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PIK avslutade med
seger mot Malmö
INNEBANDY, DIVISION TVÅ

PIK–Malmö FC ungdom
8–4 (2–1, 1–1, 5–2)
PIK: Marcus Nilsson 2, Marcus Schüler 2, Sebastian
Karlsson 2, Robin Mardell,
Oskar Mårtensson.

Palmstadens IK avslutade
med seger. Kommande säsong vill laget satsa.
– Vi har lite på gång, säger
Andreas Rosberg.

Pirates föll efter jämna matcher på hemmaplan i U17-SM.
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Pirates stod upp
på hemmaplan

INNEBANDY. Palmstadens
IK spelade på söndagen
sin sista match för säsongen hemma i Söderslättshallen. Och laget avslutade på bästa sätt då Malmö
FC ungdom kom på besök
och kördes över med 8–4.
– Det var ett ganska uddlöst möte, jag tycker vi är
det bättre laget matchen
igenom. Det var redan degradera och vi hade inte
heller något att spela för,
men skönt att få lämna
över ett vinnande koncept

säger PIK-tränaren Andreas Rosberg som till nästa
säsong tar klivet från bänken till sportchefsplatsen.

Samtliga spelare i laget

har kontrakt över nästa säsong.
– Sen vet man ju aldrig,
är man inte sugen på att
kvar spelar kontraktet
mindre roll. Känslan är
okej, sen handlar det att
om att få in rätt värvningar som gör skillnad, säger
Rosberg.

Till nästa säsong kommer

Palmstaden IK, utöver sitt
division två-lag, återigen
ha ett division fyra-lag
med yngre förmågor, avslöjar Rosberg.
– Vi har lite på gång inför den kommande säsongen, det är ett relativt
stort projekt skulle jag vilja säga och vi kommer satsa mycket på det här, säger
han hemlighetsfullt.
HJALMAR TELL

● ●Något avancemang blev det inte, men väl ett kvitto på att Trel-

leborg Pirates 01:or har närmat sig de bästa i Sverige. Efter tre
täta drabbningar och tre förluster tog U17-SM slut när de åtta
bästa lagen var kvar.
BASKET. Trelleborg Pirates
stod som värdar när fyra
lag slogs om två biljetter
till final four. AIK, Södertälje och Norrköping hade
gett trelleborgarna rejält
på nöten för ett år sedan.
Den här gången blev det
mycket jämnare.
– Två av matcherna var
riktiga rysare där det var
jämnt in i slutsekunderna,
berättade Torgil Magnusson, en av tränarna i Pirates.

Jimmi Oor gjorde sista målet i Tif-segern.

Vikings växlade
upp i slutperioden
Utslaget med två omgångar kvar. Det hindrade inte
Tif Vikings från att åka hemifrån Åseda med en
4–2-seger.
– Skönt att vinna när vi
ändå lägger ned tiden på
att åka hit, säger Jimmi Oor
i Tif Vikings.

Matcherna han syftar på

var de mot Södertälje (förlust med 70–72) och mot
AIK (förlust med 77–81).
– Matchen mot Södertälje ledde vi tills det var
0,7 sekunder kvar. Där var
det verkligen nära, sa
Magnusson, som också
fick se sitt lag leda mot
Norrköping även om det
till slut blev förlust med
66–79.
Norrköping och AIK går
vidare till final four, där de
fyra bästa lagen gör upp
om medaljerna. Pirates tar
sikte på att nå dit nästa år.
– Vi gör tre riktigt bra
matcher och visar att vi är
nära de bästa lagen, sa
Torgil Magnusson.

Trelleborg

Pirates

får

chans att ta revansch på
AIK och Södertälje i presti-
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William Svenonius har fått rutin av A-lagsspel under säsongen och var en bärande spelare i
Pirates U17-lag.
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gefyllda Scania Cup som
avgörs i Södertälje i påsk-

helgen, där de tre lagen
åter kommer att stöta på

varandra i samma grupp.
BJÖRN GUSTAVSSON

FOTBOLL. Tif Vikings chans
till division två-spel den
kommande säsongen försvann efter den senaste
förlusten mot Åstorp.
Men det hindrade inte
Tif från att åka till mörkaste Småland och hämta
hem tre poäng till Trelleborg.
– Vi gör ingen höjdarmatch, men en vinst är
alltid en vinst. Det kan
vara svårt att få upp motivationen för en sån här
match, men skönt att vinna när ändå lägger ned tiden på att åka hit, säger
Jimmi Oor i Tif Vikings.
Det var ändå hemmalaget Åseda som tog led-

ningen och gick till första
periodpaus med 1–0.
– Vi var inte alls med
från start men tog oss i
kragen i den andra perioden. Jag tycker vi äger hela
den andra perioden även
om vi inte spelar jättebra
hockey, säger Oor som hyllade lagets juniorer efter
segern.
– Ja, de gör det jättebra
och krigar på matchen igenom, riktigt kul att se.
I den tredje perioden
kunde sedan Tif Vikings
göra mål och sedan hålla
undan. I slutet satte Jimmi Oor 4–2.
– Jag tror jag hade elva
avslut på mål i matchen
och borde kanske gjort fyra-fem stycken i dag. Det
var nästan fria skott, så jag
underpresterade lite, säger Oor.
Tif Vikings avslutar säsongen på onsdag då laget
tar emot Osby i Söderslättshallen.
HJALMAR TELL

