Ryssland vann oldtimersmötet mot
Sverige i Globen
Ryssland vann oldtimersmötet mot Sverige med 6-3 (3-1, 0-2, 3-0) på
lördagseftermiddagen i Globe Arena i Stockholm. Matchen lockade hela 10 128
åskådare vilket är ett stort och fint publikrekord i Sverige för oldtimershockey.
I första perioden tog Ryssland kommandot direkt. 1-0 kom redan efter 01.11där hela
svenska laget blev överspelat då ryssarna kom i hög fart. Två minuter senare kom 20 efter 03.36. Även andra målet var frukten av snabbt rysk passningsspel i
kombination av fin skridskoåkning. Sverige ryckte dock upp sig betydligt ju längre
tiden led. Reduceringen till 2-1 kom välförjänt efter 11.16. Bakom mål fick Willy
Lindström över pucken till Mats Näslund som spelade in framför mål där Tommy
Samuelsson kom åkande och nöp till direkt, otagbart för den ryske målvakten. I slutet
av perioden ökade Ryssland på till 3-1 efter 17-20 genom mål tidigare MODOspelaren Ravil Yakubov. Resultatet 3-1 efter första perioden var fullt rättvist.
Förutsättningarna inför matchen var högst olika. Det ryska laget är anställt av ett
företag och spelar oldtimershockey under stor del av året. Det brukar kunna bli 35-40
matcher per säsong och dessutom vinner laget ofta turneringar det ställer upp i. I det
svenska laget är det inte alls lika många som spelar oldtimershockey och det
märktes. Det märktes i första perioden att Jörgen Pettersson håller igång. Hans
skridskoåkning var minst lika fin som ryssarnas. Andra som märktes i det svenska
laget var Mats Näslund, Tomas Sandström, Per-Erik Eklund och Willy Lindström.
Andra perioden började precis som den första med en snabbt och frejdigt ryskt spel i
inledningen av perioden. Sverige tvingades dra på sig utvisningar för att freda sig.
Sverige klarade ut den ryska anstormningen utan att slappa till några fler
baklängesmål. I slutet av perioden kunde i stället Sverige flytta upp positionerna och
började anfalla mer. Sverige reducerade till 2-3 efter 17.28 genom mål av Robert
Nordmark. Det var Lars-Gunnar Pettersson som kom fri med ryske målvakten som
avvärjde framstöten men i momentet därpå tog Robert Nordmark vara på returen och
fick in pucken i mål. I slutet av perioden drog Sverige på sig en utvisning igen och
Ryssland satte in det bästa de hade för att göra mål. Då var det Igor Larionov, Valeri
Kamensky och Lev Berdichevskiy som satte väldigt hård press mot Rolf Wanhainen i
det svenska målet, han ersatte Göte Wälitalo efter halva andra perioden. Sverige
redde ut den stormen också. I peridens sista anfall kom Magnus Svensson upp på
högerkanten och strax innanför blålinjen fick han till ett bra skott som studsade på en
försvarare och gick i mål, 3-3 efter 19.57. Sverige kunde därmed gå till pausvila med
3-3, ett synnerligen bra resultat med tanke på att Ryssland dominerat stora delar av
matchen. Alla Sveriges tre mål är backmål.
I tredje perioden satte Ryssland full fart igen fast beslutet att vinna matchen. Målen
trillade in i snabb takt: 3-4 efter 36 sekunder, 3-5 efter 04.19 och 3-6 efter 07.42.
Därefter kändes matchen avgjord. Sverige gav dock inte upp utan kom i några anfall
som kunde ha resulterat i mål. Ryssland hade bara att spela av matchen och det blev
inte några fler mål utan slutresultat skrevs till 6-3.
Lördagen den 15 september 2007
Globe Arena, Stockholm

Matchfakta:
Sverige-Ryssland 3-6 (1-3, 2-0, 0-3)
Period ett: 01.11 0-1 Lev Berdichevskiy assist Stanislav Romanov, 03.36 0-2 Dmitriy
Teplyakov assist Dmitry Popov, 07.17 utv 2 min Igor Romashin holding, 11.16 1-2
Tommy Samuelsson assist Mats Näslund, 17.20 1-3 Ravil Yakubov assist Lev
Berdichevskiy, 17.58 utv 2 min Igor Romashin holding, 19.10 utv 2 min Tommy
Samuelsson interference
Skott: 12-14.
Period två: 07.16 utv 2 min Lars-Gunnar Pettersson hooking, 11.38 utv 2 min LarsGunnar Pettersson holding, 17.08 2-3 Robert Nordmark assist Per-Erik Eklund och
Mats Waltin, 17.26 utv 2 min Robert Nordmark charging, 19.57 3-3 Magnus
Svensson utan assist
Skott: 10-17.
Period tre: 00.36 3-4 Dmitriy Teplyakov assist Igor Larionov, 00.50 utv 2 min
Christian Lechtaler hooking, 04.19 3-5 Valeri Kamensky assist Doug Brown, 07.31
utv 2 min Tommy Samuelsson holding, Dmitriy Teplyakov diving, 07.42 3-6 Lev
Berdichevskiy assist Alexander Lysenko i spel fyra mot fyra, 08.18 utv 2 min Igor
Romashin interference
Skott: 11-11. Totalt: 33-42.
Utvisningar: Sverige 6x2 min. Ryssland 4x2.
Domare: Dag Olsson, Ulf Rådbjer, båda Sverige
Publik: 10 128
Matchens lirare:
Sverige: Göte Wälitalo
Ryssland: Lev Berdichevskiy

