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Hjalmar Tell: Ställ 
upp för Pirates,
Trelleborg!
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Pointguarden Jordan Lou dominerade, storklubben
AIK var i gungning och avslutningen blev extremt
nervkittlande. Söndagens basketmatch i superettan
var dramatisk och hade alla ingredienser.
Jag bara undrar; var är trelleborgarna?

J
Jordan Lou gjorde sin poängmässigt bästa match för säsongen mot AIK.
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Pirates sekunder
från skräll mot AIK
● ●Trelleborg Pirates tog emot topplaget AIK med stjärnan Erkan

Inan i Liljeborgshallen.
● ●Då var ”piraterna” bara sekunder från en jätteknall.
● ●– Killarna kan vara stolta över insatsen, säger coachen Ali Lou.
BASKET, SUPERETTAN

Trelleborg Pirates–AIK
91–93 (16–31, 31–20,
20–25, 24–17)
Poäng: Jordan Lou, 27, John
Fitzgerald, 23, Justin Berry,
20, Mario Cooper, 15, Lonnie Robinson, 6.

BASKET. Lagen möttes för
knappt en månad sedan –
den gången vann AIK med
klara 92–77. Och det fanns
tendenser till att Solna-laget även den här matchen
skulle dra ifrån. Efter första perioden låg Pirates
under med klara 16–31.
Men trelleborgarna bet
sig fast, höll jämnt skägg i
halvtid och i sista minuten
ledde laget imponerande
med 91–90 efter en sanslös
upphämtning i sista perioden.
Då klev AIK:s bäste spe-

landade på 27 poäng och
14 assist, en så kallad
double-double.
– Jag hade hellre gjort 25
och vi hade vunnit, säger
Jordan Lou besviket.
– Han gör en fantastisk
match och bär laget, nästan 60 poäng kommer till
från hans händer, säger
coach Ali Lou.
– Vi hade lika gärna
kunnat vinna, men
detta är i alla fall
bättre än att bli
dödade med 20
poäng direkt,
säger Jordan
Lou som missade
förra
mötet med AIK.
Utöver Fitzgerald
– Hade vi vunsvarade
lagets
point
guard
nit i dag hade det
Jordan Lou
varit bra för mig,
för en stråatt jag kommer tilllande
inbaka och så vinner vi,
Jordan Lou.
skämtar han.
sats och
lare, proffsspelaren Erkan
Inan, fram och satte sin
elfte (!) trea i matchen.
AIK kunde hålla undan
och vinna med 93–91.
– Jag är lite besviken på
mig själv, det är mitt fel
när han sätter den i slutet,
samtidigt är han en riktigt bra spelare. Vi gör
många bra saker,
men visst är man besviken efter en förlust med två poäng på hemmaplan, säger John
Fitzgerald, som
svarade för 23
poäng.

Trots förlusten finns det
mycket positivt att ta med
till framtiden, menar
coach Ali Lou.
– Killarna kan vara stolta över insatsen, detta var
en av våra bättre matcher.
Hade vi spelat så här varje
match hade vi inte legat
där vi ligger. Samtidigt är
det först nu som det här laget börjar hitta varandra,
vi har många spelare som
lämnat och kommit och
den här truppen har bara
6-7 matcher med varandra, säger Ali Lou.

Pirates står över nästa

helg och spelar sedan två
tuffa matcher i Stockholm
den 3 och 4 mars mot Djurgården respektive Alvik
innan derbymatchen mot
Malbas på hemmaplan.
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ag minns min idrottslärare från gymnasiet. Han
hette Robert och kom från Polen. Robert var en kul
figur och jag tror han gillade mig (han gav mig åtminstone MVG i Idrott A & B). Men framför allt älskade
han basket. Första terminen på gymnasiet spelade vi säkert basket varannan gympalektion. Det var basket,
basket och basket.
Åren gick, jag slutade på gymnasiet, glömde bort Robert och även basket förblev för mig en sport i periferin.
Tills för cirka tre år sedan då jag och sambon semestrade i Florida. Som den sportnörd jag är ville jag passa på
att se någon match. Hockeylaget Florida Panthers spelade borta och i stället föll valet på Miami Heat mot
Phoenix Suns i NBA, den amerikanska basketligan.
Det blev en ögonöppnare för mig och likt ett fint årgångsvin – ju längre tid som går, desto mer har jag
börjat uppskatta basket.

