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Vilken säsong det har varit för Adam Wallgren. För mindre än ett år sedan skrev han kontrakt med det nya
NHL-laget Seattle Wonders. Sedan dess har laget lyckats gå till kvartsfinal i Stanley Cup - trots att det var
deras första säsong i NHL. Nu närmar sig sommaren och Adam längtar hem till Kiruna, till föräldrarna och
systern Susanna, till rödingsfisket och kompisarna. Men det finns en sak Adam ska göra innan säsongen är
slut: Han ska vakta kassen i VM-finalen mellan Sverige och Finland. Hela hans familj finns på plats, liksom
hans magiska plockhandske.
Dallas Stars är en amerikansk ishockeyorganisation vars lag är baserat i Dallas, Texas och bildades 1967 som
Minnesota North Stars och blev samma år en medlemsorganisation till National Hockey League (NHL). Om
man med jämställdhet menar att lika lön ska gälla för båda könen, så har det budskapet aldrig lyckats göra
avtryck i fotbollsvärlden. Första åren i Elitserien, 1986–1993. Sveriges landslag del 1 (forts. Nyhetsarkiv.
här: 1908-99) Sveriges landslag i fotboll, till vardags blågult, har nått stora framgångar med EM-semifinal
1992, ett VM-silver i världsmästerskapet i fotboll 1958 samt två VM-brons i 1950 och 1994. Nyhetsarkiv.
Sveriges landslag del 1 (forts. Sveriges landslag del 1 (forts. Detta skedde år 1986–87, och då avancerade
man inte till slutspel, då det var de fyra bäst placerade lagen som tog sig till slutspel. Första åren i Elitserien,
1986–1993. Dallas Stars är en amerikansk ishockeyorganisation vars lag är baserat i Dallas, Texas och
bildades 1967 som Minnesota North Stars och blev samma år en medlemsorganisation till National Hockey
League (NHL).
Sveriges landslag del 1 (forts. Nyhetsarkiv. Nyhetsarkiv. 1993 flyttade organisationen till Texas för att bli
Dallas Stars på grund av ekonomiska problem och att ägaren råkade … Här följer resultat från gårdagens
slutspel och kvalspel i GDF:s seriesp. 1993 flyttade organisationen till Texas för att bli Dallas Stars på grund
av ekonomiska problem och att ägaren råkade … Här följer resultat från gårdagens slutspel och kvalspel i
GDF:s seriesp.

