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IFK tränar för
trebackslinje
● ●På måndagskvällen började ett nytt fot-

bollsår för IFK Trelleborgs herrar. Tränarparet
Hannu Siriviö och Michael Nilsson tänker trebackslinje. Två spelare till ska in i truppen.
Fotboll. Någon enstaka
plusgrad, ihållande blåst
och snöblandat regn på
snedden mötte IFK Trelleborg på Vannhög. Om
fyra veckor spelas första
träningsmatchen mot
Prespa Birlik.
Fram till dess blir det
träningar fyra dagar i
veckan. Något inomhusspel i Nils Holgersson-cupen blir det inte för IFK.
Inte i några andra inomhuscuper heller.
– Vi har valt bort det. Vi
har läst av lite bland spelarna också, man upplever det inte som så positivt, det är ganska mycket
väntetid och det är utspritt på många dagar, säger Hannu Sirviö.
En annan nyhet för säsongen är satsningen på
trebackslinje.
– Vi börjar där, jag hade
goda erfarenheter av det i
Prespa Birlik. Just nu är
vi offensivt balanserade,
kanske måste vi skola om
spelare till defensiva positioner, säger Sirviö.
I nuläget består truppen av 17 utespelare och

Värderingar i passningsspelet stod på agendan hos nya tränarna Hannu Sirviö och Michael Nilsson. Foto: Björn Gustavsson

tre målvakter. På önskelistan står en yttermittfältare och en back.
– Det händer mycket i
trupperna i divisionerna
över oss de närmaste månaderna, säger Hannu
Sirviö, som berättar att
man bland annat har diskussion med grannklubben på Vångavallen angående lån av spelare.
– Vi har en diskussion
med några spelare som
jag inte vill namnge.
Bland annat med spelare
i TFF, fortsätter Sirviö.
En back som nyligen

gett klartecken för en
fortsättning är Dennis
Melander.
Innermittfältaren Rasmus Nilsson har receptet
klart för sig hur 2018 ska
bli bättre än 2017.
– Vara ödmjuka och
jobba hårt som lag. Vi
hade ambitionen att göra
det förra året, men jag
tycker inte vi gjorde det
fullt ut, säger Rasmus
Nilsson, som gjorde sitt
första fotbollspass sedan
i augusti då han drabbades av en fotledsskada.
Björn Gustavsson

Trelleborgare i topp på DM

Sportskytte. De åtta
bästa från grundomgången gick vidare till de 24 fi-

1073 poäng av 1200 möjliga. 35 strike på fyra serier.
Leif Nilssons fantastiska
resultat blev tillika nytt
klubbrekord i Bowlingklubben Borgen.
Bowling. Det var första seriematchen på en och en
halv månad. Men Leif
Nilsson hade inte tappat
känslan under juluppehållet.
När Borgen mötte Karlskrona på hemmaplan på
söndagen i bowlingens division ett svarade 32-årige
Leif Nilsson för en fantastisk match.
På de fyra serierna fick
han 1073 poäng.
– Det var en bra dag, ler
Leif Nilsson efter matchen.
Han satte därmed nytt
klubbrekord i Borgen.

Bowling, Division ett

Borgen–Karlskrona 12–8
(3–2, 2–3, 3–2, 4–1)
Totalpoäng: 6773–6573

Leif Nilsson.

Enligt Leif Nilson och
Borgens lagledare Kenneth Nilsson hade Rolf
Hallberg det tidigare rekordet på 1070 poäng, vilket han ska ha gjort 2004.
– Det är såklart tillfälligheter att det blir så höga
poäng. Men jag har spelat
bra sedan oktober november ungefär och det har
känts bra sista veckorna,
säger Leif Nilsson, som tidigare hade gjort 1030 poäng som bäst.
Trelleborgaren hade på
sina fyra serier, 277, 269,

Högst poäng Borgen: Leif Nilsson 1073, Andreas Nilsson
896, Emil Wohlin 881.

259 och 268 poäng.
– Över 1050 poäng är
rätt ovanligt, det händer
nog bara ett par gånger per
säsong i elitserien, säger
Leif Nilsson, som tidigare
spelat i högsta serien i tre
säsonger med Malmölaget
Kulladal.
Matchen då? Jo, den
vann Borgen efter Leif
Nilsson grymma rullningar. Men det var jämnt.
Borgen vann till slut
med 12–8 efter 4–1 i sista
serien.
Jonas Bergström

Första bortasegern på över ett år

Medaljtrion på damsidan. Från vänster: Angelica Christensen, Trelleborg, silver, Frida
Härstedt, Löderup, guld och Sara Lindahl, Malmö, brons.
Foto: André Friman

Trelleborgs Sportskytteklubb höll sig väl framme
vid DM i luftgevär i Kävlinge. André Friman tog
guld på herrsidan, medan
Angelica Christensen tog
silver på damsidan.

Klubbrekord av Leif Nilsson

nalskotten. Angelica
Christensen från Trelleborg, yngst i startfältet
med sina 14 år, sköt upp
sig från en fjärdeplats i
grunden till en andraplats när allt var över. Frida Härstedt från Löderup
gick inte att nå, trots att
Angelica Christensen ledde halvvägs in i finalen.

På herrsidan imponerade trelleborgaren André Friman. Han vann
grundomgången på förmiddagen och tog efter
dramatik även hem finalen efter en stark avslutning, i kamp med Sjöbos
Victor Lindgren och Kävlinges Fredrik Löfvander.
Björn Gustavsson

Trelleborg Pirates fick en
trevlig resa hem från Göteborg. 75–72 mot Högsbo
innebar den första bortasegern på över ett år och den
första bortasegern någonsin i superettan.
Basket. Det var en glad
tränare i Ali Lou som körde minibussen hem från
Göteborg på söndagskvällen. Han har blivit van vid
att ratta hem efter förluster. Men till slut kom första bortasegern någonsin i
superettan. Senast Pirates
vann en bortamatch var i
december 2016 då Tälje
besegrades. Men det var
då i Basketettans grundserie.

– Det var verkligen på tiden att vi vann. Killarna
gjorde en bra match, vi var
tio poäng bättre än dem,
säger Ali Lou.
Pirates ledde som mest
med 18 poäng, 33–15 i
mitten av andra perioden.
Men mot slutet var
Högsbo nära att göra
match av det.
Med 15 sekunder kvar
reducerade Göteborgslaget till 70–72 och det blev
nerv i matchen. Men Piratesspelarna höll huvudena
kalla i sitt sista anfall och
John Fitzgerald satte ett
trepoängsskott med två
sekunder kvar.
– Vi hade ändå momentum i matchen hela tiden

Basket, superettan

Högsbo–Pirates 72–75
(9–21, 18–16, 16–15, 29–23)
Poäng Pirates: Lonnie Robinson 18, John Fitzgerald 16,
Jordan Lou 15, Justin Berry 15,
Mario Cooper 11.

och vi kände aldrig press
eftersom vi hela tiden
hade boll när de var nära
att komma i kapp, säger
Ali Lou.
På söndag väntar AIK i
Liljeborgshallen.
Jonas Bergström
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