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TORSDAG 22 JULI 2010

Stjärnan får
1) HV 71
2) Färjestad
3) Djurgården
4) Linköping
5) Skellefteå
6) Frölunda
7) Timrå
8) Brynäs
9) Modo
10) Södertälje
11) Luleå
12) AIK

mm Har Färjestad lyckats värva ihop ett guldlag?
mm Hur bra är regerande svenska mästarna HV 71 utan
Stefan Liv och David Petrasek?
mm Håller nykomlingen AIK måttet?
mm Med knappt två månader kvar till nedsläpp rankar
SPORT-Expressen lagen i eliterien och ger dig koll läget
i ditt favoritlag.

1 HV 71

KLUBBENS KOMMENTAR
Jag tycker att vi har en
bra trupp och vi står väl
rustade inför säsongen. I dagsläget planerar vi inga värvningar
man man vet ju aldrig vad som
händer under resans gång.
HV 71:S ORDFÖRANDE
HANS-GÖRAN FRICK
SPORT-EXPRESSEN :
De saknar visserligen
David Petrasek och Stefan
Liv från i fjol. Men det känns som
att ersättarna (Larsson och Luoma/Hietanen) håller nästan
samma klass. HV har dessutom
fyllt på guldlaget med Fredrik
Bremberg och Kamil Piros. När
skriver Johan Åkerman på?
Tillsammans med Färjestad har
de elitseriens klart starkaste
trupp.

"

TRUPPEN JUST NU
Per Ledin, Johan Lindström,
Målvakter (2):
André Petersson,
Andreas Andersson, Daniel
Kamil Piros
Larsson (NY, från Grand
Rapids).
(NY, från Timrå)-h
Backar (8):
Oscar Sundh, Jukka
Adam Almquist, Johan
Voutilainen, Simon
Björk, Daniel Grillfors,
Önerud.
Juuso Hietanen
Tränare: ✔ Janne Karlsson
(NY, från Brynäs)-h
KLARA FØRLUSTER:
Mikko Luoma
Stefan Liv (mv), Sibir
(NY, från Atlant)-h
Novosibirsk, David
Pasi Puistola, Nichlas
Petrasek (b), ny klubb ej klar,
Torp, Lance Ward.
Per Gustafsson (b), slutar,
Forwards (14):
Janne Niinimaa (b), ny klubb
Kris Beech, Fredrik
ej klar, Mattias Tedenby (f),
Bremberg
New Jersey, David Ullström
(NY, från Jokerit)-h
(f), NY Islanders, Björn Melin
Johan Davidsson,
(f) Neftekhimik, David
Andreas Falk, Jesper
Petrasek (b), Dynamo
Fasth, Teemu Laine,
Moskva.

✔

✖

ELITSERIEN ELLER NHL? Det är frågan för Marcus Nilson just nu.

Foto: STELLA

Difs plan för att behålla
Nilson: Långtidskontrakt
Djurgårdens plan för att behålla sin poängkung: ett
långtidskontrakt som sträcker sig över de fyra
kommande åren.
Nu hoppas klubben på en drömlösning med Marcus Nilson.
– Han har en klubb som han diskuterar med
i NHL, men vi har stora förhoppningar, säger Difs
klubbdirektör Tommy Engström.
I
Nordamerika är han
mest känd för
att vara en lojal och tuff
hockeyarbetare.
Men
när
Marcus Nilson, 32, vände
hem
till
Djurgården
i vintras tog han en helt
annan roll.
Högerskytten producerade 51 poäng i grundserien, varav 24 fullträffar.
Tvåa
i
skytteligan
bakom Linköpings supertjeck Jan Hlavac.
Djurgården har under
flera månader jobbat med
en lösning för att få
behålla Nilson även nästa
säsong.
SPORT-Expressen kan
avslöja klubbens planer
för att lyckas:
Ett
långtidskontrakt

som
kan
sträcka sig
över de fyra
kommande
åren.
– Ja, det
stämmer. Vi
pratar
om
tre eller fyra år, säger Difs
klubbdirektör
Tommy
Engström.
– Vi diskuterar med honom just nu. Jag själv pratade med honom senast
i går men då hade han inte
riktigt bestämt sig.

