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Basket, superettan

Luleå Steelers–Trelleborg Pirates 70–65 (15–24, 11–14,
29–14, 15–13)
Poäng, Pirates: Jordan Gerami Lou 18, Änis Ben Hamida 16, Albin
Häll-Eriksson 13, Jeremy Asiedu 8, Hekuran Pireva 6, Mario Cooper
4.
Basket, superettan

AIK–Trelleborg Pirates 86–61 (15–17, 29–16, 25–13, 17–15)
Poäng, Pirates: Änis Ben Hamida 17, Albin Häll-Eriksson 15, Jordan Gerami Lou 15, Mario Cooper 6, Hekuran Pireva 4, Filmon
Kubrom 2, Valon Gashi 2.

Basket. Första matchen
spelades mot AIK på lördagen och där vann Solnala-

get med 25 poängs marginal. På söndagen gällde
Luleå Steelers i Luleå och
där blev förlustmarginalen 15 poäng. Pirates och
Steelers möttes förra helgen i Trelleborg och då
vann norrbottningarna
med 13 poäng.

Ingen förbättring poängmässigt således för Pirates men den här gången
hade Pirates sina motståndare ordentligt i brygga.

Efter halva matchen var
ledningen tolv poäng. I
den tredje perioden föll

Handboll. HBK tog en
tung bortaskalp mot Växjö
men inledningsvis tydde
inget på att det skulle bli
så. 6-0-försvaret läckte ordentligt och baklängesmålen trillade in ett efter ett.
Det var inte förrän HBK
gick över till att spela 5-1 i
försvaret och sju mot sex i
anfallet, genom att ta ut
målvakten, som vändningen kom. Efter att ha
legat under med 7–14 var
ställningen 13–16 i paus.
– I andra ändrar vi tillbaka till 6-0 i försvaret men
spelar lite tajtare och då
får vi bra träff. De får lite
utvisningar och vi fortsätter att vara skarpa så där
tar vi ledningen ganska

snabbt, säger Martin
Bengtsson.
En ledning som Växjö
sedan aldrig kunde ta
ikapp.
Martin Bengtsson hyllar
laginsatsen.
– Efter 15 minuter gör vi
exakt det vi ska göra och vi
gör det väldigt bra. Vi har
nio målskyttar i dag och
det är framför allt laget
som gör det, säger han.
Klart bäst i målprotokollet blev Hugo Rickardt
med tio mål, varav sex på
straff.
Martin Bengtsson tyckte
att laget höjde sig rejält
jämfört med helgen innan
då det visserligen också
blev vinst men en mer
knapp sådan i form av 34–
32 mot Farmen.
– Vi presterade inte som
vi ska då och i dag har vi en
dålig start men sedan jobbar vi upp oss. Det finns
något i gruppen.
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Mål, HBK: Emma Cavalli
Björkman 6, Linnea Carlström Mårtensson 4, Klara
Almgren 2, Isabella Olsson
2, Emy Hoang 2, Madeleine
Jönsson 2, Emma Troedsson 2, Ida Wilör 1.

dock Pirates ihop och Luleå Steelers kunde gå fram
till en trepoängsledning,
som de sedan utökade i
den sista delen av matchen.

Gerami Lou, Änis Ben Hamida och Albin Häll-Eriksson.
Nu har Pirates två raka
hemmamatcher mot Eos
respektive Köping.

Bäst poänggörare i båda
matcherna blev Jordan

Jonas Harrysson

Handboll, division två

Växjö–Trelleborgs HBK
25–27 (16–13)
Mål, HBK: Hugo Rickardt 10,
Kevin Olin 3, Filip Linde 3, Jack
Olsson 3, Per Almgren 2,
Jonathan Roth 2, Oskar Karlsson 2, Niclas Karlsson, Marko
Lapcevic.

Chanserna
blåste bort
Trelleborgs hopp i bågskytte-VM för juniorer i
Argentina, Robin Hedenvang, lyckades inte ta
sig vidare från kvalet.
Mycket starka vindar
gjorde förutsättningarna
chansartade.

Hugo Rickardt gjorde tio mål mot Växjö. Sex av dem kom på
straff.
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Ishockey.

Tif

Vikings

skulle ha mött Malmö IK i
söndagens premiär men
redan på lördagen stod det
klart att isen var för dålig.
– Det har kommit in luft
under så isen har spruckit
på flera ställen, säger Vikings assisterande tränare
Fredrik Jönsson.

Handboll. Seger i första seriematchen blev
förlust i andra för HBK.
Efter 11–10 i paus kunde Kristianstad gå ifrån
i andra halvlek.
– Vi gör en okej halvlek men sätter inte våra
lägen framåt helt enkelt. Precisionen var
inte vår starka sida i dag
och vi gör deras målvakt tusen gånger bättre än vad hon är, säger
Igor Georgievski, som
inte heller var nöjd med
domarens insats.
– Vissa domslut alltså... De får sju straffkast
och tre utvisningar med
sig.
Du tycker att straffarna och utvisningarna var
hårt dömda?
– Nja, hårt och hårt
men det var sisådär.
Men det är vårt fel att vi
förlorar, det kan vi inte
skylla på någon annan.
Jonas Harrysson

Isproblem stoppade Vikings premiär i Söderslättshallen
Trelleborg Vikings premiärmatch i hockeyns division
tre – som skulle ha spelats i
Söderslättshalen på söndagen – fick ställas in.
Anledningen var på tok för
dålig is.

Handboll, division
två

HK Kristianstad–Trelleborgs HBK 26–21 (11–
10)

HBK-herrarna vände: ”Det finns något i gruppen”
Som mest låg Trelleborgs
HBK under med 7–14 men
när slutsignalen gick hade
laget vunnit med 27–25.
– Det gick till slut hur bra
som helst, konstaterar tränaren Martin Bengtsson.

Kristianstad blev för
svårt för HBK och tränaren Igor Georgievski vet
vad som gick fel:
– Alldeles för många
misslyckade anfall.

Pirates coach Ali Lou har en del att
fundera på efter fyra raka förluster
i inledningen av superettan.

Skräckstarten: Fyra
raka förluster för Pirates
Trelleborg Pirates hade
dubbla bortamatcher i
superettan i helgen och det
slutade med dubbla förluster.

Oskärpa
framåt
HBK:s fall

Vikings har tränat i Söderslättshallen inför säsongen men problemen
med isen har varit återkommande.
– Vi vet inte riktigt vad
det beror på. Det ska komma dit folk och titta i morgon (måndag), säger Fred-

rik Jönsson.
Utöver A-laget tvingades även knatte– och ungdomslag ställa in aktiviteter i helgen på grund av
den dåliga isen.

Jonas Harrysson

Isen i Söderslättshalen tillät
inte spel i helgen.
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Bågskytte. Med 665
poäng på de 72 kvalpilarna i compoundklassen blev det inget avancemang i JVM Hedenvang. Efteråt hade han
svårt att värdera sin insats.
– Det blåste otroligt
mycket. Har knappt
skjutit något i vind och
aldrig i den här kraftiga
vinden. Det gick upp
mot 20 meter per sekund i kastbyarna. Men
jag tyckte jag gjorde allt
jag kunde men det var
bara för mycket för min
del.
Jonas Harrysson

