Herrarnas tredjepris Järfälla-Linköping
SM-finalhelgens andra dag inleddes med herrarnas bronsmatch mellan förra årets
vinnare Järfälla och Linköping. Efter två jämna perioder drog Järfälla ifrån tillslut
och matchen slutade 13 – 7 till Järfälla.
Bronsmatchen inleddes med en spännande och jämn förstaperiod. Järfälla tog snabbt
ledningen i matchens första spelminut.
Det var Järfällas center Niklas Nord som gjorde mål efter en fin assist från Andreas
Sahlberg. Minuten efter utökade Mattias Sahlberg Järfällas ledning till 2 – 0 med ett skott
utifrån som studsade på Gunnar Ekströms, Linköpings målvakt, arm och in i mål. Strax
därefter reducerade Linköping till 2 – 0 då Joel Berglez gjorde ett snyggt man mer-mål
från vänster kant. I mitten av perioden drog Anton Hanserkers från Järfälla på sig en
utvisning och orsakade också direkt ett straffkast, som Linköping missade. Men Hans
Zdolsek kvitterade för Linköpings räkning kort därefter. Järfälla tog ledningen igen med
ett mål av i numerärt överläge av Linus Bergfors som gjorde sitt andra mål för säsongen.
Linköping kvitterade direkt till 3 – 3 med ett backhand skott från centerposition.
Perioden slutade 4 – 3 till Järfälla efter att Anton Hanserkers gjorde sitt andra mål i
periodens sista spelminut.
Andra perioden präglades av numerära överlägen som resulterade i många mål.
Direkt i första minuten utökade Järfälla sin ledning till 5 – 3 efter att Georg Zdolsek blev
utvisad på center. Målskytt var David Nilsson. Linköping reducerade till 5 – 4 när Oliver
Carlborg satte ribba in från centerposition. Nästa mål kom inte förrän i periodens femte
spelminut när Järfälla utökade sin ledning till 6 – 4 när Mattias Sahlberg gjorde sitt andra
mål i numerärt överläge. Anton Hanserkers utökad sedan ledningen för Järfälla i
matchens nästa numerära överläge som orsakades av Sefin Ismail från Linköping. I
periodens sista spelminut reducerade Christopher Varg i man mer för Linköping räkning
till 7 – 5. Det var Järfällas lagkapten Fredrik Sundgren som blev utvisad.
Tredje period var innehållsfattig och långsam. Järfälla perioden med 2 – 1 i mål mot ett
Linköping som inte orkade hela vägen upp i anfall.
Järfälla utökade sin ledning till 8 – 5 med när deras center, Niklas Nord, satte upp bollen i
krysset efter en direktpass utifrån. Matchens andra straff kom två minuter in på
perioden när Marcus Rouf förhindrade ett målförsök. Joel Berglez satte enkelt straffen i
höger krysset. Efter några innehållsfattiga minuter med kontringar och vända flagg satte
Anton Hanserkers enkelt en straff orsakad av Joel Wittgren och utökade Järfällas ledning
till 9 – 6
Sista perioden vann Järfälla med 4 – 1 i mål. Matchen slutade därför med vinst till Järfälla
med 13 – 7. Järfälla ökade ständigt på sitt överläge under periodens 6 första minuter
med ett mål från Mattias Sahlberg från 2 meterslinjen, ett kontringsmål av Niklas Nord
där han studsade in bollen vid sidan av målvakten och ännu ett kontringsmål av Marton
Kizbalacs. Det var inte förrän i slutet av perioden som Arun Uppugunduri lyckades
reducera med ett skott utifrån till 12 – 7. I matchens sista spelminut fick Oliver Carlborg
sitt tredje fel när han orsakade en straff. Centerback och lagkapten Fredrik Sundgren
satte straffen med ett snabbt skott i höger hörn.

Domare i matchen var Hand Lundén och Ove Axelsson.

