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TFF:s lagkapten
sköt Bois i sank
LANDSKRONA

Med ett kanonskott
i krysset från 25 meters håll såg lagkaptenen Magnus Andersson till så att Trelleborgs FF vann sin
första träningsmatch
i fotboll för säsongen.
Det var Landskrona
Bois som besegrades
med 1-0 på konstgräs
i Landskrona.
– Alltid kul att vinna, sa
Jimmi Olsson, TFF:s assisterande tränare.
– En bra insats av alla.
Debutanterna klarade sig
bra i den nya omgivningen.
Joona Tamm och Patrik
Åström debuterade som
TFF:are. Till dessa ska
två testspelare, Robin Jakobsson från BW90 och
ex-LB07:aren Tibor Cica,
läggas.
– Båda klarade sig bra,
berömde Jimmi Olsson.

Landskrona Bois kom

till start med sex nyförvärv. Två av dem, vänsterbacken Enis Ahme-

tovic och yttern William
Kvist, anlände till Landskrona i fredags och
skickades in på matchplanen utan att i princip
ha tränat något pass med
sina nya lagkamrater.
– Men de gjorde det
bra, berömde Jörgen Pettersson, Bois-tränaren.
Han var nöjd även med
de tre andra debutanterna: Daniel Jarl, Paul
Torres, Cheik Sarr och
dansken Niclas Rönne.
– Det är bra spelare vi
tagit. Nu gäller det för
oss att spela samman laget, menar Pettersson.

Han betecknar fighten

mot Bois som en ”typisk
årspremiär”.
– Jag tycker vi var det
bästa laget och spelmässigt bättre än Bois. Vi
skapade en del chanser.
Positivt var det att vi höll
ihop försvarsspelet. Även
om vi inte ens börjat titta
på det rent anfallsmässiga så bjöd killarna på en
del fina kombinationer.
Jonny Nilsson

noterat

Magisk vändning av Höllviken
HÖLLVIKEN. Nykomlingen Höllvikens IBF vände smått

sensationellt 3–7 till 8–7 mot Åby IBK och gick upp på
fjärde plats i den södra innebandyallsvenskan.
Stor hjälte blev Johannes Wilhelmsson som satte
det avgörande målet efter 59.29.
– Det är vi naturligtvis jättenöjda med, konstaterade
tränare Ola Persson som plockade ut målvakten och
satsade på en extra utespelare sista elva minuterna.
– Vi kämpade ner dem på slutet.
Tränare Persson plussade lite extra för nämnde Wilhelmsson och Daniel Persson, båda tremålsskyttar.

Malmö FBC uddamålsföll
KALMAR. Bottenkrigande Malmö FBC kom aldrig
upp i nivå och uddamålsföll, 3–4, i det allsvenska
bortamötet med FBC Kalmarsund.
En hyfsad avslutning räckte inte.
– Vi gjorde en för dålig förstaperiod. Det sänkte
oss, suckade tränare Mikael Karlberg apropå att det
stod 1–3 redan efter 20 spelade minuter.
– Sedan skapade vi inte tillräckligt många chanser.

Södradal slog serieettan
SÖDRA SANDBY. Division 1-topplaget IK Södradal tog
sin åttonde raka seger, och ytterligare en med uddamålet, genom 6–5 mot serieettan Åstorp/Kvidinge.
– Fantastiskt roligt att slå dem igen. De har inte
förlorat några andra matcher, myste tränare Erik
Hensfelt.
– Åstorp/Kvidinge hade mer boll, men vi uppträdde
starkt i försvaret och utnyttjade våra omställningar.
Bäst var Niclas Gustavsson som svarade för tre
fullträffar i den tredje perioden.

Årets manlige respektive kvinnliga idrottare 2013 i sydöstra Skåne, Peder Fredricson och Armina Barakovic, fick nöjet att stå
Foto: Thomas Persson
i rampljuste på lördagskvällens gala på Ystad teater. 

Den sydostskånska
idrottens stora kväll

■■  GALA.

