Veteranlandslaget var i Nyköping lördagen 20 mars och gjorde hockeypropaganda
när dom mötte Nyköping Hockeys div I-lag. Över tusen personer såg
veteranlandslaget vinna matchen med 4-3.
Coachen Curre Lundmark bad veteraneranspelarna vid taktikgenomgången före
matchen att dom skulle skjuta mycket i stället för att bara passa pucken i
anfallszonen. Det sa han då han visste att Nyköping är ett bra lag med unga snabba
spelare och att det skulle bli en jobbig match för veteranspelarna.
Spelarna gjorde som Curre sa och tog från första nedsläpp kommandot och startade
ett ”klapp-klappspel” som sällan skådats i Nyköpings ishall. Efter två
perioder ledde veteranerna med 4-0 och hade överlägsna 23-8 i skottstatistik.
Egentligen ledde veteranerna med 5-0 men ”världens bäste domare genom tiderna”
Dag ”Daggen” Olsson, blåste inte mål.
− Måste ju hålla spänningen vid liv så det blir roligt för motståndarna och publiken,
var Daggens förklaring till varför han ej blåste för mål.
Före detta NHL-proffset Jonas Höglund debuterade och tillsammans med FBKkompisen, och tillika före detta NHL-proffs, Magnus Arvedson ”sågade” dd sig
igenom Nyköpingslaget med rapp skridskoåkning och fin teknik med klubba och
puck.
Lagkaptenen Willy Lindström, äldste spelaren på isen, var som vanligt likt en ”yster
20-åring”. Det ärrade före detta proffset gjorde ett mål och en assist och var nära att
göra ytterligare mål med sina rappa handledsskott.
I tredje perioden startade veteranernaL i makligt tempo. Detta i kombination med att
Nyköpingslaget startade i högsta fart gjorde att de kom ifatt veteranerna. De unga
spelarna ville visa att även de kan spela hockey, vilket de verkligen kan.
Men närmare än till 4-3 kom de aldrig. Dom rutinerade spelarna i veteranlaget
spelade smart och såg till att återigen vinna en match.
Målgörare: Robban Nordmark, Morgan Samuelsson, Willy Lindström och Anders
”Acke” Johnsson.
Slutresultat: 3-4.
Periodsiffror: 0-2, 0-2, 3-0.
Skottstatistik: 15-32
Dick Carlsson, veteranlandslagets team manager

