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Pirates tog tredje
raka mot Högsbo
BASKET, SUPERETTAN

Trelleborg Pirates–Högsbo
74–69 (16–12, 22–15,
21–30, 15–12)
Pirates: Lonnie Robinson JR
19, John Fitzgerald 19, Justin
Berry 17, Jordan Lou 9, Mario
Cooper 5, William Svenonius
5

Två gånger tidigare på säsongen hade Pirates slagit
Högsbo i superettan. På
söndagen kom tredje raka
viktorian, den här gången
med 74–69.
– Vi blir bättre och bättre,
säger Ali Lou, coach i Trelleborg Pirates.
Martina Wallentin inledde helgen med ett fall efter att hästen Tanzanit kastadt av henne. ”Han är lite orutinerad, har inte kommit så långt i utvecklingen”, säger Sydslättenryttaren om den femåriga valacken.
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Sydslättenryttare
reste sig efter fall
ha blivit avkastad blev det ändå en resultatmässigt god helg för
Martina Wallentin, Sydslättenryttaren som driver egen häströrelse i Södra Virestad.
hur man tar det. Det var
inget snack om att vi inte
skulle genomföra det, jag
slog ju mig inte.
Wallentin satt sedan
kvar i sadeln och ekipaget
genomförde 0,90-klassen
med sex fel.
Totalt blev det sex starter med fyra olika hästar
under
tävlingshelgen.
Fyra av de sex starterna
slutade med felfritt resultat, bland annat på egna
hästen Yes I can.

Hemma i stallet i Södra Vi-

restad står 13 hästar. För
ett år sedan startade hon
eget företag där hon utbildar och rider andras hästar. Dessutom har hon en
viss avelsverksamhet.
– Jag har älskat hästar
sedan jag var liten. Min

”Det är väl individuellt hur man tar
det. Det var inget
snack om att vi inte
skulle genomföra
det, jag slog ju mig
inte.”
Martina Wallentin
Hoppryttare

mamma har också hållit
på och tävlade när hon var
yngre. Jag har liksom blivit invuxen i hästlivet.
Nu går mycket av hennes tid åt att utbilda unghästar. Återstår att se vad
framtiden bär med sig.
– En liten dröm är att
tävla på större tävlingar,
att rida GP. Det hade varit

roligt att rida i världscupen någon gång. Man kan
ju alltid drömma lite, säger Martina Wallentin,
som trots allt var en smula
mörbultad efter lördagens
luftfärd från hästryggen.
– När jag vaknade på
morgonen dagen efter
kändes det lite i kroppen.
Jag landade på ena skulderbladet, jag har väl
sträckt till det lite.

Kommande helg fortsätter
Maritna Wallentins tävlande i Helsingborg.
Sydslättens
tävlingar
den gångna helgen samlade 351 starter på två dagar.
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IFK:s herrar besegrade seriekollega
IFK Trelleborg besegrade
Limhamn/Bunkeflo med
3–0 (2–0) i lördagens träningsmatch på Vångavallen.
– Vi är nöjda med vårt spelsätt, säger IFK-tränaren
Hannu Sirviö.
FOTBOLL. Adam Golstrand
gav IFK ledningen med
1–0 redan i den elfte minu-

FOTBOLL,
TRÄNINGSMATCH

IFK Trelleborg–Limhamn/
Bunkeflo 3–0 (2–0)
Mål: 1–0 Adam Golstrand
(11), 2–0 Alexander Andersson (37), 3–0 Vasko Mitrovic
(88)

ten. Stärkta av ledningsmålet fortsatte hemmala-

get att diktera villkoren
och gjorde även 2–0 genom Alexander Andersson i slutet av första halvlek.
– I andra halvlek fick de
jaga. Vi släpper till två
målchanser i första halvlek och ingen i den andra.
Det kollektiva försvarsspelet börjar sitta. Det är
glada miner hos spelarna,

Pirates

ledde

matchen

från början, hade 38–27
halvvägs och behöll kylan
även när Högsbo närmade
sig i andra halvlek.
– Vi höll oss till vår gameplan trots att de komma tillbaka i matchen, det
är jag mest nöjd med, säger Ali Lou.

