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TFF U21 föll mot
starkt Häcken
TFF fick vika sig mot ett
meriterat Häcken i
U21-allsvenskan. Hisingslaget vann med 2–0
efter två mål i den andra
halvleken. Rättvist, tyckte
TFF:s lagkapten Johan
Brannefalk.

Andrea Ekholm i IFK kämpar om bollen med två Glumslövsspelare.
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IFK utslagna ur
DM – TFF vidare

FOTBOLL. Dagen efter den
stora premiären spelade
TFF:s U21-lag sin andra
match i sin allsvenska serie. Häcken, förstärkt med
ett gäng a-lagsrutinerade
spelare, gästade Vångavallens konstgräs.
Även TFF skickade ut ett
starkt lag på banan med
bland annat Sebastian
Ohlsson, Johan Brannefalk, Victor Nilsson, Noah
Christoffersson, Freddie
Brorsson och Felix Hörberg i startelvan.
Efter en mållös första
halvlek tog matchen fart i
den andra då Häckens Johan Hammar fick på en
kalasträff ribba in. Adam
Andersson gjorde sedan
0–2 och punkterade därmed matchen.
– Vi får försvara oss

mycket och när vi väl har
lägen förvaltar vi inte de
chanserna. De låter oss
hålla mycket i bollen, men
vi har svårt sista tredjedelen. Häcken var bättre helt
enkelt, säger TFF:s lagkapten Johan Brannefalk.
20-åring fanns med på
bänken när TFF föll mot
IFK Göteborg på söndagen.
– Jag har varit med och
utmanat i två år och känner att jag inte är långt
ifrån de andra spelarna. Vi
har lite olika kvaliteter på
mittfältet, vissa defensivt
starka och andra offensivt. Sedan är det Patrick
som sätter ihop truppen,
säger Brannefalk.
Hur mycket tuffare är
U21-serien i år?
– Det är stor skillnad.
Förra året kunde vi möta
division ett-klubbar, då
var det inte så bra matchning, i år har de flesta lagen spelare med a-lagskontrakt och de bästa
yngre spelarna. Denna
matchen var bra kvalitet.
HJALMAR TELL

● ●IFK Trelleborg förlorade mot Glumslöv och är därmed

utslagna ur DM. Bättre gick det för TFF som krossade division
tre-laget Stehag med 6–0.
– Det kändes som om vi var ett steg efter hela tiden, säger Mehmed Celam, tränare i IFK Trelleborg.
FOTBOLL, DM

IFK Trelleborg–Glumslöv
1–2 (0–2)
IFK: Linnea Sundqvist.
FOTBOLL, DM

TFF–Stehag 6–0 (4–0)
TFF: Annelie Nilsson 3, Josefine Svensson, Felicia Miller, Emmy le Grand.

FOTBOLL. Det
spelades
DM-fotboll på annandag
påsk i Trelleborg. Stadens
båda damlag var vidare till
slutspel – men bara ett av
lagen lyckades kravla sig
vidare.

IFK Trelleborg ställdes
mot topptippade division
två-laget Glumslöv och
fick tidigt problem i
matchen.
– Det kändes som om vi
var ett steg efter hela tiden. I halvtid gjorde jag
två byten för att förändra
lite och då började vi sätta
lite mer tryck på Glumslöv, säger Mehmed Celam,
tränare i IFK Trelleborg.
IFK reducerade också
till 1–2 genom Linnea
Sundqvist. Med några minuter kvar av matchen
kom också lagets stora
chans att ta matchen till
förlängning då IFK fick

straff. Men den missade
och matchen slutade 1–2.
– Jag är inte nöjd med
duellspelet, vi måste bli
mycket tuffare där. Det är
kul att flera spelare är tillbaka från sjukdomar, det
kommer vara öppet vem
som startar i premiären
om två veckor, säger Celam.

TFF:s match mot division

tre-laget Stehag var annorlunda. Redan tidigt i första halvleken kunde TFF
glida ifrån och sedan var
det inget snack om saken.
– Det tog bara en kvart
sedan började målen ram-

la in, det var avgjort ganska snabbt, säger Mats
Nielsen, tränare i TFF.
Tuffare motstånd blir
det till helgen då TFF genrepar mot division ett-laget Skurup.
– Då gäller det att vara
på hugget och vara med
från början. Det kommer
krävas en annan inställning och det är bra att vi
får ett tufft motstånd innan
premiären,
säger
Nielsen.
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Lagkapten för dagen: Johan Brannefalk.


Pirates räckte inte
till mot topplaget
Wetterbygden körde över
Trelleborg Pirates med
123–76 den 4 februari. I
Liljeborgshallen på söndagen blev det jämnare. En
stark slutforcering räckte
inte ända fram för hemmalaget, som föll med 74–
79.
BASKET, SUPERETTAN

SILVERLAGET

HANDBOLLSFRAMGÅNGAR. Trelleborgs
HBK:s framgångsrika F08/09 fortsätter att
skörda framgångar. På långfredagen vann laget Påskacupen i Löddeköpinge på miniplan.
I finalen besegrades Kävlinge med 17–8.
På påskdagen spelade laget samma cup,
fast på storplan. Laget gick vidare till final
utan att ha förlorat någon match. Men i finalen blev LöddeVikings för tuffa och kunde
vinna med 4–3 mot HBK.
– Jag är oerhört nöjd och stolt över dessa
tjejer, säger tränaren Toni Lazarevski.
Nästa helg spelare laget Lågan cup i Hörby.

Viola Petersson, Frida Persson, Amelia Nilsson, Mathilda Nilsson, Clara Nilsson, Zuzanna Krolik, Iris Nilsson, Ena Imsirovic,
Nellie Ferm, Emma Lazarevska, Lycke Schyllert, Nellie Schyllert, maskot Liam Lazarevski.
Målvakter: Tiffany Bertsjö och Elina Nilsson. Ledare: Bianca Nilsson, Roger Nilsson, Felicia Lazarevska, Toni Lazarevski.
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Trelleborg–Pirates 74–
79 (14–17, 12–23, 20–
23, 28–16)
T: Justin Berry 19, John
Fitzgerald 16, Lonnie Robinson JR 16, Jordan Lou, 11,
Mario Cooper 10, Erik Nilsson 2

BASKET. Trelleborg Pirates
har spelat sin sista hemmamatch för säsongen i
superettan 2017/2018. Fyra
matcher återstår, samtliga
på bortaplan. Trelleborgstränaren Ali Lou räknar
med god poängchans i
samtliga.

– Vi borde vinna minst
tre av fyra. Luleå har vunnit två matcher på hela säsongen, båda mot oss. Den
matchen ska vi vinna av
ren stolthet, säger Ali Lou.
Wetterbygden förfogar
över en stark trupp med
bra bredd. Skillnaden jämfört med senast var Trelleborgslagets förvarsspel.
– Vi har spelat flera
matcher nu, både när vi
har vunnit och förlorat,
där vi har hållit motståndarna under 80 poäng.
Försvaret har börjat sitta,
det är en stor anledning
till att hålla siffrorna nere
den här gången, säger Piratestränaren.
16 poängs underläge
krympte till fem i slutet,
men närmare kom inte Pirates.
Trelleborgslaget ställs
härnäst mot Malbas borta
söndagen den 8 april.
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