
Kung I Lulea
" ln en fattar att dven vi kan vinna allsvenskan"
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Bland
m6nga duktiga ie-
hockeykiimpar den hiir
glada puekarkvfillen i
Lule6s ishall var LuIeAe
Matti Ruisma numrner
l. Ingen kan ha rnage
att sdga n&got annat.
Mattis suveriina insate
rymde allt - nfrstan!

- Jag tycker sjdlv att jag kan
ika lite bittre skridskor. Annars
mAste jag nog vara ganska n<ijd,

,sdger Matti dir han sitter och
,ber6ttar om sin insats - och la-
gets.

- Jag tycker det dr viktigt att
betonajust lagets starka speljust
nu. Vi har ett system i spelet som
alla tror pA och som gor att vi kan
st<ira precis vilket lag som helst i
den hiir mycket frna serien, me-
nar Matti som inte Ar frAmmande
for att Lule5 Hockev till och med

.. kan vinna hela slaget.

, * Det Ar mAnga duktiga lag och
'  a l la matchcr bl i r  sA jAmna men vi

Ar inte alls semre an nAgot annat
'' lag. Tycker laktiskt att Timri Ar

det hittills bAsta motstind vi stcitt
p5, trots vAra fcirluster i Soder-
tAlje och VAsterAs, menar Matti.

Matti Ruisma Ar en av hockey-
sportens sista (?) lirare, vi menar
dA i ordets rAtta bemdrkelse. En
spelare som vigar - och kan -
gtira det som finsmakarna bland

. AskAdarna forvdntar sig. Mot-
* 

stAndarna har fcirsokt stoppa

& , Matti med mAnga knep men Tim-

\ '  .e ska hedras for at t  man inte av-
. \ delade en ryggsAck 5t finske

Matti. Trots att det blev TimrA-
lagets fall till sist.

H;

LuleLTimrA 5-S (ru, L-2, Z-r>
MAlen: 14 Lars-G<iran Niemi (Harry Nikander), 2-O'Tor$en Wirf
(Matti Ruisma, Jens Hellgren). Paus 2-L Peter Smedberg (Stephen

Foyn, Anders Dahlin), 2-2 Stephen Foyn.(Anders.Dahlin), 3-2 Bo

Eriksson (Matti Ruisma). Paus rt-2 Jan-Olov Lomgten (Matti Ruisrna)'
43 Thommy Abrahamsson (Bo Berggren), 5-3 Lars-C.rjran Niemi
(Jens Hellgren).
Utvisningar: Lulei 8x2 min, Timra 6x2 min.
Skott: 3L27 (r3-U, r4-7, 8-9)
Publ ik:4.91?.
Domare: Charles Gustavsson. UmeS
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Tve (!) niiida trdinAre
LULEA. - Timr6 dr der

bdsta lag vi mdtt i alleven-

skan hittills - det eliger vdl

en del om vad jag tycker

om vAr insats.

Freddy Lindfors var - helt na-
turligt - jefren<ijd med sina grab-
bars insats mot TimrA. Utan att
visa minsta respekt fcir "allas fa-
voriter" hade man gett in och i tre
perioder bjudit motstAndarna
spetsen. Satsat, offrat - och
vunnit.

- .fa, och jag tycker inte att vi
beh<iver be om urs6kt fcir den h6r
segern. Vi spelade bra rnot ett
duktigt motstAnd och alla mina
spelare giorde precis vao man
kunde begdra.

- Dom spelade sA bra och kallt
fast vi ibland tvingades spela un-
der press - var till exempel illa
ute i mitten av andra perioden
efter ett bakldngesmAl vid utvis-
ning - attjag som trinare Arj6tte-
ncijd.

- En frn match, som mAste ha
varit sevArd ocks5 f6r publiken.
Och for oss i laget kinns det na-
turligt vis valdigt gladjande att'
kunna vara med "ddr oppe'r; sa-
de Freddy, men ville sarntidigt
hllla kvar den tidigare deklare-
rade m6lsiittningen.

- Att undvika de tvA sista plat-
serna och gi till playoff gAller
annu.

TimrAs OIle Ahman var heller
inte missn<ijd - frirlusten till trots.

- Nej, varftir det. Vi giorde en

bra match, att vi nu f<irlorade iir
inte mycket att sega om.

- Lulei Ar ett bra lag, som jag
tidigare varnat fcirr som seriens
"dark horse". I dag visade deju
ocksA att jag mycket vAl kan fi
ratt i mitt tips.

- Hela tillstiillningen var av
elitserieklass, med tvA starka lag
inblandade. Kan vi spela sA hAr
bra ocksA i fortsdttningen dr
Atminstone inte jag orolig infcir
framtiden, sade TimrA-trdnaren,
tog fcirlusten med fattning.