Trelleborg Pirates har fem

matcher kvar att spela i superettan, varav endast en
spelas på hemmaplan.
– Teoretiskt kan vi klättra till sjätteplats. Målet är
att vinna så många matcher som möjligt, säger Piratescoachen.
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FCT imponerade i
den spanska solen

● ●Det började med en olycka på lördagsförmiddagen. Efter att

RIDSPORT. Att rida och utbilda andras hästar är vardag för 22-åringen. Tävlingarna i Sydslättens ridhus var en tävlingshelg
bland många under året.
Det som hände på lördagsförmiddagen var däremot
av det ovanliga slaget.
Femåriga valacken Tanzanit kastade Martina
Wallentin ur sadeln inne
på tävlingsbanan.
– Han blev rädd när någon satte upp ett papper
med en häftpistol på en
dörr, förklarar Martina
Wallentin.
Incidenten inträffade
innan hon hade börjat
själva tävlingsritten. Efter
att ha landat och rest sig
var det bara till att sätta sig
upp i sadeln igen.
– Det är väl individuellt

BASKET. Trots tredje raka
segern mot Göteborgslaget så ligger Pirates efter
Högsbo i tabellen.
– Vi började serien segt.
Nu har vi hittat vad vi vill
göra, vi blir bättre och
bättre för varje match, säger Ali Lou.

Varför har ni så lätt för Högsbo?
– Högsbo har svårt att
anpassa sig till olika typer
av spel. Vi upptäckte vilken typ av spel de inte ville
ha.

säger Hannu Sirviö.
Limhamn/Bunkeflo är
nykomling i division tre.
För IFK:s del blir det träningsmatch mot division
två-laget Kvarnby på långfredagen.
IFK Trelleborg inleder
seriespelet i division tre
med hemmamatch mot
Eslöv den 15 april.
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FC Trelleborg har tillryggalagt ett träningsläger vid
den katalanska kusten där
laget mätt sina krafter
med spanska CF Lloret.
FCT vann matchen med
4–0.
– En jättefin laginsats där
alla förtjänar beröm, säger
tränaren Peter Nilsson.
FOTBOLL. FC Trelleborg
spelar seriepremiär i division fyra borta mot Lilla
Torg den 7 april. Som ett
led i säsongsförberedelserna har laget varit på ett
fem dagar långt träningsläger i Spanien, i Lloret de
Mar, norr om Barcelona.
– Sammanhållningen i
truppen har stärkts och vi

har lärt känna varandra
bättre. Vi har haft ett kanonläger som inte kunde
blivit bättre, säger Peter
Nilsson.
Matchen mot CF Lloret
gav också positiva besked.
– Kul att se att vi följer
matchplanen och använder oss av inövade lösningar i spelet, säger tränaren Peter Nilsson.
Samuel Möller gjorde
första målet efter elva minuter. I andra halvlek tog
Ilir Berisha över showen
genom att göra tre raka
mål och spika slutresultatet till 4–0.
BJÖRN GUSTAVSSON

HBK föll stort i
sista omgången
Trelleborg HBK:s damer
hade inget att spela för i
sista omgången av division två. Därför blev det
som det blev. Ligu vann
med 28–20 och HBK slutar på femteplats.
HANDBOLL. Länge levde
chansen att få spela kval
till division ett för Trelleborg HBK. Efter förra helgens resultat var det i
praktiken kört. HBK mötte Ligu på bortaplan i sista
omgången där hemmalget
vann med klara siffror och
därmed också passerade

Trelleborg HBK i sluttabellen.
Kävlinge tar hem serien
och avancerar till division
ett, medan Malmö/Dalhem tar andraplatsen tack
vare segern med 20–19
mot H 43 i sista omgången. Därmed blir det Malmö/Dalhem som kvalar
till division ett.
Som TA-sporten tidigare berättat så kommer HBK:s tränarduo Igor Georgievski och Madeleine
Jönsson att lämna klubben inför nästa säsong.
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