Sverige världsmästare i inline
Sverige blev världsmästare i inline genom att besegra Finland i VM-finalen med
4-2 (1-0, 1-0, 2-1, 0-1) i Kupio, Finland, lördagen den 16 juli 2005. Detta var
fjärde medaljen på lika många år och befäster Sveriges plats som den bästa
inlinenationen i världen för närvarande.
Finalen var en bra och välspelad match där Sverige hela tiden låg steget före
Finland. I gruppspelet hade Finland besegrat Sverige i en överdrivet brutal match,
över 30 utvisningar utdömdes då. Nu var Sverige därför ute efter revansch, och fick
den. Ledningen med 2-0 efter halva matchen drygades ut till 3-0 genom mål av
Kristian Luukkonen, ett viktigt mål som blev matchavgörande. Finland kom tillbaka
och reducerade till 3-1 men när sedan Henrik Höglund dundrade in 4-1 i power play
hade Sverige återigen ett fast grepp om matchen. I sista perioden pressade Finland
och reducerade till 4-2. De tog ut målvakten med närmare tre minuter kvar av
matchen men några fler mål lyckades de aldrig åstadkomma. Hela laget spelade
mycket bra i VM-finalen och ska man välja några matchhjältar måste det bli
målvakten Peter Hermansson, samt forwards Daniel Wessner och Mattias
Luukkonen.
Svenske coachen Fredrik Skoog hade redan mycket tidigt i våras ställt in siktet på
VM-guld och satsningen höll hela vägen. Han hittade rätt i det mesta han gjorde och
fick med sig ett starkt lag till VM. Två bra målvakten, bra backar och forwards i
världsklass. Största konkurrenterna om guldet var USA och Finland men Sverige
besegrade båda på vägen fram till VM-guldet (USA-Sverige 5-6 och sedan SverigeFinland 4-2). Fredrik Skoog utsåg Daniel Wessner, Resport Stars IHC, till lagkapten
och det visade sig vara mycket lyckat. Detta kraftpaket, dynamo och ledarfigur fick
med sig gruppen på ett bra sätt och alla drog åt samma håll. För Daniel Wessner
själv blev turneringen lyckad. Han visade prov på såväl målfarlighet som säkerhet i
försvarsspelet och spelade ofta, och bra, i box play. Mycket välförtjänt blev han av
VM-direktoratet utsedd till turneringens bäste forward samt turneringen mest
värdefulle spelare.
Backen Daniel Brolin, Flemingsbergs IK, var med i början av turneringen och hjälpte
Sverige fram till en gynnsam kvartsfinal. Han tvingades sedan åka hem under
turneringen. Till slutspelet anslöt backen Anders Broström, och forwarden Björn
Östlund, båda från Charlestown Force IF. Deras intåg i truppen gav ett redan starkt
lag än större tyngd och slagkraft. Anders Broström är en av de backar i Sverige som
kan uppvisa absolut högst lägstanivå i match efter match, en underbar spelare att ha
i sitt lag. Björn Östlund visade att den goda formen från SM-slutspelet höll i sig. Han
gjorde åtta poäng på tre matcher och bidrog till den svenska framgången.
Sveriges främsta anfallspar var Rickard Wallin, Resport Stars IHC, och Daniel
Wessner som tillsammans gjorde 33 poäng.
Svenskar i topp
Forwarden Rickard Wallin blev VM:s poängkung med 19 poäng via 5 mål och 14
assist. Han svarade även för flest assist i VM samt gjorde flest mål i numerärt
underläge. Rickard Wallin var tillsammans med Marcus Weinstock, Resport Stars
IHC, i topp i plus/minusstatistiken, båda hade plus 15 (19-4). I målvaktsligan kom
Marcus Rauch, Stockholm Capitals Inline, tvåa med ett snitt på 2,67 på insläppta mål
per match. Peter Hermansson, Charlestown Force IF, med 3.69 kom på femte plats.

Sverige gjorde i särklass flest mål i VM, 55 stycken och närmast var USA och
Tjeckien som båda mäktade med 42 mål.
VM-direktoratet utsåg turneringens bästa spelare:
VM-turneringens direktorat valde ut VM:s bästa spelare och Daniel Wessner fick två
fina utmärkelser:
Målvakt: Jeff Reynaert, USA
Back: Aki Tuominen, Finland
Forward: Daniel Wessner, Sverige
Turneringens mest värdefulle spelare: Daniel Wessner, Sverige
All Star Team
Pressen röstade fram VM:s All Star Team och där fick Andreas Svensson en av
backplatserna och Daniel Wessner en av forwardsplatserna:
Målvakt: Jeff Reynaert, USA
Back: Ales Hemsky, Tjeckien
Back: Andreas Svensson, Sverige
Forward: Mikko Liukkonen, Finland
Forward: Daniel Wessner, Sverige
Sveriges matcher i årets VM, i grupp B: Tjecken 5-4, Österrike 19-1, Finland 6-8,
samt Slovakien 15-1 i kvartsfinalen, USA 6-5 efter Overtime och straffar i semifinalen,
Finland 4-2 i finalen.
Sveriges VM-medaljer: VM-guld 2002, VM-silver 2003, VM-brons 2004, VM-guld
2005.
Nästa års inline-VM spelas i Budapest, Ungern 9-16 juli.
I samband med guldfirandet uppvaktade hela den svenska truppen lagets team
manager Tibor Gregor som fick mycket välförtjänt beröm för sitt uppoffrande arbete
för inlinehockeyn. Han har i det närmaste ensam arbetat för svensk inlinehockeys
utveckling på landslagsnivå de senaste tio åren. Han har bidragit starkt till de
internationella framgångarna med framskjutna placeringar och många medaljer. En
mer välförtjänt hyllning var svår att hitta när det andra svenska VM-guldet genom
tiderna skulle firas.
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Svenska VM-guldtruppen 2005
Målvakter: Peter Hermansson, Marcus Rauch. Backar: Jimmy Andersson, Johan
Bengtsson, Jonas Bergman, Daniel Brolin, Anders Broström, Jonas Karlsson,
Andreas Svensson, Martin Thelander. Forwards: Henrik Höglund, Kristian
Luukkonen, Mattias Luukkonen, A, Dejan Matejic, Rickard Wallin, A, Marcus
Weinstock, Daniel Wessner, C, Björn Östlund.
Lagledningen: Team manager: Tibor Gregor. Huvudcoach: Fredrik Skoog.
Assisterande coach: Christer Olsson. Materialförvaltare: Stefan Nilsson.
Fysioterapeut: Sebastian Bak. Pressvärd: Anders Feltenmark.