EXPRESSEN

NHL eller Dif
Klubbar i flera olika ligor har jagat Nilson – men
nu står valet mellan en
klubb i NHL eller fortsatt
spel i Stockholmsklubben.
– Ja, det är vad det handlar om. Han sa tidigt att
han ville undersöka möjligheterna att åka över till

NHL igen, sedan har jag
ingen aning om hur nära
det är. Men som vanligt
drar saker och ting ut på
tiden, säger Engström.
Djurgården skulle redan ha fått ett besked av
Nilson – men nu väntas
hela affären få sitt slut
inom de närmaste dagarna.
– Vi har stora förhoppningar, det ska jag erkänna. Men får han en
möjlighet att åka över på
ett bra villkor så tar han
nog chansen. Det lär väl
lösa sig under de närmaste dagarna.

Vill ha ett svar
Ett måste från Djurgårdens sida.
– Det börjar närma sig
någon form av deadline,
och vi kan inte vänta hur
länge som helst. Men det
har jag sagt till Marcus
också. Vi måste gå vidare
och hitta någon kvickt om
han lämnar oss, konstaterar Engström.

Henrik Sjöberg
henrik.sjoberg@expressen.se

Victor Melander
victor.melander@expressen.se

FEM SPELARE SOM ST˚R UTAN KONTRAKT INFØR SÆSONGEN

m STEPHEN
DIXON (F)
Brynäscentern
lämnar klubben
och står fortfarande utan
kontrakt. Var
glödhet i början
– men hamnade sedan i en
lång svacka.

m LUBOS
BARTECKO (F)
Slovaken har
fortfarande inte
gjort klart med
ny klubb. Skadades allvarligt
under OS i fjol
och våren blev
inte vad han
hoppats på.

m ERIC
BEAUDOIN (F)
Storväxt center
som är nyttig
för sitt lag. Har
spelat i Sverige
de fem senaste
säsongerna
men i dag är
framtiden fortfarande oklar.

m NIKLAS
ANGER (F)
Totalfloppade i
Timrå i fjol. Avslutade i
schweiziska
Basel. Frågan
är om någon
klubb i elitserien vill satsa
på honom.

m KENT
MCDONELL (F)
Gjorde ingen
större succé i
Färjestad i fjol.
Ett svagt rykte
om spel i
Malmö finns,
men i dagsläget
är det inget
som är klart.

4 LINKØPING

TRUPPEN JUST
Målvakter (2): Christian
Engstrand, Fredrik Norrena.
Backar (9): Erik
Andersson, Dennis Bozic,
Mattias Bäckman, Klas
Dahlbeck, Viktor Ekbom,
Niclas Hävelid, Magnus
Johansson, Robin Persson,
Andreas Pihl.
Forwards (14): Johan
Andersson (NY, från Färjestad), Jan Hlavac, Jaroslav
Hlinka, Michael
Holmqvist (NY,
från Djurgården)-h
Mikael Håkansson,
Andreas Jämtin, Sebastian
Karlsson, Martin Laumann
Ylven, Erik Lindhagen,

NU
Andreas
Molinder (NY,
från Modo) -h
Sebastian
Ottosson, Pontus
Petterström, Jari
Tolsa, Patrick
Zackrisson.
Tränare:
✔ Hans Särkijärvi
(NY)-h
KLARA FØRLUSTER:
Daniel Fernholm (b),
Neftekhimik, Fredrik
Emwall (f), slutar, Joakim
Eriksson (f), Södertälje,
Mattias Carlsson (f),
Södertälje, Tony
Mårtensson (f), SKA St.
Petersburg.

✖

7 TIMR˚

KLUBBENS KOMMENTAR
Vi har tappat lite erfarenhet och har
fyllt på med lite yngre spelare. Det
känns som att vi har en något bredare trupp
i år jämfört med föregående år. Vi saknar förstås Tony Mårtensson, men det är glädjande
att tiotalet spelare som gått på vårt hockeygymnasium är med i truppen. Det är en liten
generationsväxling. Vi letar inte aktivt efter
spelare i dag, men vi håller koll på marknaden.
SPORTCHEFEN JOHAN HEMLIN
SPORT-EXPRESSEN :
Har i stort sett samma trupp som i fjol.
Enda stora skillnaden: de saknar Tony
Mårtensson – och det är ett enormt avbräck.
Backen Daniel Fernholm har även han dragit
vidare till KHL, men det behöver inte betyda
så mycket även om han i sina bästa stunder
är en toppback i elitserien. Slipper favoritskapet i år – kan det vara en faktor som får
dem att ta sista klivet?

