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n Ja, visst gjorde LuleA Hockey det igen! ganska dilig ishockey. Sedan Jens Hell.
Gdstande Orebro avfirdades i Delfinen gren gjort 1-0 i andra perioden gick proppen
med klara Ll. Men det btirjade inte sA bra. ur. Perioden slutade Ll och sedan var sa

utan att frirta sig. Efter dom siffrorna fick sm6landsklubben utst& ett
nyttnamn: HV8-f,
Bengt Kinell och grabbarna var
dock inte sdrskilt upplagda f<ir
sk6mt. Reste hem, laddade upp
som aldrig fcirr och visade nu pldtsligt gamla goda takter. Aggressiv't
till tusen.
Med tanke pA hur illa HV spelat
tidigare 5r segern givetvis en
skrAll. l\{en samtidigt bara ett nytt
bevis frir att det gir att komma till
tals med S<iciertdlje- bara man lyckas gtira "Kringlorna" tillrAckligt
ftirvirrade i deras egen zon. Drabbas Tdljes backar av tidsbrist kommer ocks6 alla m5lfirrliga forwards
i skymundan. Samma symtom som

Herspricker
allatips
STOCKHOLM. Hockey pA
tipset?
Nea, Lars-GunnarBitirklund och grabbarnapi Tipstjdnst ir inte fiirtjusta i id6n.
Ftir lSttippat,ansesdet.
Miijligen iir fallet si med
Elitserien.Men vem i hela
vdrlden f6r fyra ratt pA en
omging i den mirkliga hockeyallsvenskan?

nu defi nitivt b-ortkcpplat. och jag undrar om inte detsamma kan sAgas om VAsteris. Ett lag
som vill vara med och slSss om en
elitserieplats ska naturligtvis inte
I'cirlora till Mora med !1. Det gdller
att kunna spela Sven utan den hdrliga Rocklundapubliken i ryggen!
I\{ora 5r annars laget som Ar
mest besynnerligt. F<irst 3-14 mot
S<idertAlje, sen segrar mot bAde
Timri oeh ViisterAs. Och orkar
man hilla samma hciga tempo som
i gir blir dalkarlarna jobbiga for
flera lag framover.

