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TFF tränade på Vångavallens konsträsplan på måndagseftermiddagen.

Foto: Jonas Harrysson

Första träningen efter
bragden i Jönköping
● ●På måndagseftermiddagen tränade TFF igen – för första

gången efter avancemanget till allsvenskan. Och glädjen satt i
trots regn och rusk på Vångavallen.
● ●– Det var väldigt positivt med mycket skratt, säger tränaren
Patrick Winqvist.
Fotboll. Den första träningen som allsvenskt lag
genomfördes på Vångavallens konstgräsplan. Därefter höll den assisterande
tränaren Magnus Andersson en genomgång i omklädningsrummet gällande den fysiska träningen
framöver.
– Det är ett träningsprogram som gör att de har
något att följa om de behöver det. Killarna har varit
väldigt professionella i år
tycker jag. De har tagit ett
steg där och de känner
sina brister och vet vad de
behöver jobba på. För att
göra det lättare så har vi ta-

inte ses allihopa hela tiden, säger Magnus Andersson.

Laget kommer att ha ett

Magnus Andersson har fortfarande inte bestämt sig
för om han vill spela för TFF
nästa år. Att han fortsätter
som assisterande tränare är
dock klart.

git fram ett program som
de kan köra efter under
den här tiden då vi kanske
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träningsuppehåll över jul
och nyår och det kommer
också att skilja sig åt en del
i hur och när det tränas,
bland annat beroende på
hur respektive spelares
kontraktssituation ser ut.
– De som har utgående
kontrakt kanske tränar
fram till kontraktet går ut
och tar sin ledighet då, för
att ändå vara tillbaka i januari. Sedan kan det alltid
vara någon som inte kommer tillbaka i januari, men

det hör till, säger huvudtränaren Patrick Winqvist.
Enligt Winqvist pågår
förhandlingar om eventuella kontraktsförlängningar och klubben för också
samtal med några potentiella nyförvärv. Men inget
är klart.
Magnus Andersson tillhör gruppen som kommer
att vara tillbaka i januari
men i hans fall är det ännu
oklart om han fortfarande
kommer att vara spelare
då.
– Jag blir kvar som assisterande tränare, så mycket
är klart, men sedan får vi
se. Jag kommer att ta ett

beslut i dagarna, säger
han.

Träningen i går var enligt

Patrick Winqvist mest att
betrakta som rehab efter
den precis avslutade säsongen och mindre som
en start på nästa. Men han
imponerades av spelarnas
positiva inställning.
– Med tanke på de yttre
förutsättningarna så var
det strålande genomfört.
De fortsätter att spinna på
glädjen från förra veckan.
Hur länge får de göra det
då?
– Till uppehållet i alla
fall tycker jag de kan får
göra det. Sedan kommer
de ju att göra sin fys här
ändå.
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Storslam för
Pirates . Tre seg-

rar av tre möjliga gav
gruppseger och därmed direktavancemang till omgång tre
i basketens U17-SM.
Första omgången
avgjordes i Göteborg
i helgen och omgång
tre spelas i mars nästa
år.
Från vänster: Albin
Harrstedt, Ibbe Klintman, Ludvig Magnusson, William Svenonius, Emeka Anyadi,
Linus Albrecht, Emil
Renmarker, Bobi
Klintman och Mikai
Klintman.
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