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Förlust
i stökig
match
Sju minuters underläge i
slutet på andra perioden
och i början på tredje tog
knäcken på Palmstaden.
– En bitter utvisning,
säger tränaren Andreas
Rosberg.
Innebandy, division
två

Munka Ljungby IBK–
Palmstaden 11–4 (3-1,
3–2, 5–1)
Mål, Palmstaden: Sebastian Karlsson 2, Oskar Mårtensson, Markus Nilsson,

Innebandy. Palmstaden åkte på en rejäl
smäll i form av en
11–4-förlust borta mot
Munka Ljungby. Hemmalaget förde matchen
målmässigt men Palmstaden jagade och när
Oskar Mårtensson gjorde 4–3 i början på den
andra perioden var det
ordentlig match.
Men sedan gjorde
Munka Ljungby 5–3
och några minuter efter
det visades Palmstadens Robin Hansson ut
fem minuter för hårt
spel och dessutom ytterligare två minuter
för protest mot domslut.
– Man ska väl inte
skylla på domarna men
det tar fokus när det
inte blir som man vill
och det urartade väl lite
där i slutet av andra perioden, säger Andreas
Rosberg.
I det sju minuter
långa spelet i fem mot
fyra kunde Munka
Ljungby gå fram till 7–3
och då blev uppförsbacken för lång för
Palmstaden.
– Vi var rätt så passiva
i vårt sätt att försvara
oss med hela laget och
hade väl inte den där
sista motivationsbiten
heller, säger Andreas
Rosberg, som hyllade
målvakten Andreas
Olsson.
– Han gjorde en jättebra prestation, trots att
vi släppte in så många
mål.
Jonas Harrysson

Jordan Gerami Lou och hans Trelleborg Pirates stötte än en gång på övermäktigt motstånd. Den här gången i form av topplaget Köping. 

Pirates kördes över

● ●Topplaget Köping körde över Trelleborg Pirates i Liljeborgs-

ifrån sig. Han spelade 15
minuter och klarar sig på
den här nivån. Det är sådana saker som är viktiga för
oss, tills vi kan hitta ekonomiska medel som gör
att vi också kan satsa.

Basket. Köping tog greppet om matchen direkt
och ledde med 34–21 efter
den första perioden. Och
sedan fortsatte västmanlänningarna fram till en
överlägsen seger.
Trelleborg Pirates åkte
därmed på sin sjätte förlust på lika många matcher i superettan.
Men den här gången
tyckte tränaren Ali Lou att
laget kämpade bättre än tidigare.
– Hade vi spelat med
samma passion som vi
spelade med mot de här
killarna när vi mötte Eos
och Luleå så hade vi vunnit de matcherna. Så det

Enligt Ali Lou kan Pirates
problem delas upp i två delar: Dels behöver laget förstärkas på vissa positioner, dels behöver befintligt lag komma upp i sin
rätta nivå. I det läget spelar det ingen roll om man
förlorar mot Köping med
39 poäng, menar han.
– Poängen definierar
inte oss som lag utan det är
vår inställning och vilka
mål vi har. Så länge vi anstränger oss och gör vårt
bäst så bör vi vara stolta.

hallen och vann med 39 poäng. Men hemmatränaren Ali Lou såg
ändå en ljusning.
● ●– Ansträngningsnivån var bättre i den här matchen, säger han.
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Basket, superettan

Trelleborg Pirates–Köping Stars 81–120

här var ett framsteg för
oss.
Ali Lou betonar också
att det var ett riktigt bra
lag som stod för motståndet.
– Köping har ett fantastiskt lag. De har djup, de
har storlek, erfarenhet och
det är väldigt tydligt att
det är ett lag som satsar
upp mot ligan. De har fyra
heltidsproffs och flera
halvtidsproffs, medan vi
är ett semiamatörlag, säger han.

Det var med andra ord en
förlust som gick att svälja
hos Pirates. Men laget är
sist i tabellen och måste
snart börja ta poäng om
det ska finnas någon
chans att avancera.
Ali Lou menar att Pirates fortfarande söker sitt
sätt att spela.
– Vi har inte riktigt hittat
hur vi är mest effektiva än.
Framför allt har vi en del
skador och vi är inte färdiga, vi måste fortfarande ta
in spelare.

”Poängen definierar
inte oss som lag utan
det är vår inställning
och vilka mål vi har.”
Ali Lou
Coach, Trelleborg Pirates

– Men i det läge vi är så
möter vi hellre lag där vi
förlorar med 30–40 poäng
än lag som vi slår med 30–
40 poäng. Det vikiga är att
vi har en 16-åring i William Svenonius som är på
planen och gör fantastiskt
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Kindberg köps ut av Östersund: ”Känns jättebra”
Östersundsordföranden
Daniel Kindberg köps ut
från sitt tredjepartsägande
av den allsvenska klubben.
Fotboll. Den jämtländska

Andreas Rosberg, tränare
Palmstaden.
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klubben har skrivit in sig
på den svenska fotbollskartan med besked efter
sin fina rad resultat i Europa League. Mycket av
framgången har tillskri-

vits klubbens ordförande
Daniel Kindberg och dennes värvningar. Kindberg
har dock också tidigare varit tredjepartsägare i klubben, som han hjälpte med
privata pengar för fem år
sedan.

Kindberg köps nu ut från

sitt ägarskap, men förblir
ordförande för klubben.

Ett ägarskap som skulle
kunna ha gett grund för
misstänkta intressekonflikter vid eventuella spelarförsäljningar.
– Jag tycker det är skönt
att vi får ett avslut på mitt
tredjepartsägande i klubben. Nu när reglerna har
ändrats och för att undvika spekulationer i kommande transferfönster så

känns detta jättebra. Det
ska inte kunna få föreligga
några dubier om att jag alltid sätter ÖFK:s intresse i
första rummet. Ingen ska
få eller kunna misstänka
att jag beslutar om försäljningar av spelare för egen
vinning. Jag är glad och
stolt över de investeringar
jag gjort men nu är det
skönt att vi som förening

rensar ut tredjepartsägandet, säger Kindberg till osdsport.se.

Enligt sajten rör det sig om

en summa på 11 miljoner,
då klubben tidigare ska ha
betalat tillbaka fem av de
totalt 16 miljoner kronor
som Kindberg investerat i
klubben från egen ficka.
(TT)

