Veteranlandslaget har gjort det igen – hockeypropaganda! Samtidigt som
arrangerande Karlskrona HK fick ett rejält tillskott i ungdomssektionens kassa
och även cancerforskningen fick ta del av överskottet från matchen. Lördagen
den 17 april spelade nämligen TKL i Karlskrona mot deras A-lag, som spelar i
division 1, inför nästan 3 000 begeistrade åskådare.
Bland alla åskådare fanns även 18 stycken U13-lag, från tre länder, som deltog i
KHK:s cup. De övriga två lagen spelade samtidigt i ishallen intill. Åskådarna fick se
en fartfylld match. KHK kände till veteranernas tidigare segrar mot alla division 1-lag
de mött under säsongen så dom startade matchen i högsta möjliga
tempo. Därför vann Karlskrona första perioden med hela 3-0. Delvis beroende på att
Veteranlandslagets spelarna sköt för litet och från för långa håll. KHK:s målvakt var
både för bra och för stor för att släppa förbi sig de skotten. Det var en trevlig ishockey
publiken fick se. Teknisk med många fina kombinationer mellan båda lagens spelare.
Veteranernas alla backar fick visa prov på sin skicklighet flera gånger när de blev
ensamma med KHK-forwards. Veteranernas målvakt Roffe Wanhainen hade nog fått
släppa förbi sig flera puckar om han inte hade storspelat och visat fint målvaktsspel.
I andra perioden vårdade veteranerna pucken bättre och visade fint klapp-klappspel.
Forwards jobbade hem och backarna följde upp anfallen. Dessutom sköt de mer, från
närmare håll. Anders ”Acke” Johnson och Leif R. Carlsson prov på individuell
skicklighet då de på TV-pucksmanér dribblade sig igenom mittzonen flera gånger.
Det gjorde även den elegante spelaren Jörgen Pettersson. Magnus ”Sigge”
Svensson visade prov på fin teknik med luriga dragningar, vändningar och flippass
Patrik Juhlin visade upp imponerande snabbhet – och uthållighet – när han åkte
skridskor som i sin glans dagar. ”Julle” visade även prov på skicklighet med pucken
vilket gav resulterade i ett mål. Veteranrookien Paul ”Palle” Everberg (f d Andersson)
kom även han igång och visade prov på både dribblingsförmåga och skjutförmåga.
Det ledde till två mål, ett kanonhårt skott i krysset och en soloåkning med en
avslutning där han lurade målvakten. Robert ”Burra” Burakowsky for runt och sköt i
stolpar och ribban. Veteranerna vann andra perioden med 2-0.
Veteranerna fortsatte med sitt fina spel och spelövertag i tredje perioden. Willy
Lindström, som vanligt äldst på isen av spelarna, försökte åka rakt på mål, som han
alltid gör på kanadensiskt vis. Dock fick han inga lägen för sina snärtiga
handledsskott. Ronnie Sundin var både back och forward. Men så slutade han ju
spela i Elitserien nyligen också. Ingen kunde komma förbi Ronnie. Han var ofta en
fjärde forward tack vare sin starka skridskoåkning. I slutet av matchen hade han
sånär avgjort matchen då han åkte sig fri men KHK-målvakten lyckades rädda
skottet. Veteranerna vann perioden med 1-0 och matchen slutade således 3-3.
För publiken la båda lagen tre straffar vardera. Här lyckades KHK göra två mål
medan enbart ”Julle” lyckades göra mål bland veteranerna.
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