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Vikings
vann
borta
Tif Vikings har fått en bra
start i alltrean. På söndagen kom andra
segern genom 3–2
borta mot IK Guts från
Norrköping.
– Det är inte många
bortalag som kommer
att vinna här, sa tränaren
Vesa Ruuskanen.
Ishockey, alltrean

IK Guts–Tif Vikings 2–3
(0–1, 2–0, 0–1, 0–0,
0–1)
T: Lukas Lundberg, Jimmi
Oor, Charlie Rubenson
(avgörande straff).
Ishockey. IK Guts vann
skotten i första perioden med men det enda
målet gjordes av Tif Vikings Lukas Lundberg i
power play. Sedan gick
hemmalaget ikapp och
förbi i mittperioden genom två power playmål, innan Jimmi Oor
kunde kvittera fem minuter in i den tredje perioden.
Förlängningen blev
mållös och straffar fick
avgöra. Där hette Tifhjältarna Charlie Rubenson, som satte den
avgörande straffen, och
Anton Vigre, målvakten
som tog alla tre straffar
från Guts.
Just Vigre spelade en
avgörande roll hela
matchen genom att rädda 39 skott.
– Extra plus för honom, sa Ruuskanen,
som också lyfte fram
backarna Frank Brobeck, Robin Hansson
och Frans Nordqvist.
Matchen blev stökig
med inte mindre än 121
utvisningsminuter totalt. 50 av dessa stod
Denniz Sjöö för som
lyckades få dubbla
matchstraff i samma situation, först för en
vårdslös tackling och
sedan för slagsmål.
Även en IK Guts-spelare
fick matchstraff för
slagsmålet.
– Det blev stökigt i
tredje perioden och domaren var kanske inte
den allra bästa. Jag vill
egentligen inte skylla
något på domaren men
det kom till och med
folk ur publiken och
bad om ursäkt för domaren efter andra perioden. Men rättvisan
segrade till slut, sa Vesa
Ruuskanen.
Tif Vikings har nu sex
poäng efter tre matcher
i alltrean. Det betyder
att laget går till julvila
som tabelltrea.
Jonas Harrysson

Mario Cooper gör ett försök att närma sig korgen.
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Svag defensiv sänkte
Pirates mot Alvik
● ●Trelleborg Pirates hade chansen att gå upp på samma poäng som Alvik i tabellen

men tog den inte.
● ●– Släpper man in 108 poäng så vinner man sällan, sa Pirates coach Ali Lou.
Basket, superettan

Trelleborg Pirates–Alvik
89–108 (19–21, 16–32,
36–24, 18–31)
T: John Fitzgerald 28, Justin
Berry 22, Lonnie Robinson Jr
20, Mario Cooper 11, Jordan
Gerami Lou 7, Erik Nilsson 1.

Basket. Det var mestadels
Alvik som förde matchen
men Pirates visade i perioder att laget har ett större
spel i sig än vad tabelläget
visar.
Tredje perioden vann
Pirates med 36–24 och var
då nästan ikapp Alvik.
– Vi skulle ha gjort lite
bättre val där. När de drog
iväg igen så gick luften ur
oss, sa Ali Lou.
Justin Perry, 22 poäng i
matchen och en av de bästa i Pirates, var inne på
samma linje.
– Vi gjorde en del dåliga
val offensivt i början av
den sista perioden och då
kunde de gå ifrån oss. Men

framför allt är det defensivt som det brister.
Justin Berry har spelat
fem matcher för Pirates
och det gäller även Lonnie
Robinson Jr som kom
samtidigt. Pirates förstaformation är med andra
ord fortfarande relativt
nykomponerad och Justin
Berry tror att tiden talar
till lagets fördel.
– Det gör den absolut.
Och även om vi inte är nöjda med resultatet idag så
måste vi komma ihåg att
det tar lite tid när två nya
startspelare kommer in
samtidigt. Kemin kommer
att bli bättre och det gör att
andra halvan av säsongen
förhoppningsvis blir bättre än den första också, sa
han.
Siffrorna visar att Pirates har en del att jobba
med defensivt men Ali
Lou var inte helt nöjd med
offensiven heller, trots 89
poäng gjorda.
– Det är mycket för att de
spelar dåligt försvar också.

”Vi gjorde en del
dåliga val offensivt i
början av den sista
perioden och då
kunde de gå ifrån oss.
Men framför allt är
det defensivt som det
brister.”
Justin Perry
Trelleborg Pirates

Men framför allt så behöver vi spela bättre försvar.
Piratescoachen hade
inte helt lätt att lyfta fram
enskilda spelare.
– Jag tycker ju inte att vi
spelar bra över huvud taget men Zack (Mohtashami) gör ett bra inhopp. Jag
är också nöjd med hur Justin (Berry) kämpar, anstränger sig och attackerar
korgen. Lonnie (Robinson
Jr) gör också en av sina
bättre matcher, men kan
vara ännu bättre. Och

Piratescoachen Ali Lou delar ut instruktioner.

John (Fitzgerlald) givetvis, stundtals.
Noterbart är att Papy
N´diaye var tillbaka i Liljeborgshallen. Efter flera säsonger i Pirates gjorde han
den här gången 8 poäng i
Alviks linne.
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Nästa match spelas borta mot Högsbo den 14 januari.
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