"
✔

KLUBBENS KOMMENTAR
Min bild just nu är att truppen ser
väldigt spännande ut. Vi har fått
TRUPPEN JUST NU
flera intressanta förstärkningar som jag
tror kommer att göra bra ifrån sig.
Målvakter (2):
(NY, från CSKA Moskva)
Truppen är i stort sett färdig. Det enda
Juha Pitkämäki
Timo Pärssinen, Martin
som saknas är den sista pusselbiten och
(NY, från Ilves)-h
Röymark (NY, från
den tror jag Stefan Lindqvist (Timrås
Magnus Åkerlund.
Frölunda), Björn
sportchef) håller på att jobba med.
Backar (8):
Svensson
TIMRÅS ORDFÖRANDE CHRISTER
Sebastian Erixon, Elias GraTränare:
ERICSON
nath, Antti Halonen (NY, från ✔ Per-Erik
TPS Åbo), Mikko Jokela (NY, Johnsson (NY)-h
SPORT-EXPRESSEN :
från Dynamo Minsk), Mattias KLARA FØRLUSTER:
Timrå har blivit av med Anders
Karlsson, Tomas Skogs,
Anders Lindbäck (mv),
Lindbäck, Petr Caslava och MagFredrik Sonntag, Pär Styf.
Nashville, Eric Moe (b), nus Päjärvi-Svensson. Tre blytunga tapp
Forwards (12): Anton
Leksand, Petr Caslava (b),
så klart. Men de har fyllt på med bra
Axelsson, Daniel Corso, Per
CSKA Moskva, Laurent
namn. Hirschovits är en potentiell assistHallin (NY, från Södertälje), Meunier (f), ny klubb ej klar,
kung nu när han får spela med förre
Kim Hirschovits (NY, från
Peter Nylander (f), ny klubb
radarpartnern Pikkarainen. Hur bra Corso
IFK Helsingfors), Fredrik
ej klar, Kirill Starkov (f),
är vet vi redan. Backsidan känns lika bra
Hynning, Gabriel Karlsson,
Esbjerg, Jesper Samuelsson
som i fjol – om inte bättre. Det stora
Anton Lander, Alexander
(f), Vita Hästen, Kamil Piros
frågetecknet är målvakterna. Vem blir en
Larsson (NY, från Sparta
(f), HV 71, Magnus Pääjärvi- matchvinnare?
Sarpsborg), Ilkka Pikkarainen Svensson (f), Edmonton.

✖

10 SØDERTÆLJE

"
✔

TRUPPEN JUST NU
Målvakter (2):
dahl, Julian Jakobsen,
Riku Helenius, Pontus Sjögren. Alexander Lagerström, Ryan
Backar (8):, Stefan BemLasch (NY, från St. Cloud
ström, Blaz Gregorc, Pierre
State University), Petri
Hedin, Tim Heed, Mikko KalPakaslahti, Linus Videll.
teva (NY, från Jokerit), Lukas Tränare: ✔ Peter Popovic
Kihlström, Markus Seikola
KLARA FØRLUSTER:
(NY, från Ilves), Timo SeppäBjörn Bjurling (mv),
nen (NY, från KalPa).
Brynäs, Daniel
Forwards (15): Jonas
Josefsson (b), Modo, Fredrik
Almtorp, Fredric Andersson,
Svensson (b), ny klubb ej klar,
Patric Carlsson (NY, från Lek- Jens Olsson (b), Rouen, Linus
sand), Mattias CarlsKlasen (f), Nashville, Yanick
son (NY, från LinköLehoux (f) Ambri-Piotta,
ping), Robert CarlsPatrick Yetman (f), ny klubb ej
son, Martin Chabada
klar, Jiri Nicke (f), ny klubb ej
(NY, från Luleå) -h
klar, David Fredriksson (f), ny
klubb ej klar, Stefan Gråhns
Jonas Engström, Joakim
Eriksson (NY, från Linköping), (f), Oskarshamn, Per Hallin (f),
Thom Flodqvist, Andreas Grön- Timrå.

✖

KLUBBENS KOMMENTAR
Jag tycker att det ser bra ut,
men vi har fortfarande utrymme för att värva ett par spelare om
vi tycker att det behövs. Vi skulle
tycka att det vore skönt att få in en
stark, defensiv, rörlig back som inte
åker ut så mycket. Finns lite utrymme
på forwardssidan med. Vi skulle vilja
ha någon som bryter mönstret.
SPORTCHEFEN PER NYGÅRDS
SPORT-EXPRESSEN :
Jämfört med i fjol känns det
som att Södertälje har förstärkts på alla fronter. Helenius är en
riktigt vass målvakt. Heed och Seikola
kommer att dominera blålinjen i power
play. De har visserligen tappat Linus
Klasen, men i hans ställe har de tagit
in fyra-fem spelare som håller en nivå
strax under honom. Får tränare
Popovic ihop det kanske det äntligen
blir slutspel.

"
✔

