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alltid– men inte när det gäller TFF
Björn Gustavsson
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Sedan en dryg vecka tillbaka sitter vi med facit. Vad vi däremot inte vet är vilken serie
TFF ska spela i nästa år. Superettan 2017 var
svårtippad som alltid, men inte när det gäller TFF.

1

6 förväntansfulla klubbar snackade
upp både motståndarlag och sig själva, men mest motståndarlagen, på
sedvanlig upptaktsträff i Upplands
Väsby den 27 mars. Sex av de tränare som då
poserade på bild har försvunnit under resans
gång. 15 av de 16 klubbar som var med då vet
nu vilken serie de ska spela i nästa säsong.
TFF vet det inte.
TFF låg med som en outsider bakom de
topptippade lagen i förhandssnacket och var
sjättehandsfavorit enligt Svenska spels oddssättning. Att laget skulle bli bättre än förra säsongens sjundeplacering kändes givet. TFF
visade i träningsmatcher och i Svenska Cupen
att laget i synnerhet hade utvecklat det offensiva spelet. Efter en ojämn vår kom utväxlingen poängmässigt under sensommaren och
hösten. Jag tippade TFF som fyra, och tillade i
mitt resonemang att det kan slå på en felmarginal på två placeringar upp eller ned. Det
blev en upp.
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Thomas Jönsson, brottningsledare, BK Starke:

– Det blir seger. Traditionens makt är stark,
TFF har ju aldrig losat
ett kval. Den här traditionen spär på spelarnas optimism. Det är a
och o att Zoran Jovanovic fungerar.

Thomas Nilsson, Trelle-

borgs Mr Basket:

– Jag är blå sedan
barnsben, så jag hoppas ju. Jag tror de vinner med 2–0 hemma,
så blir det 2–1 till Jönköping där uppe.

Jenny Lundahl, fotbolls-

Över 3 000 biljetter sålda inför första matchen
Under måndagen hade
3 100 biljetter sålts till
TFF:s kvalmatch mot Jönköpings Södra.
– Nu känns det som att
Trelleborg vaknar lite,
säger TFF:s marknadschef
Peter Kronström.
Fotboll. Trelleborgspubliken är normalt svårflirtad men inför det allsvens-

ka kvalet har efterfrågan
på biljetter varit stor.
På måndagseftermiddagen, det vill säga två dagar
innan matchen, hade över
3 000 biljetter sålts.
– Folk ringer och är lite
irriterade över att vi inte
längre kan erbjuda tre
platser i rad på huvudläktaren, säger Peter Kronström.

Men platser finns alltjämt. Vångavallen tar
5 530 åskådare, varav 2
600 sittande.
4 797 åskådare såg TFF
spela oavgjort 1–1 mot
Helsingborgs IF i slutet av
augusti.
Publiksnittet på hemmaplan för 2017 ligger på
1 585 åskådare.
Jonas Harrysson

Matchen TFF–Helsingborg i slutet av augusti lockade
4 797 åskådare till Vångavallen.
Foto: Claes Nyberg

Förlorande Pirates hoppas på nyförvärv i derbyt
Topplaget Djurgråden bjöd
på ett fenomenalt skytte i
Liljeborgshallen. Då växte
en svår uppgift till en omöjlig uppgift för Trelleborg
Pirates, som föll med
76–125 i superettan.
Basket. Tillvaron i super-

ettan är jobbig för Trelleborg Pirates, som inkasserade sjunde raka förlusten.
Att det skulle bli en förlust mot Djurgården var
inget överraskande i sig.
– Det här hade varit ett
topp-fyra lag i ligan.
Svensk basket har brustit

Basket, superettan

Trelleborg Pirates–Djurgården 76–125 (23–36,
21–33, 22–29, 10–27)
Pirates: Jordan Lou 21, John
Fitzgerald 18, Mario Cooper
15, Änis Ben Hamida 10, William Svenonius 6, Erik Nilsson
2, Valon Gashi 2, Zack Mohtashami 2

lite, de här borde ha fått gå
upp i ligan efter förra säsongen, sa Piratestränaren
Ali Lou.
Matchen var en skottfest
där djurgårdarna satte 36

Guarden Jordan Lou var som vanligt en av dominanterna i Trelleborg Pirates.
Foto: Björn Gustavsson

poäng redan i första perioden. Redan då var hemmalaget ett slaget lag.

Ali Lou gav flera yngre
förmågor chansen, spelare
som William Svenonius,

Zack Mohtashami och
Ibbe Klintman.
– Det är framförallt våra
äldre spelare som måste
spela bättre, det är de som
gör de flesta misstagen. Vi
måste få stopp på blödningen bakåt, det är något
vi verkligen måste fokusera på, sa Ali Lou.
Pirates har två nya spelare på ingång men väntar
på klartecken från Migrationsverket, spelare som
vid ett godkännande därifrån kan vara klara redan
till derbyt mot Malbas på
söndag.
Björn Gustavsson

spelare, TFF:

– Jag tror dom tar det.
TFF kommer med mer
positiv energi. Så stor
skillnad är det inte mellan botten på allsvenskan och toppen på superettan.

Henrik Kronholm, innebandyprofil, Trelleborg:

– Självklart måste man
tro att de klarar av det.
Sedan är det alltid svårt
att kvala, särskilt när
man kommer underifrån.

Fredrik Jönsson, assisterande tränare och styrelseledamot i Tif Vikings:

– Jag har en känsla att
Trelleborg kommer att
klara det. Jönköping
har kanske ett bättre
lag på pappret, men i
den här typen av
matcher har Trelleborg
allt att vinna.

