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Fitzgerald
avgjorde rysare
för Pirates
John Fitzgerald såg med
två säkra straffkast i slutskedet till att Trelleborg
Pirates bärgade sin andra
seger för säsongen i
Superettan. Högsbo
besegrades på hemmaplan med 93–91.

Invigningen innehöll bland annat uppvisningar från de olika kampsportsgrenar och -discipliner som finns i huset, som i det här
fallet brasisliansk jiu jitsu.
Foto: Jonas Harrysson

Kampsportare tar
nya tag i ny miljö
● ●Trelleborgs Budokai gör en nystart i nya lokaler och lanserar

samtidigt nya namnet United Fighters.
● ●– Vi är fortfarande väldigt traditionella i grunden men vi måste
följa med i tiden och tiden är att vi ska kunna träna det mesta
under samma tak, säger ordföranden Torbjörn Svensson.
Kampsport. Det har hunnit gå några månader sedan Trelleborgs Budokai –
eller United Fighters som
klubben numera också
kallar sig – flyttade in i lokalerna på Maskingatan
men på måndagskvällen
var det dags för invigning.
Efter bandklippning av
kommunalrådet Torbjörn
Karlsson (S) följde bland
annat uppvisningar från
de olika kampsportsgrenar som finns i huset, och
det är många.
– Vi har varit här i tre
månader och känner redan att vi börjar bli trångbodda. Det är helt otroligt.
Vi fick in tyngdlyftningen

som det sista i huset. Vi
har massor med barn här
och vi har till och med så
att barnen och ungdomarna kan komma hit och läsa
läxor och umgås. Vi vill ju
hellre ha dem här än nere i
stan till exempel, säger
Torbjörn Svensson.

I samband med invig-

ningen delade klubben
även ut ett svart hedersbälte till sin storsponsor
Sami Järvenpää, som står
bakom företaget Reppu
Svets och Montage. Han
fick det för de insatser han
gjort för Trelleborg Budokai/United Fighters.
Det var andra gången

som klubben delade ut ett
hedersbälte.
– Det var alldeles för
stort, sa en hedrad Sami
Järvenpää.

Något av en främmande
fågel bland alla kampsporter under United Fighters
paraply är tyngdlyftningen. Men Ann-Christine
Öhman och Ragnar Öhman ser möjligheter till utveckling i de nya lokalerna.
– Här kan vi erbjuda riktigt bra träning med någon
som har lång erfarenhet,
säger Ann-Christine Öhman, och syftar på sin son.
Och på tal om Ragnar

Öhman är det inte otänkbart att den gamle storlyftaren, numera 32 år fyllda,
gör comeback. Fönstret
tycks i alla fall stå på glänt.
– Elitsatsningen är avslutad men det är skitsvårt
att sluta, om man får säga
det, och det här kanske
öppnar upp för mig att jag
kan träna lite mer.
Ann-Christine Öhman,
som även är landslagscoach, hoppas också kunna ordna landslagsläger
och liknande i lokalen.
TEXT

Jonas Harrysson

Basket. När Trelleborg
Pirates darrade till i den
sista perioden och tappade 88–80 till 91–91, då
plockade John Fitzgerald fram rutinen, fixade
en foul på en motståndare och satte sina två
straffkast till 93–91.
– På det sista spelet
körde jag bara på och så
fick vi se vad som hände,
sa John Fitzgerald.
Med bara sekunder
kvar stod han där ensam
framför korgen och visste att han hade chansen
att avgöra.
– Jag vill ha den situationen. Det är spännande
för mig. Jag har kört
mycket träning i mental
tuffhet och jag kände
inget tryck alls. När jag
var yngre, 18 till 21, så
var sur i en hel vecka när
jag missade ett sådant
läge, men nu är det så
mycket annat i mitt liv.
Det här är bara ett spel, sa
John Fitzgerald och
skrattade.

Nästa helg väntar Alvik

på hemmaplan. En
match som Pirates bör ha
god poängchans i. Alvik
har hittills tagit tre segrar
i Superettan.
– Vi hade många nyckelspelare som körde
många minuter. Vi måste
minska det lite och få i
gång de andra, men i den
här matchen var det
mycket upp och ner. Det
var tio poäng åt båda hållen.
– Vi behövde ha vårt
bästa lag på planen. Vi
måste fortsätta att bygga
kulturen och samspelet.
Jag har spelat två matcher med hela laget och de
har spelat två på bortaplan. Det kommer att bli

Basket, Superettan

Trelleborg Pirates–
Högsbo 93–91 (27–24,
17–18, 27–27, 22–22)
T: Justin Berry 31, Mario
Cooper 21, Jordan Lou 19,
John Fitzgerald 17, Lonnie
Robinson Jr 3, Erik Nilsson 2.

bättre och bättre, sa John
Fitzgerald.
Jordan Lou svarade för
en stark insats tillsammans med Justin Berry.
– Segern var väntad
och behövd. Vi är tvungna, nu när vi har fått ihop
det någorlunda, att ta oss
uppåt. Vi har fortfarande
en del misstag som vi
måste rensa bort. Släppa
in 91 poäng mot det här
laget är fortfarande inte
bra. Offensivt är det okej.
Vi vann på att vi gjorde
några grymma skott och
fantastiska spel, sa Piratestränaren Ali Lou.

Pirates hade det tufft

mot ett par av Högsbos
spelare.
– Det blev inga ”tresekundercalls”. Deras stora
spelare parkerade under
korgen gång på gång och
vi tjatade på domarna att
de stod där för länge,
men vi fick inte ett enda
”call” under hela matchen, vilket kändes jobbigt.
Killarna redde ut det,
men det var svårt att spela mot de tunga killarna,
sa Ali Lou.
Emellanåt hördes även
frustrerade rop från Piratestränaren när hans
spelare inte följde instruktionerna i försvarsspelet.
– Vi vet om vad de söker efter och ibland får
man chansa och ta bort
det och ge en sämre spelare bollen och sedan försöka att göra ett spel på
det. Man är så rädd för att
själv göra fel att man inte
tänker på det kollektiva.
Det är något vi måste förstå, men så är det även
för proffs, sa Ali Lou.
Christer Cederlund

jonas.harrysson
@trelleborgsallehanda.se

Rutinerad mittfältare förstärker TFF
TFF har gjort klart med
ytterligare ett nyförvärv
inför nästa års spel i division två. Rutinerade mittfältaren Elin Dunegård har
bland annat spelat med
LB07 i elitettan och gör nu
comeback efter ett års
speluppehåll.

Fotboll. När Husie IF lade
ner sitt lag våren 2017 blev
det också slutet för Elin
Dunegård. Men efter att
mittfältaren har tränat
med TFF i några veckor
har hon bestämt sig för att
ta upp karriären igen.
– En rutinerad spelare

som spelat med både Husie och med LB07 i elitettan, säger tränaren Mats
Nielsen, som nu förfogar
över 30 spelare i truppen.
Enligt plan är det kring
den numerären man kommer att landa.
– Det är vad som krävs

för att ha både ett A- och
ett U-lag. Vi har minst två
spelare på varje position,
det höjer nivån avsevärt,
säger Mats Nielsen.
TFF spelade träningsmatch mot division tre-laget Staffanstorp i helgen,
och vann med 9–1. (TA)

John Fitzgerald (i mitten) firar segern tillsammans med
bland andra Justin Berry (till vänster och Jordan Lou (nummer 30).
Foto: Christer Cederlund

