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Täby Basket, vinnare av Final 4 Basketettan herr.

	
  

Täby tog hem Final 4 på hemmaplan
2013-04-14 20:12
De två grundseriesegrarna möttes också i finalen. Där utnyttjade Täby Basket hemmaplansfördelen till
fullo och tog hem Basketettan herr Final 4 genom att slå Brahe Basket med 110–80.
Detta var det sista Final 4 som vi känner det, då det efter beslut på årsmöte, en Förbundsserieutredning och ännu
ett beslut på ett extra årsmöte görs serien om till kommande säsong. Då spelar de bästa lagen i Basketettan i
Superettan efter jul och där belöningen för de bäst placerade lagen blir att kvala till Basketligan herr. Täby
Basket blev alltså det sista laget att ta hem Final 4. Täby vann Basketettan norra efter en stenhård kamp mot
Akropol ända in till sista omgången. Som belöning fick Täby arrangera och det gjorde man snyggt.
Brahe hängde med en bit in i andra quartern i finalen, men Täby gjorde ett ryck när det närmade sig halvtid och i
andra halvlek rann det iväg. Matchen spelades i högt tempo och båda lagen drog på sig en hel del foul. Jon
Jonsson, Jimmy Lundin och Yazin Merzoug bar Täby. Jonsson skickade i 24 poäng med hög procent och tog tio
returer. Pointguarden Jimmy Lundin spelade listigt och kom upp i 19 poäng, sex assist och fem returer. Även
Jimmy var högprocentig, både gällande skott och beslut.
Segern innebar att coach Stefan Bergman tog hem Final 4 för tredje säsongen i rad. I fjol coachade han
Stockholm Eagles till seger, då genom att besegra Höganäs i finalen. Yazin Merzoug bombade i fem treor på sju
försök och kom upp i 24 poäng. I Brahe kämpade framför Matthew Cavalieri och Tanju Yulman tappert mot
övermakten. Båda kom upp i 19 poäng, samt sju respektive fem returer. Tredje priset tog Borås hem efter att ha
slagit Eos med 98-88.
Final 4 inleddes med semifinalen Brahe-Borås, en match Brahe tog hem med 81–69. Den andra semifinalen vann
Täby över Eos med 104–92.
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