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Per Ledin stångas, snackar dynga och spelar hockey tills han stupar. Foto: Jacques
Boissinot

Magnus Nyström:
Repris i kvarten - den
förlorar Sverige aldrig
QUEBEC. Nu talar allt för Tjeckien i kvartsfinal.
Bra.
Det förlorar aldrig Sverige.
Ryssland kan Tre Kronor ta hand om senare.
Många av spelarna var
uppenbart trötta i benen
sedan lördagens holmgång
mot Ryssland. Dessutom
saknade Tre Kronor både
Kung Kenny och King Kong.
Ändå blev det seger i
nattens match mot Tjeckien
här i Quebec.
Det säger en hel del om
detta svenska hockeylandslag.
Att det blir medalj i detta
VM - det tar jag för givet.
Frågan är bara av vilken sort?
På onsdag pekar alltså allt
mot en repris. Tjeckien
igen.
Fast då är det ett Tre
Kronor med Jönsson och
Murray - och inga trötta
ben.

Betydligt snällare

Största läsfesten
Sveriges bäste:
Mats Olsson.
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Missa inga hjältar följ ditt favoritlag.
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Tack för den här
säsongen

I detta VM har vi också fått
lära oss hur bra Magnus Johansson (blir han aldrig trött?) och Anton "LillKenny" Strålman är.
Sedan har Tre Kronor Ledin-kedjan och kapten Bäckström.
Nils Montan-Lund
Det är klart det finns anledning till optimism.
Hockeyreporter
Efter en vild match mot Ryssland blev det en betydligt snällare
En liten aptitretare
drabbning med Tjeckien, även om en pajas som Marek Zidlicky gjorde sitt
bästa för att leka NHL-buse.
Det ska bli kul att se om han vågar vara lika tuff med King Kong på
isen.

Spelar tills han stupar

Plötsligt hade även Sverige en hejarklack i ett hörn bakom ena målet.
"Svea Svin", stod det skrivet på en stor flagga. Jag tog för givet att det
var en hyllning till Per Ledin. Men nej, detta är ett gäng glada grabbar som
brukar följa Tre Kronor under den käcka parollen "vi super tills vi stupar".
Per Ledin hade förtjänat en egen flagga.
Han spelar hockey tills han stupar och hans energi sätter ännu mer fart
på Tony Mårtensson och Mattias Weinhandl som båda är jublande glada
över att ha Ledin i sitt eget lag för en gångs skull.
- Skönt att slippa ha Ledin flåsande i nacken, erkänner Weinhandl.
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Läs Expressen
Det är busenkelt!

Ingen tjeck hångarvar

Nu flåsade Ledin tjeckerna i nacken i stället och trashtalkade gjorde han
också. Ledin från HV 71 tvekade inte en sekund att kaxa upp sig mot
superstjärnan Tomas Plekanec från Montreal Canadiens.
Och jag lovar er: Ingen i Tjeckien hångarvar åt laget med tolv
elitseriespelare.
Och viktigast spelaren av alla i en kvartsfinal: målvakten.
Henrik Lundqvist eller Milan Hnlicka?
Det är som att fråga: vem är tuffast, Murray eller Morozov?
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Vad kan du om
superstjärnorna i
NHL? Testa dig!

Postat av
StranZa
19 den 12 maj 2008 kl 14:02
Haha konsigt hur ni ändrade inställning till detta VM efter
en vinst, nu blir det vm guld förut var det inte ens kvartsfinal.
Nu är ni bäst. ^^lol

Postat av
du är ett skämt
28 den 12 maj 2008 kl
10:57
Lika bra att inse visst vi kan vinna en kvart men längre går
det ej tyvärr. Laget står helt utan 1:a center..har svårt o se
hur det ska hålla längre. Bäckström har inte tillräcklig
mustach ännu för jobbet tyvärr.

Så mycket tjänar
de Stjärna för stjärna.
[extern länk]
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Nobbade sportschefsjobb
i Modo - Johansson blir
expert på Viasat i stället
Andreas Johansson erbjöds fortsättning i Modo men tackade nej
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