Pro Hockey På NHL-turNé

Magisk
drömresa
Foto: Linus hugosson

För många hockeyintresserade är det en barndomsdröm att åka till Nordamerika och
kolla på en NHL-match i en NHL-arena. Varför inte i New yorks klassiska Madison
Square Garden? eller högljudda Wells Fargo center i Philadelphia? Pro Hockey har
testat på en NHL-resa. en magisk sådan. AV LiNuS HuGoSSoN

Fakta

En paketresa till NHL
med tre-fyra matcher
och fem-sju nätters
övernattning kostar
från cirka 15000 kronor. Många resebolag
säljer även enskilda
biljetter, inklusive
resa, ofta till New York
Rangers hemmamatcher. Flera aktörer
erbjuder även skräddarsydda lösningar.
Det finns så klart
möjlighet att köpa
biljetter direkt från
försäljningsställen i
Nordamerika och lösa
flyg + boende helt på
egen hand.
Urval av svenska
reseföretag som arrangerar NHL-resor,
säsongen 2013-14
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» Björk & Boström
» America Explorer
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NHL-resenärerna Alexander Götlind, Andreas Johnsson och
Lars Åke Johnsson utanför Madison Square Garden.

I Philadelphia är ett slagsmål aldrig särskilt långt borta.

Stämningen är rå men
hjärtlig mellan de olika NHLlagens supportrar.

I

ärlighetens namn skulle en resa till
New York frammana eufori även utan
hockeyupplevelsen. I staden som
aldrig sover finns en myriad av nöjesutbud, shopping och sevärdheter.
Det räcker med en promenad längs
Broadways trottoarer för att känslan
att man är med i en Hollywoodfilm ska infinna
sig. Det är en häftig betongdjungel att strosa i.
Gillar man shopping finns allt från billiga outleten på Century 21 till de dyra märkesbutikerna
längs Fifth Avenue. Eller varför inte ett par nya
Converse från butiken i SoHo? Man kan aldrig ha
för många skor, som min fru brukar säga.
Vi reser med LA Travel, ett av Sveriges ledande
sportreseföretag som har stor erfarenhet av att
anordna supporterresor till världens bästa hockeyliga, från Arlanda till Newarks flygplats utanför
New York. Bussen som ska ta oss till ett centralt
hotell från flygplatsen svänger in i storstaden via
Lincolntunneln, och första synen som möter oss
är höga hus – precis överallt.
– Man fick ju nackspärr första dagen när man
gick och kollade på alla stora skyskrapor, skrattar Alexander Götlind, 22 år, som gör sitt första
besök i ”The Big Apple”. Jag kommer från lilla
Falköping, och största staden jag varit i förut är
Stockholm, så det här är något extra.
Tillsammans med kompisen Andreas Johnsson, 21 år, och Andreas pappa Lars Åke, 53 år, har
Alexander gjort slag i saken och uppfyllt den där
barndomsdrömmen att se en NHL-match live. De
föll pladask för staden New York.
– Jag är alltid rädd för att bli besviken, för jag brukar ha ganska höga förväntningar, men jag hade
kunnat drömma tio gånger större utan att bli
besviken, säger Andreas Johnsson.

Anton Strålman träffade
NHL-resenärerna efter en
match.

Som en rund kloss ligger Madison Square Garden insprängd bland Manhattans skyskrapor.
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NHl-resan

Det är riskfritt att öppet
heja på bortalaget i NHLarenorna.

New York bjuder på
häftiga sevärdheter, som
Frihetsgudinnan.

”FIck gåshud av natIonalsången”
Efter en natts förgäves kamp mot jetlaggen är
det dags att åka till Philadelphia för resans första NHL-match. Hockeyarenan Wells Fargo Center ligger på ett stort område med stadens gigantiska baseballarena och footballarena som
grannar. I baseballarenan, där MLB-klubben Phillies hör hemma, ligger sportbaren McFadden’s,
och det vattenhålet får agera värd för resesällskapet från Norden.
När matchstart närmar sig och marschen bort
till Wells Fargo inleds höjs pulsen lite extra. För
många är det första besöket i en riktig NHL-arena, och intrycken är många och lätt överväldigande. Här samlas alltså över 20 000 personer
och vrålar i kapp under en hockeykväll som är
drygt två timmar lång.
– Det var helt otroligt att gå in på NHL-arenan, säger Alexander Götlind. Man fattar inte
hur stort det är förrän man kommer in på
matchen.
Andreas Johnsson, som är Flyerssupporter, håller med.
– Stämningen i arenan är häftig, även
patriotismen. Jag fick gåshud av nationalsången, säger han. Som Flyersfan har jag
kollat på Lauren Harts och Kate Smiths
sång ”God Bless America” på Youtube
och fått rysningar, men att få se det live,
då var tårarna inte långt borta.
Philadelphia, som vid det här tillfället
var bortspelat från playoffchanserna,
vann matchen mot Boston Bruins med
5-2.
”kul trashtalk” på läktarna
Dagen efter har LA Travel fixat en stadstur
med svensk guide, som tar oss till många
av de kända sevärdheterna i New York. Det
smattrar ideligen i resenärernas kameror.
– En av fördelarna med gruppresor är
gemenskapen med andra som har samma
intresse, man har chans att få nya vänner, säger Christian Aulin på LA Travel.
Dessutom går det inte komma ifrån ->
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NHl-resan

”Hela resan
har varit
magisk. Det
är bara en
tidsfråga
innan jag
återvänder.”

