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U17-basket
i helgen
I helgen spelar Trelleborg Pirates U17-lag
USM final topp åtta i
Liljeborgshallen. Pirates ställs mot Norrköping Dolphins, Södertälje och AIK basket.
Två matcher spelas i
dag, lördag, och en
spelas på söndag.
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PÅ NÄTET

Skansen
utspelat i DM
Läs mer på Sigge
Hansson småklubbsblogg på www.
trelleborgsallehanda.
se/sport

John Fitzgerald var tillbaka efter sjukdom och ledde sitt Pirates till derbyseger över Malmölaget Malbas.

Stjärnan tillbaka –
då vann Pirates derbyt
● ●Han har missat två raka bortamatcher på grund av sjukdom.
● ●Men i derbyt var Pirates australier John Fitzgerald tillbaka – och lika dominant

som vanligt.
● ●– Det är alltid kul med derbymatcher, säger Fitzgerald och ler.
BASKET, SUPERETTAN

Trelleborg Pirates–Malbas
79–70 (24–15, 22–20,
16–14, 17–21)
Pirates: John Fitzgerald, 23,
Justin Berry, 19, Lonnie Robinson JR, 13, Mario Cooper, 11,
Jordan Lou, 8, William Svenonius, 3, Erik Nilsson, 2.
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BASKET. John Fitzgerald
deklarerade redan i januari att det här blir hans sista
säsong i Trelleborg Pirates. Men det stoppar inte
den 33-årige australiern
från att fortsätta spela fantastisk basket i Liljeborgshallen.
Mot ekonomiskt krisande Malbas gick Fitzgerald
och hans Pirates ut hårt.
Efter sex minuter ledde
hemmalaget med hela
24–5 och det såg ut att bli
en bekväm resa mot två
poäng.
Men det fanns ett orosmoln på Pirates-himlen.
Lagets pointguard Jordan
Lou drog på sig fyra fouls
redan efter tolv minuter
och coach Ali Lou tvinga-

Men det här var en konstig
match, säger Ali Lou och
fortsätter:
– Nu är vi över Malbas i
ligan och nu ska vi hålla
den platsen. Det känns betryggande och skönt.
Även lagets stjärna John
Fitzgerald, som inte oväntat fick pris som matchens
Malbas åt sig närmare lirare, var inne på samma
men känslan var ändå att spår som coach Ali Lou.
– Vi fick problem när
hemmalaget var numret
större. I halvtid var ställ- Jordan drog på sig fyra
fouls tidigt och det störningen 46–35 till Pirates.
Ställningskriget fortde våra anfall. Hans
ledarskap är viktigt.
satte i den andra halvleDessutom är det alltid
ken och Malbas gjorsvårt, i alla basde sitt bästa för att
komma ifatt –
ketmatcher, om
men utan att
du leder med
lyckas. Pirates
20 poäng då
höll
undan
är det naturoch plockaligt att släpde en ny
pa lite, säger
derbyseger
Fitzgerald.
mot Mal33-åringbas.
en,
som
– Som
lag
bara har
kan
vi
inte
några
vara nöjmatcher
da
kvar med Piramed det här,
vi
borde vinna matchen
tes, tog sig lite
med 20-30 poäng. Coach Ali Lou för knäna efter
des rotera för att undvika
en femte foul på Jordan
Lou.
– Det är vår största akilleshäl att vi bara har en
riktigt bra pointguard. Det
förstörde vår rytm och vi
tappade vårt spel, säger
Ali Lou.

Jordan Lou drog tidigt på sig fyra fouls – det satte laget i problem mot Malbas.

matchen.
– Golvet är hårt, det
känns i knäna och så börjar jag väl bli gammal, säger han och ler.

Justin Berry, amerikanen

som kom till Pirates i november, blev lagets näst
bäste poängplockare med
19 poäng. Ändå var han
inte helt nöjd med sin
egen insats.
– Jag är glad att vi vann,
detta var en match vi verkligen skulle vinna, men
det var en ganska medio-

ker insats av mig, säger
Berry som är osäker på
framtiden och vad som
händer nästa säsong.
– Jag har inte alls bestämt mig. Jag känner att
klubben är nöjda med mig
men vi får se i sommar.
Jag kommer nog sajna
med en ny agentur och då
får vi se, men jag gillar
verkligen att vara här.
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