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Trög start för
Viking vändes till
seger i premiären
Ishockey, division 3

Halmstad–Tif Vikings 5–8
(3–1, 1–3, 1–4)
T: Anton Greiff 2, Jakob Isaksson, Robin Mårtensson,
Charlie Rubensson, Daniel
Jönsson, Mathias Persson,
Frans Nordqvist.

Tif Vikings svarade för en
mäktig vändning i lagets
premiär i Hockeytrean. Ett
tremålsunderläge vändes
till seger med 8–5 borta
mot Halmstad Ravens.

Jordan Lou gjorde en mycket bra match för Trelleborg Pirates.
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Femte förlusten
i rad för Pirates
● ●Trelleborg Pirates är fortfarande utan poäng i Superettan i bas-

ket. Hemma mot IK Eos från Lund blev det förlust 79–84 (17–15,
16–27, 25–20, 21–22).
Basket, Superettan

Trelleborg Pirates–IK Eos
79–84 (17–15, 16–27,
25–20, 21–22)
Pirates: John Fitzgerald 23,
Mario Cooper 17, Änis Ben
Hamida 16, Jordan Lou 11,
Albin Häll Eriksson 7, Hekuran
Pireva 3, Erik Nilsson 2.
Basket. Trelleborg Pirates
fick en drömstart i Liljeborgshallen. Efter halva
den första perioden var
ställningen 17–4, men
hemmalaget klarade inte
av att hålla samma nivå
matchen igenom och till
slut blev det ännu en förlust.
– Vår problematik är att
vi har det lag vi har. Vi
måste jobba organisa-

tionsmässigt för att få ett
bättre lag. Vi har för dålig
produktion från vår bänk,
fler måste göra mer. När
startfemman måste bytas
ut märks det direkt. Och
byta måste man i basket,
det är inte som i fotboll där
man kan jogga runt halva
tiden. I basket kan man
inte gömma sig, sa Ali Lou.
17–4 blev till 33–42 i
halvtid.
– Det fallerade speciellt
defensivt när vi bytte. De
som kommer in tror att de
ska producera offensivt,
men de måste först och
främst tänka på hur de kan
påverka defensivt. Offensivt har vi tillräcklig power
ändå, sa Ali Lou.
Pirates kom igen i den
tredje perioden och med

sju minuter kvar att spela
skiljde det bara tre poäng
mellan lagen, men Eos
höll undan.
– Vi gjorde för många
misstag i försvaret. Tio till
tolv misstag hade vi lätt
kunnat eliminera om vi
hållit oss til vår ”game
plan”. Dessutom sköt vi
för dåligt

Två spelare var Ali Lou

dock mycket nöjd med,
Jordan Lou och John Fitzgerald.
– De var fantastiska. Eos
hade inget svar mot dem.
Fitzgerald gjorde sin första riktiga match på länge
efter skada och var sugen.
Han spelade med en
enorm glädje.
Plus gav Piratestränaren

även till Erik Nilsson och
Zack Mohtashami.
– Erik gjorde ett fantastiskt jobb. Han har inte fått
chansen på så här hög nivå
tidigare. Han såg bekväm
ut på planen mot Eos, kanske beroende på att han
spelat i Eos andralag tidigare och kände till spelarna han mötte. Jag hoppas
att Erik kan känna sig lika
bekväm även i kommande
matcher, sa Ali Lou.
Närmast väntar Köping
på hemmaplan på lördag.
– Vi borde ha haft fyra
poäng, vi har haft två enkla hemmamatcher som vi
borde ha tagit, men vi spelar i en bra liga och vi måste ta oss upp ur det här hålet, sa Ali Lou.

BK Borgen–BK Ohm 16–4
(3–2, 4–1, 5–0, 4–1)
Poäng, Borgen: Stellan Hansson 944, Ola Karlsson 886,
Anders Rydberg 853, Leif
Nilsson 835, Pontus Svensson 819, Jonas Edvardsson
778, Kurt Söderlund 756,
Jesper Persson 398, Emil
Wohlin 360.

