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Nya spelare lyfte
Pirates till seger
Tillbaka i randigt. Freddy Borg, här i en DM-match för Höllviken mot IFK Trelleborg från 2015, är klar för IFK Trelleborg.
Foto: Moa Dahlin/arkiv

Tränaren fick sin
önskevärvning
Freddy Borg återvänder
till Trelleborgsfotbollen.
Nye tränaren Hannu Sirviö hade honom överst på
sin önskelista över nyförvärv. Nu har 34-åringen,
som senast spelade i
Prespa Birlik, skrivit på
för IFK.
Fotboll. Med Freddy
Borg tillbaka på Vångavallen är det en fotbollsprofil från stan som återvänt. Freddy Borg har
TFF som moderklubb
och har även spelat för
IFK i unga år. På senare
tid lämnade han TFF efter halva säsongen 2014
och har därefter spelat i
Höllviken och Prespa
Birlik. Under resans gång
har den före detta forwarden blivit mittback.
– En profilvärvning.
Jag hoppas att det ska
höja intresset för IFK,

både som klubb och hos
andra spelare utifrån, säger Hannu Sirviö, tränare
i IFK Trelleborg.
Sirviö och Freddy Borg
återförenas efter att ha
varit tillsammans i Malmölaget Prespa Birlik i
division två.
– Jag är oerhört glad att
det här gick att lösa,
Freddy gjorde en jättebra
säsong för mig i Prespa
Birlik, säger Hannu Sirviö.
I och med Borgs inträde har IFK:s herrlag tolv
spelare klara inför seriespelet i division tre 2018.
När Borg gör sin första
match för IFK återstår att
se. Freddy Borg har valt
att avstå att spela inomhus. Därmed blir det ingen IFK-debut i TA-cupen
på lördag.
Björn Gustavsson

Wohlin slog till
med 300-serie
Borgen–Öresund 18–2
(4–1, 5–0, 4–1, 5–0)

Borgen besegrade
Öresund med hela 18–2 i
bowlingens division ett.
– Det var väl aldrig något
snack egentligen, säger
Emil Wohlin, som själv
slog till med en 300serie.
Bowling. Någon större
spänning blev det aldrig i
Söderslättshallen men
däremot levererade Borgen en helgjuten laginsats.
– Vi började med att
vinna de jämna serierna
och sedan gick väl luften
ur dem lite, säger Emil
Wohlin.

Trelleborg Pirates.
● ●– Vi har haft en bra träningsvecka med två spelare till som agerar professionellt, säger coachen Ali Lou.
Basket, superettan

Trelleborg Pirates–Malbas
85–73 (20–25, 26–18,
19–15, 20–15)
Poäng, Pirates: John Fitzgerald
22, Änis Ben Hamida 17, Justin Berry 16, Lonnie Robinson
jr 11, Mario Cooper 10, Jordan
Gerami Lou 9
Basket. Det var i hemmaderbyt mot Malbas som Pirates lägligt nog lyckades
ta den första segern för säsongen. Efter att ha legat
under med 20–25 efter

den första perioden lyckades Pirates vinna de tre
återstående perioderna.
Enligt Ali Lou har de
båda amerikanerna Justin
Berry och Lonnie Robinson jr haft en bra inverkan
på laget, detta genom sin
professionella inställning
både på och utanför planen.
– Det fanns spelare som
var bättre bland de vi tittade på men hur skulle det
utveckla vår förening om
det kom någon som på
egen hand gjorde 40 poäng

Trelleborg HBK besegrade
Karlshamn med 28–24 i
division två-handbollen.
HBK var det bättre laget,
ändå satt det tämligen hårt
åt. Bortasegern gör att
laget avancerar till tredjeplatsen i tabellen.
Handboll. Matchen var
helt jämn när det var mindre än kvarten kvar. Då
kom fem raka HBK-mål
inom loppet av sju minuter i form av ett matchav-

Innebandy, div. två

Emil Wohlin gjorde sin
tredje 300-serie i seriesammanhang.

Wohlin skrapade själv
ihop hela 983 poäng och
blev med det bäst i laget.
Han lyckades också göra
en 300-serie, det vill säga
slå bara strikes, tolv
stycken, i en och samma
serie.
– Det händer inte ofta.
Min tredje i seriesammanhang. Men det här
var en gedigen laginsats
och vår bästa match för
säsongen.
Borgen leder nu division ett södra Götalands
grupp B på 13 poäng, tre
före Team Bjuv.
Jonas Harrysson

i varje match? Vi ville ha
hit några som kunde hjälpa alla andra att bli bättre
också. I dag har vi sex spelare som gör poäng och
fem som gör tvåsiffrigt,
och det är viktigt.
Piratescoachen säger
också att laget tidigare
inte kommit upp i rätt ”ansträngsningsnivå” och att
det berott på att det till
följd av skador inte varit
en tillräckligt bra konkurrenssituation i laget.
– Det är lätt att bli lite bekväm när man vet att man

kommer att få spela och
den bekvämligheten sätter oss som förening i underläge gentemot spelarna. Det är inte bra för föreningen och det är inte bra
för spelarna. Men nu har vi
två killar till som ligger i
och tränar och kommer på
varje träning och varje
gympass, och det är det vi
vill ha.
TEXT

