Tre Kronor vann OS-guld 2006
Tre Kronor vann mot Finland med 3-2 (0-1, 2-1, 1-0) i OS-finalen i Turin, Italien,
söndagen den 26 februari 2006. Några matchhjältar:
- Henrik Zetterberg som gör två poäng via 1-1 och passningen till 2-1
- Nicklas Lidström gör matchvinnande målet 3-2
- Målvakten Henrik Lundqvist avvärjer 25 av 27 finska skott.
De svenskar som nu vunnit två OS-guld i karriären är Kenny Jönsson, Jörgen
Jönsson och Peter Forsberg.
I första perioden åker Sverige på en utvisning efter drygt två minuter. Sverige spelar
bra försvarsspel och kan till och med gå till anfall några gånger. Sverige får en bra
start på matchen med bra spel både i egen zon och i anfallszon. I en finsk utvisning
visar formationen ledd av Mats Sundin och Peter Forsberg att de kommer att vara
livsfarliga i anfallsspelet. Något mål blir det dock inte denna gång. Det är en del
ställningskrig och lagen känner på varandra. I respekt för varandra spelar lagen med
stor säkerhet. Tempot är inte så högt. Sverige drar på sig tre utvisningar. I andra
delen av perioden när Finland kommit mer in i matchen gör de 1-0 i power play.
Teemu Selänne är nere vid vänstra tekningscirkeln och passar upp till Kimmo
Timonen som skjuter stenhårt på mål. Pucken ser ut att ta på Saku Koivu och ändrar
riktning och ställer Henrik Lundqvist och pucken glider mellan benen på honom och
in i mål. Det är bästa formationen i Finland som gör målet och nu är de igång.
Sverige vinner skotten med 9-7.
I andra perioden kvitterar Sverige till 1-1 i power play efter 04.42. Mikael Samuelsson
spelar ned bakom finska målet till Henrik Zetterberg som åker in mot mål och skjuter
ett skott som tar på en finsk back och trillar in mellan benen på finske målvakten
Antero Nittymäki och in i mål. Matchen fortsätter i ett lågt tempo vilket borde gynna
Sverige. Det är ändå Finland som spelar bäst i spel fem mot fem och skapar fler
chanser än vad Sverige gör. Sverige får chansen i ännu en utvisning och tar
ledningen med 2-1 genom mål av Niklas Kronwall assisterad av Henrik Zetterberg
efter 13.24. Henrik Zetterberg har pucken i högra tekningscirkel och spelar in i mitten
av banan där Niklas Kronwall kommer farande. Pucken studsar på klubbor och
spelare men så fick Niklas Kronwall slag på pucken och skottet går in i mål. Tomas
Holmström skymmer föredömligt framför mål. Två minuter senare kvitterar Finland till
2-2 genom mål av Ville Peltonen. Finland ådrar sig fem utvisningar i perioden och
Sverige gör mål på två av dem. Henrik Zetterberg gör två poäng, gör 2-1 och passar
till 2-1. Sverige vinner skotten med 11-10. Inför tredje perioden är matchen jämn, 2-2.
Båda lagen spelar rätt och så fort ett mål görs tar laget kommandot i matchen. När
tredje perioden börjar tappar Mats Sundin en tekning i sidled i mittzon men Peter
Forsberg erövrar pucken och går in i anfallszon, passar bakåt till Mats Sundin som
släpper bakåt till Nicklas Lidström som klipper till direkt och det höga och
välplacerade skottet går in i mål, 3-2. Sverige drar på sig en utvisning och Finland
arbetar sig in i matchen och etablerar hårt tryck mot svenska målet. Finska trycket
fortsätter även efter utvisningen. Finland kämpar stenhårt mot svenska målet och när
Finland får tekning i anfallszon tar man ut målvakten och satsar på spel fem mot sex.
Sverige försvarar sig mycket bra och Finland kommer inte ända fram. Sverige håller
undan och vinner OS-guld för andra gången genom tiderna, 1994 och 2006.

OS-direktoratet utsåg Kenny Jönsson till turneringens bäste back. Pressen röstade in
backen Nicklas Lidström i OS-turneringens All Star Team.
Resultaten: Kazakstan 7-2, Ryssland 0-5, Lettland 6-1, USA 2-1, Slovakien 0-3,
Schweiz 6-2, Tjeckien 7-3, Finland 3-2.
Söndagen den 26 februari 2006
Palasport Olimpico
Matchfakta:
Finland-Sverige 2-3 (1-0, 1-2, 0-1)
Period ett: 02.43 utv 2 min Niclas Hävelid hooking, 08.28 utv 2 min Antti Laaksonen
cross-checking, 14.15 utv 2 min Jörgen Jönsson hooking, 14.45 1-0 Kimmo Timonen
assist Teemu Selänne i power play spel fem mot fyra, 15.53 utv 2 min Fredrik Modin
hooking
Skott: 7-9.
Period två: 03.52 utv 2 min Toni Lydman hooking, 04.42 1-1 Henrik Zetterberg assist
Mikael Samuelsson och Christian Bäckman i power play spel fem mot fyra, 04.57 utv
2 min Olli Jokinen tripping, 08.20 utv 2 min Petteri Nummelin holding, 13.00 utv 2 min
Saku Koivu hooking, 13.34 1-2 Niklas Kronwall assist Henrik Zetterberg i power play
spel fem mot fyra, 15.00 2-2 Ville Peltonen assist Jussi Jokinen och Olli Jokinen,
15.53 utv 2 min Niclas Hävelid hooking, 18.27 utv 2 min Tomas Holmström
interference, 18.47 utv 2 min Jussi Jokinen interference
Skott: 10-11.
Period tre: 00.10 2-3 Nicklas Lidström assist Mats Sundin och Peter Forsberg i spel
fyra mot fyra, 01.33 utv 2 min Daniel Alfredsson tripping, 11.50 utv 2 min Niklas
Kronwall interference, 15.34 utv min Toni Lydman high-sticking
Skott: 10-8. Totalt: 27-28.
Utvisningar: Finland 7x2 min. Sverige 7x2.
Domare: Paul Devorski, Kanada
Publik: 8 274
OS-SLUTSPELET
OS-KVARTSFINALERNA
Onsdagen den 22 februari 2006
A2-B3 Schweiz-Sverige 2-6 (1-2, 0-3, 1-1) i Torino Esposizioni
A1-B4 Finland-USA 4-3 (2-1, 2-1, 0-1) i Palasport Olimpico
B2-A3 Ryssland-Kanada 2-0 (0-0, 0-0, 2-0) i Torino Esposizioni
B1-A4 Slovakien-Tjeckien 1-3 (0-1, 0-1, 1-1) i Palasport Olimpico
OS-SEMIFINALER
Fredagen den 24 februari 2006
Semifinal Sverige-Tjeckien 7-3 (2-1, 4-2, 1-) i Palasport Olimpico
Semifinal Finland-Ryssland 4-0 (1-0, 2-0, 1-0) i Palasport Olimpico
OS-BRONSMATCH
Lördagen den 25 februari 2006
OS-bronsmatch Ryssland-Tjeckien 0-3 (0-1, 0-1, 0-1), Palasport Olimpico
OS-FINALEN
Söndagen den 26 februari 2006
OS-final Finland-Sverige 2-3 (1-0, 1-2, 0-1), Palasport Olimpico