38 pro hockey

”Sprang in i Filip Forsberg på flygplatsen i New York.”

”Framför helgedomen i Philadelphia.”

”Det var rysligt häftigt att träffa Anton Strålman.”

”Uppvärmning i Madison Square Garden.”

”Härligt att få njuta av en Flyers-seger!”

henrIk
lundqvIst
new York rangers

FIck träFFa
strålMan
Sista matchen för resan blir givetvis i Madison Square Garden,
en av världens mest
klassiska och mytomspunna arenor. Här har
gräddan av världens
nöjes- och sportstjärnor underhållit sedan
uppförandet ovanpå
Wells Fargo Center i Philadelphia är en högljudd hockeyarena.
Penn Station 1968. Efter omfattande renove-> att det är smidigare att alla transfers är bo- ringar de senaste åren är ”MSG” i topptrim.
kade i förväg.
I topptrim är även hemmalaget Rangers, som
Nästa match på schemat är i ”The Rock”, eller den här kvällen gör historien kort med lokalriPrudential Center som New Jersey Devils hem- valerna Devils. 4-0 skrivs segersiffrorna till i
maborg heter. Arenan är bara sex år gammal och grundseriens sista match, och nöjda svenskar
ligger i Newark. Devils, som också är borta från får alltså se ”Kungen av New York”, Henrik Lundplayoffdiskussionen, tar emot topplaget Pitts- qvist, hålla nollan och motta publikens mäktiga
burgh Penguins – och lyckas faktiskt vända 0-2 hyllningar som matchens lirare.
till seger 3-2 inför ovanligt extatiska hemmafans.
Under matchens gång visar publiken i MSG
Ilya Kovalchuk sätter segermålet i mitten av upp sig från sin bästa sarkastiska sida. ”Season’s
tredje perioden, och det skulle senare visa sig over” skanderas hånfullt mot Devilsbänken, och
att det var superstjärnans
när Rick Nash sätter 4-0
i början av tredje perioden
sista NHL-mål på ett tag.
Under sommaren tackade
begär Rangersfansen ett
målvaktsbyte hos motryssen ju för sig och flyttade hem till KHL-klubben
ståndarna, där Johan
SKA St. Petersburg.
Hedberg vaktar buren för
dagen. ”We want Maaa– Jag hade på mig en
artyyy”, ropar de. Någon
Flyerströja på matchen i
Marty får de inte, men däNew Jersey, berättar Andreas, och jag fick en del
remot en skön avslutning
på serien inför slutspelet.
kommentarer om att Flyers minsann suger. Men
Efter matchen har artrashtalket här är bara
rangören LA Travel ordkul. I Sverige kan ju en del
nat en trevlig överraskfans vara villiga att slåss
ning åt resenärerna. På
enär
Andreas Johnsson, NHL-res
för sitt lag, bokstavligen,
supporterbaren Mustang
men jag pratade med en
Harrys sluter Rangersdel New Yorkare som undrade varför man ska backen Anton Strålman upp och signerar tröjor
slåss när det bara handlar om sport. Samtidigt och souvenirer samt svarar på frågor.
som sporten är hårdare på isen så är fansen
– Jag rös när vi fick träffa Strålman, säger Alexmycket ödmjukare och vänligare.
ander. Det var en perfekt avslutning på resan.
– Huliganism finns ju inte alls, fyller Lars Åke
– Vi har fina kontakter i NHL-världen, berättar
i, utan de går på matcherna för sportens skull.
Christian Aulin på LA Travel. Vi lyckas nästan allSaknade ni klackkulturen som finns i Sve- tid fixa träffar med stjärnorna och kommande säsong kör vi ett nytt ”legendarkoncept”, då Mats
rige?
– Faktiskt inte, det blir häftigare stämning här Näslund följer med våra resenärer på en resa till
Montreal. Vi erbjuder även resa till Nicklas LidPro Hockeys redaktör Linus Hugosson
ströms tröjpensionering i Detroit i mars.
tillsammans med Rangersbacken
Känns nästan löjligt ledande att fråga AndreAnton Strålman.
as, Alexander och Lars Åke om de är nöjda med
veckans NHL-turné.
– Man hade höga förväntningar, men man
hade kunnat ha ännu större förväntningar, för
det är först när man kommer in på matcherna
som man förstår hur magiskt det är, säger Lars
Åke med ett brett leende. En extra bonus för
mig som leksandsupporter att Johan Hedberg fick stå två
av matcherna vi såg.
– Hela resan har
varit magisk, utbrister Andreas. Det är
bara en tidsfråga
innan jag återvänder. ph
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Andreas Johnssons egna bilder från NHL-resan.
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än i elitserien, säger
Andreas, där det oftast bara är ena sidan
av arenan, där klacken
står, som håller liv.

”Den officiella NHL-shopen är ett givet besök.”

