Liden Bears - Matfors
Söndagen 30/1 var det dax för hemmamatch
för Lidenbjörnarna. Lidens tidning var självklart på plats. Mycket folk kantade sargen och
två tända lag fanns på planen. Jag får höra att
resultaten hittils denna säsong varit idel förluster, så nu är det upp till bevis. För motståndet
står denna gång Matfors. Matchen börjar i ett
högt tempo och jag blir förvånad att lagen trots
detta kan få till ett par fina kombinationer som
nästan resulterar i mål. Efter 7.00 gör så Martin
Mehlin 1-0 till Liden med passning från Tobias
Westman. Så långt har spelet varit helt jämnt
och följdriktigt kvitterar Matfors efter 8.12.
Matfors har för dagen Anna Engström i mål
som enligt hörsägen inte är ordinarie målvakt.
Hon hör trots detta tillsammans med Lidens
målvakt Sebastian Grein till de bästa på planen.
Spelet böljar och efter 11.54 kommer så 2-1 till
Liden genom Rickard Persson utan assist.
Kvitteringen kommer ganska omgående efter
12.56 och därefter är det ställningskrig mellan
lagen under resten av perioden. Under pausen
är det kö till kiosken och hamburgarna. Det
snackas hockey som aldrig förr och av folk som
man aldrig skulle tro detta om annars.
Andra perioden är knappt tre minuter gammal
när Liden gör 3-2 genom Rickard Persson ännu
en gång. Även nu utan assist. Bara drygt en minut senare är det dags igen och nu är det ett
rykande slagskott från blå som resulterar. Målskytten heter Petter
Olsson och plötsligt har Liden två
måls överläge. Efter
9.09 kommer så 52 och man tror att
matchen kanske är
över nu. Målskytt
Tobias Westman
med assist från
Martin Mehlin.
Jonas Staaf

Lidens tidning

Delar av publiken

Mattfors reducerar sedan, men resten av andra
perioden känns rätt lugn. I pausen är det puckkastning när ismaskinerna Hans och Kenneth
Backlund gjort sitt.

Kamp vid sargen

Tredje perioden börjar med att Matfors kommer
ut som ett nytt lag och pressar Liden som knappt
kommer ur zonen . Följdriktigt kommer också 54, men då reser sig björnarna och gör 6-4 genom
Tobias Westman, assisterad av Martin Mehlin.
Målet faller efter 6.42 och därefter känns det lite
lugnare. 7-4 kommer efter 12.47 och Tobias
Westman får då göra sitt tredje mål utan assist.
Totalt sett var det rättvist att Liden vinner och
om detta vittnar även skottstatistiken:
43-30 (19-13)(16-8)(8-9). Det var en trevlig
eftermiddag på Björnrinken i Liden och kanske
på grund av den gula lagtröjan så hördes det flera
gånger Heja Sverige! från åskådarplats.
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