Borgenspelarna var missnöjda efter krysset mot
Femtionian före uppehållet.
Allt var bättre i segermatchen mot Ohm på lördagen.
Segersiffrorna blev hela
16–4.
Bowling/Trelleborg. –
Vi har tränat på bra under
uppehållet och haft fokus

på den här matchen. Jag
vill påstå att det var stabilt
rakt över, sa Emil Wohlin i
Borgen.
Första serien var jämn
men i resten var Borgen
överlägset. Och det är ett
rimligt scenario, när man
tittar på lagens positioner
i tabellen.
– Visst, på papperet
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Federer vann
giganternas kamp
Roger Federer vann
giganternas kamp över
världsettan Rafael Nadal i
finalen i Shanghai med
6–4, 6–3 och tog sin 94:e
turneringsseger.
Tennis. Den schweiziske
tennisstjärnan klev därmed upp jämsides med
Ivan Lendl på andra plats
på listan över flest turneringssegrar sedan proffsförbudet slopades 1968.
Jimmy Connors toppar
listan med flest turneringssegrar på ATP-touren med 109.
Segern gav världstvåan

Federer hans sjätte titel
under 2017.
– Vi kanske inte trodde
att vi skulle ha det år som
vi haft, jag gjorde det definitivt inte. Det har varit
en ära att spela mot dig i
dag och förhoppningsvis
kommer det fler möten i
kommande turneringar,
sade 36-åringen i sitt segertal.
Det var giganternas
38:e möte och Nadal leder med 23–15.
– Bra gjort, du spelade
fantastiskt i dag, sade
den 31-årige spanjoren i
sitt tal. (TT)
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Borgen mosade tabelljumbon
Bowling, division ett

Ishockey. Tif Vikings
fick en jobbig start i
Halmstad arena. Tvåmålsunderläge
efter
drygt fyra minuter och
0–3 efter elva minuter.
– Avsaknaden av träning var tydlig. Vi har
inte tränat på is på tio,
tolv dagar medan Halmstad gjorde sin tredje
match. Vi hade svårt att
hitta rätt i positioner och
i utrustning, men vi tog
oss samman efter den
första perioden och det
blev bättre och bättre, sa
Vikings tränare Bengt Ericsson.

Inför den sista perioden var ställningen 4–4
och när Mathias Persson
satte 5–4 efter sju minuter kändes hemmalaget
som ett slaget lag.
– Starkt gjort av laget
att resa sig. Kanske var
spelarna lite för sugna på
att spela ishockey och
ville lite för mycket i början.
Bengt Ericsson hyllade
sin målvakt Tobias Berg.
– Det var hans första
riktiga a-lagsmatch. Han
fick en svår match utan
rätt förberedelser, men
svarade för många fina
räddningar.
Tif Vikings lär få hålla
sig utanför isen under de
närmaste dagarna. Isen i
Söderslättshallen
är
ännu inte klar.
– Det ryktas om att vi
ska ha is till på fredag,
men vi får veta mer under måndagen, men Limhamnsmatchen på torsdag blir troligtvis inte av.
Vi får vara i styrkelokalen och jobbar från dag
till dag, sa Bengt Ericsson.

Sjarapovas första titel på två år
skulle vi vinna, men då
skulle vi vunnit även mot
Femtionian.
Stellan Hansson var
överlägset bäst poängmässigt sett i Borgen, med Ola
Karlsson som tvåa.
– De var bäst, men som
sagt, det var rätt hyfsat
rakt igenom.
Peter Lindgren

Tennis. Tennisstjärnan Maria Sjarapova tog sin första
titel på drygt två år då hon vann finalen i Tianjin Open
över vitryska tonåringen Aryna Sabalenka med 7–5,
7–6 (8–6).
Ryskan gjorde comeback i april efter en 15 månader
lång dopningsavstängning och tog sin första titel sedan i maj 2015. Ryskan fick slita för att vinna mot den
102-rankade 19-åringen och blev bruten med ett dubbelfel när hon skulle serva hem matchen i andra set.
Den femfaldiga grand slam-vinnaren, nu rankad 86
i världen, lyckades dock till slut vinna på sin fjärde
matchboll i tiebreak efter drygt två timmars spel. (TT)