Stjärnor, ledare, talanger och föreningar prisades

YSTAD

Delar av sydostskånska
idrottsgräddan var på
lördagskvällen samlade
på Ystad teater för att
hyllas i den sjunde upplagan av Stora Idrottsdagen. Sammanlagt
delades tio priser ut.
Teatern var utsåld sedan
länge och därmed full till
bristningsgränsen.
Överlyckliga pristagare
och de många nominerade
applåderades välförtjänt
och flitigt på den sydostskånska idrottens egen
Oscars-gala.

De två kanske mest pre-

stigefyllda priserna erövrades av Peder Fredricson
från Österlens RK och
Armina Barakovic, Ystads
Karateklubb, som Årets
manliga respektive kvinnliga idrottare. Fredricsons
finfina ridsportsår 2013 av-

slutades med bland annat
fyra klassegrar på Stockholm Horse show i Globen. Armina Barakovics
2013 innehöll bland annat
ett SM-guld och ett brons
samt ett EM-brons.
– EM-bronset slår ut allt
annat, lät Armina meddela.
Handbollsgeniet Fredrik
Petersen fick för andra året i
rad priset som Årets ambas-

sadör. I fjor delade han det
med med fem andra handbollsprofiler från Ystad. Nu
var han ensam etta. Fredrik
blev Champions Leaguemästare för Hamburg 2013
och svarade för avgörande
insatser i finalen. Pedersen
var dock själv inte på plats
på teatern.
Gladast av alla glada
pristagare var nog Vivi Ha-

h Prisade på Idrottsgalan i Ystad

Årets manliga
idrottare: Peder
Fredricson, ridsport, Österlens
RK.
Årets kvinnliga
idrottare: Armina
Barakovic, karate,
Ystads KK.
Årets ledare:
Patrick Nilsson,
fotboll, Skurups
AIF.
Årets ambas-

sadör: Fredrik Pedersen, handboll,
Hamburg/Berlin.
Årets förening:
Marsvinsholms IF/
BK Pan, brottning.
Årets unga ledare:
Filippa Kristiansdotter, Ystads
Volleybollklubb.
Årets eldsjäl:
Vivi Hagenkötter,
Ystadkorpen.
Årets talang: Emil

Hansson, handboll,
Ystads IF.
Juryns specialpris:
Per-Olof Kippel,
Benestad, och
Fabian Rimfors,
Brösarp.
Årets handikappris: Jörgen Lundgren, Tomelilla,
förbundskapten
för det svenska
kälkhockeylandslaget.

genkötter, som efter att ha
utsetts till Årets eldsjäl höll
ett långt och känslosamt tal.

– Jag har verkat i Ystadskorpen i 47 år. Först eller
sist spelar ingen roll för
oss motionärer. Det är gemenskapen som är det viktigaste.
Utöver prisutdelningar
bjöds det på humoristiska
sportnyheter presenterade
av TV4:s Anna Bergh. Bland
annat fick publiken se konferenciern Andreas Narsell
utmana två pensionärer.
Husbandet bestod av musikerna från före detta The
Ark med Sylvester Schlegel,
för exakt en vecka sedan en
av artisterna i Malmös deltävling av Melodifestivalen,
i spetsen. Succémusikalen
Kal P Dal gästade också.
jonny Nilsson text
jonny.nilsson@skd.se
0704-14 25 34

Malmö FBC-damerna öser på
KALMAR. Malmö FBC:s division 1-damer krossade

serietvåan FBC Kalmarsund med 7–1 på bortaplan
och drygade därmed ut sin serieledning till tre poäng.
– De hade det verkligen jobbigt. Vi fick några psykologiska mål och därefter rann det på, sa tränare
Mikael Jeppsson.

Konferenciern Andreas Narsell tillsammans med ”specialprisade” duon Fabian Rimfors och Per-Olof Kippel.

Skurups AIF:s damfotbollstränare Patrick Nilsson fick ta
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emot priset som Årets ledare. 

