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Basket, superettan

Trelleborg Pirates–AIK
72–99 (13–24, 26–22,
23–28, 10–25)
T: Justin Berry 26, John Fitzgerald 19, Lonnie Robinson JR
12, Mario Cooper 5, Zack
Mohtasami 4, William Svenonius 3, Filmon Kubrom 3

Nilsson
sprang på
nytt årsbästa

John Fitzgerald lämnar
Trelleborg Pirates efter
säsongen. Senare under året
flyttar han med familjen till
Australien.

Foto: Björn Gustavsson

Friidrott. Pernilla

Nilsson ville spring
på en tid runt 24.20
när hon årsdebuterade på 200 meter
vid Quality Hotel
Games i Växjö. Riktigt så snabbt blev
det inte för Trelleborgssprintern. Men
24.41 räckte i alla
fall till seger i tävlingen och till ett
nytt svenskt årsbästa på distansen.
Kommande helg
tävlar Pernilla Nilsson vid Pallasspelen
i Malmö. (TA)

& på nätet
ÖT Smygehuk
med fullt lag
Flera lokala fotbollslag
spelade i helgen inomhusturneringen Nils
Holgerssons Cup. Läs
mer på Sigge Hanssons småklubbsblogg
på, www.trelleborgsallehanda.se
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Fitzgerald flyttar hem
● ●John Fitzgerald har förgyllt svensk basket i åtta år. Efter vårsä-

songen är det över.
● ●Australiern i Trelleborg Pirates lämnar villan i Skegrie för att
flytta Down Under tillsammans med familjen.
Basket. Trelleborg Pirates
är ett lag med John Fitzgerald och ett annat lag utan
honom. Mot AIK fick han
spela pointguard eftersom
Jordan Lou låg i sjuksängen med feber.
Han var inte helt nöjd
med positionsbytet.
– Jag tränar inte så
mycket i den positionen
eftersom det är Jordans
roll. Justin (Berry) och
Lonnie (Robinson) fick
inte så många enkla poäng
eftersom Jordan attackerar snabbt, jag är inte så
snabb, utvecklade han.
AIK vann med 92–77 i
basketens superetta i Liljeborgshallen. Sin vana trogen drog Fitzgerald på sig
mycket av motståndarla-

gets uppmärksamhet och
fick ta emot en hel del
stryk.
– Jag är van vid det. De
kom ut hårt i dag, de förlorade i går och var revanschsugna, sa John
Fitzgerald som var hemmalagets näst bästa poängplockare med 19 poäng.

Efter säsongen är han fär-

dig med svensk seriebasket. John Fitzgerald kommer att flytta till Sunshine
Coast, norr om Brisbane.
Det är där rötterna finns.
I december går flyttlasset.
– Jag har inte bott hemma på 13-14 år, så det är på
tiden. Först var det college

i USA, sedan var det Singapore, sedan var jag i Australien i sex månader i en
annan stad. Sedan flyttade
vi till Sverige för snart åtta
år sedan.
Flytten sker innan hans
äldsta barn ska börja i skolan.

John Fitzgerald jobbar
som lärare, bland annat på
basketgymnasiet i Malmö,
och hoppas kunna göra
detsamma i Australien. I
Trelleborg Pirates kommer han förstås att lämna
ett stort tomrum efter sig
med sitt kunnande, både
på och utanför planen.
Men australiern tror på
en positiv framtid för Trelleborgsbasketen.

– Det händer mycket positivt. Titta på 01:orna, de
som kommer underifrån.
Ali (Lou) jobbar riktigt bra
med dem som ingen annan coach gör. De har bara
sig själva att skylla om de
inte utnyttjar det. Det
största problemet är alltid
pengarna, men det är inte
alltid det som driver. Men
det behövs fler folk på
matcherna.
Ska du fortsätta basketkarriären i Australien?
– Jag vet inte, jag är rätt
sugen på att börja coacha.
Varje vecka har jag ont i
benen. Jag är bara 33 men
jag har spelat på proffs- eller semiproffsnivå sedan
jag var 16 år. Folk har inte
sett hur hårt jag har jobbat

”Det behövs fler folk
på matcherna.”
john fitzgerald
Trelleborg Pirates

och hur mycket jag har tränat innan jag kom hit. Det
tar mycket på kroppen. Nu
handlar det om att hålla
sig frisk.
Någon form av kontakt
med sporten kommer det i
alla fall att bli. Basketen
ligger honom mycket
varmt om hjärtat. För Pirates del gäller det att dra
nytta av det så länge det
går.

TEXT

Björn Gustavsson

bjorn.gustavsson
@trelleborgsallehanda.se
0410-545 29

Emil Wohlin bowlade till tusen mot Tingsryd
Emil Wohlin kände sig i
dålig form och funderade
på att peta sig själv inför
hemmamatchen mot
Tingsryd i division ett. Som
tur var tänkte han om.
När Borgen vann med
14–6 noterade Wohlin
1000 poäng över sina fyra
serier.
Bowling. Borgen fortsät-

ter att övertyga i division

ett och leder sin grupp
med sex poängs marginal.
Tingsryd förmådde inte
hota på allvar och efter 5–0
till Borgen i tredje serien
var dramatiken över.
– Vi har skaffat oss marginal ner till tvåan och trean. De två översta platserna ska vi klara av. Vi har en
väldigt bred trupp att ta av,
det är många som spelar
bra, säger Emil Wohlin, UK

och spelare i Borgen.
För en vecka sedan var
det Leif Nilsson som satte
nytt klubbrekord med
1073 poäng.
Mot Tingsryd glänste
Wohlin själv.
Att komma upp i 1000
poäng är att spränga en
drömgräns.
– Det har hänt förut,
men det var väl tio år sedan senast det hände i se-

riesammanhang, berättar
Emil Wohlin, som slog till
med en 300-serie i november.
– Det konstiga var att jag
inte kände mig i bra form.
Jag var väldigt nära att
ställa mig själv åt sidan,
men jag tänkte att jag ger
mig chansen så får vi se
hur det går, berättar Emil
Wohlin.
Nu väntar två veckors

Bowling, division ett

Borgen–Tingsryd 14–6
(4–1, 3–2, 5–0, 2–3)
Flest poäng, Borgen: Emil Wohlin 1000, Kurt Söderlund 884,
Leif Nilsson 877, Andreas Nilsson 839, Ola Karlsson 835

speluppehåll i seriebowlingen.
Björn Gustavsson

