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Mikai Klintman
Ålder: 14 år.
Bor: Malmö.
Familj: Mamma och två
systrar. Besöker pappan
som bor i New York ungefär vartannat år.
Aktuell: Tävlar nästa
vecka i en internationell
ungdomstävling i Orlando, USA, för världens 35
bästa 15-åringar.
Gör på fritiden: ”Söndagar
brukar jag inte göra så
mycket, då har jag ingen
träning så det är då jag vilar och hänger med kompisar.”

Mikai Klintman har tränat för
att bli proffs ända sen han
var runt tio år gammal.

På väg mot toppen i USA
● ●Supertalangen Mikai Klintman är bara 14 år gammal men spelar redan

regelbundet mot vuxna. Nu åker han till USA för att konkurrera med
hela världens största framtidsnamn och visa upp sig för NBA-klubbarna.
BASKET. Mikai Klintman
som spelar i Trelleborg Pirates är en av två svenskar
som blivit uttagna till en
internationell tävling i Orlando, Florida, där världens 35 största baskettalanger ska få chansen att
visa upp sig. Tävlingen
leds av NBA, basketligan i
USA och matcherna ska livesändas i TV. Flera scouter från de stora klubbarna
kommer vara där.
Men tonåringen tar det
hela med ro, samtidigt
som han är fokuserad på
målet.

– Jag är inte så nervös,
men lite ändå. Det här är
ju en väldigt stor chans att
visa upp mig om jag vill
komma till USA och spela
basket där, säger talangen.
14-åringen föddes i USA
och hans pappa bor kvar i
New York, så själva resan

över Atlanten har han
gjort flera gånger tidigare.
När TA-sporten träffar honom är han på väg till Valencia i Spanien för att träna ihop sig med det Europa-lag som han kommer
spela med i Orlando.

– Jag har alltid sen jag var

liten velat spela basket

professionellt i USA. Mitt
mål är fortfarande att bli
så bra att jag kan spela på
high school eller college i
USA, sen är det NBA som
är målet, säger Mikai
Klintman.
Ska man tro huvudtränaren och sportchefen i
Trelleborg Pirates, Ali
Lou, så är det mer eller

mindre en tidsfråga innan
det händer.
– Hans perceptionsförmåga är långt bättre än en
vuxens. Han lär sig snabbt
och är väldigt intelligent.
Plussar du på att han är atletiskt, grymt snabb och
har en god koordination
så gör det att han kan bli
en spelare i världsklass,
säger Ali Lou.
– Hans potential existerar men det är upp till honom och oss att se till att
han pushar och pushar.
Han tävlar inte mot dem
som är några år äldre, han
tävlar mot sig själv om fem
år.

Tidigare i år var den unge

Enligt sin tränare har han en exceptionell blick för spelet.
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basketvirtuosen på ett Europa-läger i Slovenien där
han var fullkomligt överlägsen sina jämnåriga, enligt tränaren. I Trelleborg
tränar han ofta med a-la-

”Det här är ju en
väldigt stor chans.”
Mikai Klintman

get och till nästa år planerar Ali Lou att ge honom
chansen i superettan.
– Det som gör Mikai speciell är inte hans fysiska
förmåga utan det är att
han är otroligt intelligent.
Han kan som en schackspelare se flera drag framåt i tiden, säger han.

När många hade svävat i

väg av att bli utnämnd till
en av Europas tio bästa talanger i 15-årsåldern så
har Mikai Klintman fötterna kvar på basketplanen.
Ända sedan han började
träna mer seriöst, när han
var i tioårsåldern, har han
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bestämt siktat mot de högsta nivåerna i USA.
Han går i skolan på Malmö idrottsgrundskola och
tränar där fyra pass basket
i veckan. Lägg därtill träningarna med klubben i
Trelleborg så blir det runt
åtta pass i veckan. Men
14-åringen tycker inte att
det är för mycket. Har en
ledig stund så blir det ofta
att han fyller även den den
med basket.
– Hemma har jag en basketplan tio minuter bort
med cykel och där brukar
jag ofta gå och skjuta när
jag inte har någonting att
göra, berättar han.
Efter att han kommer
tillbaka från tävlingarna i
USA planerar Mikai Klintman att spela några år i
Trelleborg, kanske börja
gymnasiet, sen satsar han
mot USA igen.
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18-årig gästspelare nätade för segerhungrigt TFF U21
U21-SERIEN

TFF–Landskrona Bois 4–0
(3–0)
Mål: 1–0 Haris Brkic, 2–0 Ottar Magnus Karlsson, 3–0
Hugo Andersson, 4–0 Bilal
Sesay

TFF besegrade Landskrona Bois med 4–0 (3–0) i
U21-serien. Sista målet
gjorde Bilal Sesay, en 18årig forward som flyttat

från England och nu prövar
sina fotbollsvingar i Sverige.
FOTBOLL. Låter efternamnet bekant så har det sina
naturliga orsaker. Bilal Sesay är yngre bror till Malik
Sesay, trelleborgaren som
varit fotbollstränare i flera
klubbar på olika nivåer
och som nu är tränare för
sin son i TFF:s P9.

Bilal Sesay är svensk
medborgare men har bott
i England hela sitt liv. Fotbollsmässigt har han senast varit verksam i
Grimsby Town.
– Vi får se vad som händer. Det såg bra ut i dag
och träningarna har sett
bra ut också. Han är djupledsgående, jobbar hårt
och har engelsk mentalitet, säger Malik Sesay som

lockat sin yngre bror till
sin hemstad.
Hittills har Bilal Sesay
tränat med TFF:s U19-lag.
I U21-mötet med Landskrona höll han sig framme
och slog in en målvaktsretur i slutet av matchen.
– Ett välförtjänt mål.
Han springer mycket, jag
tycker han gör det ganska
bra. Har fin attityd och en
löpvilja som jag tycker att

jag saknar hos ganska
många av våra spelare annars, säger TFF-tränaren
Kristian Haynes.
Efter en segerlös period
i allsvenskan och förlust i
förra veckans U21-match
mot Helsingborg var det
ett TFF som suktade efter
en seger. Tidigt hade laget
kopplat grepp genom att
gå ifrån till 3–0 efter första
kvarten.

– Man får inte vänja sig
vid att förlora, jag är besviken att vi förlorade mot
HIF som trots allt är ett superettanlag. Det är bra att
vi får detta, kan få positiv
energi på en del spelare
som formmässigt ser lite
piggare ut. Det finns en
glöd hos dem att de vill
vara med i A-laget, säger
Kristian Haynes.
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