Däremot har svensk basket varit som gula fläcken för
mig. Jag kan absolut ingenting och hade innan s öndagen
inte sett en enda elitmatch i Sverige.
Jag kunde inte ha valt en bättre ”första-match”.
Trelleborg Pirates-AIK var verkligen en riktig nagelbitare och dramaturgin kändes filmiskt perfekt. AIK drog
ifrån, Pirates hämtade ikapp, AIK gick ifrån, Pirates
ikapp. Och när matchen var inne i sista minuten var Pirates inte bara ikapp, utan också förbi topplaget AIK.
Tyvärr för piraternas del satte stjärnan Erkan Inan ytterligare en trea och släckte hemmalagets hopp om poäng. Men herregud, vilken dramatik.
Den där ögonblicksspänningen som de sista minuterna i en basketmatch kan framkalla är svår att hitta i andra sporter. Magiska ögonblick för en sportälskare.
Fler borde uppleva detta. Och fler trelleborgare borde
verkligen stötta sitt basketlag och vara stolta över Ali
Lou och hans kämpande basketspelare – för laget kryllar av härliga lirare.
20-årige pointguarden Jordan Lou som tar för sig allt
mer, australiern Fitzgerald som har bäst poängsnitt i
hela ligan och Mario Cooper som i söndagens match var
felfri i sitt trepoängsskytte.
Jag pratade med klubbens sympatiske ordförande Tho-

mas Nilsson i förra veckan om att locka åskådare. Det är
tufft att nå ut i bruset. En teori som den förre TFF-spelaren lanserade var att ”boll har alla spelat mer eller mindre, men basket har inte alla spelat”. En annan är att reglerna kan verka krångliga.
Ge det en chans, säger jag. Gå på en match. Efter TFF
och Pingvin är Pirates trots allt stadens bästa lag rent
divisionsmässigt. Det är fakta.
I mitten av mars kommer Malmölaget Malbas på besök i ett hett lokalderby. Vad passar då bättre än att gå
man ur huse och stötta Pirates. Spelarna förtjänar det.
Och jag lovar – kvaliteten är mil bättre än min gamla
skolbasket med Robert.

PIK vände underläge till seger – kontraktet säkrat
På lördagen besegrade
Palmstaden Lönsboda
hemma i Södan. Och på
söndagen säkrades
division två-kontraktet.
INNEBANDY.
Palmstaden
besegrade ligakonkurrenten Lönsboda med 6–3 på
lördagen. Det innebär att

division två-kontraktet är
säkrat för PIK kommande
säsong, då FBC Helsingborg förlorade mot Malmö
på söndagen.
– Det är skönt att lägga
det bakom sig och kunna
slappna av, säger Andreas
Rosberg, tränare i PIK som
till kommande säsong tar

över som sportchef.
Enligt Rosberg kommer
i stort sett samtliga s pelare
bli kvar även nästa säsong.
– Sen ska vi sätta oss ner
och titta på eventuella
värvningar, säger Rosberg.
Men först väntar derby i
Höllviken den 2 mars och
sedan
ytterligare
två

matcher innan säsongen
kan stängas.
Mot Löndsboda låg PIK
under men kunde i den
tredje perioden vända på
steken. Först kvitterade
Marcus Nilsson efter 2:11,
sedan gjorde samme Nilsson också 4–3 drygt fem
minuter senare innan

Marcus Schüler gjorde 5–3
9:35 in i perioden.
Spiken i kistan satte lagkaptenen Simon Strömberg när det återstod sju
minuter.
PIK är nu fyra poäng
före Löndsboda i tabellen.
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Oskar Mårtensson är nära.


