson

bjorn.gustavsson
@trelleborgsallehanda.se
0410-545 29

Hoppryttarna femma i världsfinalen
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GUldjakt. Malmö har skaffat sig ett nytt
vapen i guldjakten: självmål. Efter den dubbla
hjälpen mot Elfsborg var det Halmstads Alexander Berntsson som löste upp anfallsknutarna i går. MFF vann med 2–0. (TT)

Ridsport. Nederländerna
tog hem segern i världsfinalen i Barcelona. Det
svenska hoppryttarlandslaget slutade på en femte
plats. Svenska stjärnskottet Evelina Tovek, som fick
veteranen Rolf- Göran
Bengtssons plats i finalen,

nådde inte upp till förväntningarna. Hon drog
på sig 32 fel med sin häst
Castello. I Sveriges lag
fanns även Henrik von
Eckermann som fick åtta
fel, medan det blev felfritt
för både Douglas Lindelöw
och Peter Fredricson.

Peder Fredricson sade
tidigare i veckan att
världsfinalen inte har varit
det stora målet för någon
av ryttarna efter att EM avgjordes på hemmaplan för
en månad sedan, och där
Fredricson tog guld.
Efter segrande Neder-

länderna, som slutade på
ett fel, följde USA med 4,
Belgien med 4. Schweiz
och Sverige fick åtta fel var
och hamnade på fjärde
respektive femte plats.
Tyskland, Frankrike och
Kanada slutade på sjätte
till åttonde plats. (TT)