Jonas Harrysson

jonas.harrysson
@trelleborgsallehanda.se

Fem raka avgjorde för HBK i Blekinge
Handboll, division två

Karlshamn–Trelleborg HBK
24–28 (12–13)
HBK: Marko Lapcevic 7, Daniel
Lindquist 5, Fredrik Znader 4,
Hugo Richardt 3, Filip Linde 3,
Per Almgren 2, Jonathan Roth
2, Kevin Olin, Jack Olsson

görande ryck, när 21–21
blev 21–26.
– Märkligt att det ska
vara jämnt så länge. Vi får
inte riktigt träff på dem

Palmstaden föll
med uddamålet

Bowling, division ett

Poäng, Borgen: Emil Wohlin
983, Leif Nilsson 940, Stellan Hansson 904, Kurt
Söderlund 851, Pontus
Svensson 848, Ola Karlsson
831, Jonas Edvardsson 800,
Andreas Tobiaeson 773

● ●Efter sju raka förluster i superettan kom äntligen segern för

Lönsboda–Palmstaden
5–4 (1–3, 3–0, 1–1)
Mål, Palmstaden: Oskar Mårtensson 2, Kevin Werstroh,
Simon Strömberg.

Det hjälpte inte att Palmstaden ledde med både
2–0 och 3–1, det blev ändå
hemmaseger för Lönsboda
till slut.
Innebandy. Matchen var
en sexpoängsmatch där
Palmstaden hade chansen
att lämna Lönsboda ordentligt bakom sig. Men i
stället var det Lönsboda
som grep möjligheten att
komma upp på samma poäng som Palmstaden i mitten av tabellen.
Palmstaden gick fram

till en 3–1-ledning men efter det gjorde Lönsboda
fyra raka mål, och då var
Trelleborgslaget slaget.
– Vår förstaperiod skulle
jag säga var den bästa vi
gjort den här säsongen. I
andra fallerar det lite, de
sätter hög press och vi var
inte med riktigt i arbetet
där. Vi blev stillastående,
säger Palmstadens tränare
Andreas Rosberg.
Enligt Rosberg var
matchen jämn och det bekräftas av skottstatistiken:
25–26.
– Vi fick inte till det i sista delen av matchen i dag
och man ska ju ha lite tur
också, säger han.
Palmstaden får chans
till revansch på fredag i
derbyt mot Höllviken.
Jonas Harrysson

och så får vi det inte att
stämma riktigt framåt. Vi
har några perioder där det
är riktigt dåligt. Men vi är
ett klart bättre lag, sammanfattade Daniel Lindquist, som gjorde sin tredje match efter sin axelskada.
En överbelastad axel
gjorde att 37-åringen missade början av serien. Fortfarande beskriver han sig
som ”halvringrostig”.
– Jag sliter lite med det

fortfarande. Ibland blir jag
lite feg i matchsituationer,
jag är en sådan spelare
som inte kan spela på nittio procent, då blir det inte
alls bra, sa Daniel Lindquist.
Vad är det som driver dig i
handbollskarriären?
– Ren glädje. Jag spelar
bara för att jag vill spela.
Härnäst är det hemmamatch mot H43 på lördag.
Björn Gustavsson

Ingen vinnarvilja
borta mot Glimma
Ishockey, div. tre

Glimma–Tif Vikings 5–3
(2–1, 1–2, 2–0)
T: Jakob Isaksson 2, Kalle
Nilsson

Tif Vikings är i det närmaste klart för spel i alltrean. Men borta mot
Glimma spelade trelleborgarna inte som ett blivande lag för ett högre
sammanhang.
– De ville vinna mer än vi,
sa spelaren Kalle Nilsson
efter förlusten med 3–5.
Ishockey. Efter derbysegern mot Limhamn i
torsdags var saken i praktiken klar. Det är den
fortfarande, eftersom
Limhamn behöver ta in
tre poäng och 14 plusmål

för att sno Vikings på andraplatsen. Dessutom
har Vikings två matcher
kvar att spela, Limhamn
bara en.
– Det ska vara omöjligt
att missa, men jag säger
inte att vi är klara. Ändå
tror jag att det spelade in
lite grann, sa Kalle Nilsson, som kvitterade till
3–3 i andra perioden mot
Glimma.
Därefter tog det roliga
slut. Vikings drog på sig
utvisningar och hemmalaget gjorde tre av fem
mål i numerärt överläge,
däribland 4–3 och 5–3 i
den sista perioden.
På torsdag kommer
nästjumbon Frosta till
Söderslättshallen.
Björn Gustavsson

