
Svenska U18-laget laddar inför tysklandsmatchen på olympisk is i
Sochi, Ryssland
I dag är det dags för svenska U18 laget i ishockey att möta Tyskland i sin första match i U18-VM. Turneringen spelas i år i Sochi,
Ryssland, som står värd för de olympiska spelen 2014.

Den 16 april tränade alla tio lag som deltar på ishallarna i den olympiska parken. Turneringen arrangeras av Sochi 2014 Organizing Committee och the Ice
Hockey Federation of Russia i samarbete med the International Ice Hockey Federation (IIHF).

Efter träningarna har spelare och tränare från de olika lagen delat med sig av sina första intryck av isen på de olympiska anläggningarna.

Sveriges tränare Rikard Grönborg säger:

“Turneringen kommer att vara väldigt tuff. Vi har några toppnationer som kommer att tävla för det största priset i sin åldersgrupp och vi ser fram emot
tävlingen. Lagen kommer från både Nordamerika och Europa så det kommer bli en riktigt hård match.”

“Det är otroligt, toppmoderna omklädningsrum och anläggningar på en vacker plats vid vattnet. Vi har kört rätt hårt på isen och det verkar vara en riktigt bra
sådan. Hittills är det första klass på allt!”

Även deras motståndare är imponerade av Sochis höga standard, och tror att Sverige står sig starka i tävlingen.

Rysslands tränare Igor Kravchuk säger:

“USA är favorittippade att vinna hela turneringen, de har vunnit många ganger förut men du kan inte utesluta lander så som Sverige, Kanada, Finland och
Tjeckien som alla har mycket starka lag.”

Sveriges första match spelar i dag 18 april på Shayba arena kl.13.00 svensk tid.

Fotogalleri: http://www.flickr.com/photos/43767123@N02/

Video: ftp.sochi2014.com (login: media, lösenord: 123qwe!W).

Mapp – Video training 16.04.13

För mer information kontakta Press Center på Sochi 2014 Organizing Committee: media@sochi2014.com, +7 495 984 2014

Meddelande till redaktören

IIHF: anläggningar består av “Bolshoy” Ice Dome, “Shayba” Arena och en träningsarena. Anläggningarna ligger i närhet till varandra för att ge maximal
bekvämlighet till spelens deltagare och gäster.

The "Bolshoy" Ice Dome är en byggnad med kupolförsett tak. Arenans design är baserad på bilden av en frusen vattendroppe. Taket är mestadels
silverfärgat.

Namnet the Ice Dome belyser sportarenans karaktäristiska drag. The “Bolshoy” (det ryska ordet för “stor”) kommer att vara den största olympiska
anläggningen med tävlingar inom Vinter-OS mest populära sporter. Ordet “Bolshoy” förståeligt och välbekant för många människor från olika länder och
väcker associationer till Ryssland – Bolshoy teatern, traditionerna inom den ryska balettskolan, konståkning, ishockey och andra av världens största lands
prestationer.

The "Shayba" Arena är designad att se ut som en snödriva. Det är omöjligt att tänka på ishockey utan en “shayba”, eller puck som namnet betyder.
Namnet porträtterar syftet med anläggningen, för ryssar är även att ropa “Shaybu!” ett välkänt sätt att visa support för ishockeylag i olika tävlingar. Därför
visar detta namn det som är karaktäristiskt med de “ryska” vinterspelen. 


