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Kanada och VM ger Sverige fina minnen – nu drömmer man om en ny klassisk match Både Sverige och 

Kanada nådde sina målsättningar i gruppspelet men nu står man inför en vattendelare – skapligt VM 

eller ett fiasko Kvällens åttondelsfinal kan bli en duell mellan två spelare som var med i VM redan för 16 

år sedan Sverige – Kanada åttondelsfinal ParcdesPrincesParisklockan2200direktiTV2ochpåArenan 

ReferentAnttiKoivukangasmedexpertkommentator LinaLehtovaara Bägge lagen kommer till match med 

en förlust i bagaget men stärkta av ett gruppspel där målsättningen uppnåddesAvancemanget till 

åttondelsfinalen kändes förbådeSverige ochKanada som ensjälvklarhet men i kvällens match i Paris går 

skiljelinjen mellan ett skapligt VM och ett fiasko Eftertvå raka OSsilver villKanada nu sätta sina 

spåriVMhistorien och spela om medaljer medanSverige 

medtvåmedaljeriprisskåpetfråntidigaremästerskapdrömmeromenåtergångtillfornstoradagar 

SverigeharsmåskadefrågeteckensomomgerlaguttagningenmenmyckettalarförattPeter Gerhadsson får 

matcha exakt den elva han vill mot ett Kanada som fortfarande lutar hårt mot sin offensiva talisman 

Christine Sinclair Sverige har goda minnen från attmöta Kanada på VMnivå Under den magiska hösten 

2003 i USA lyckadessvenskornavändaett0–1underlägetillen2–1segerpåsinvägtillVMsilverDåhette 

hjältinnorna Malin Moström och Josefin Öqvist Christine Sinclar spelade 90 minuter för Kanada i 

Portland i en match där Hedvig Lindahl satt på läktaren som tredjemålvakt I kvällens match kan det 

mycket väl handla om en duell mellan just dessa två spelare SinclarjagarAbby Wambachs internationella 

målrekord samtidigt som Lindahl alltjämt med sina insatser 

fårarbetahårtförattövertygaenskeptiskochkritiskpublikatthontrotsbegränsadspeltidfortfarande är den 

stormålvakt som Sverige kan förlita sig på Sveriges mittbacksmaestro om ChristineSinclair som 

lärfåkänna svenskornas närvaroi skinnetdirekt från start Detgäller attfåettmentaltövertag direkt och 

https://biplob-4k.blogspot.com/2019/03/en-vivo.html


vinna de tvåtreförstaduellernadå brukar detfortsätta brarestenavmatchenHonär smarthonärbrapå att 

smygaochliggalitebakomryggenpåenoch 

kommafrånblindsidanDevilloftahittaupptillhenneiförstafasEllerförattbyggaspeletdärifrånsäger Nilla 

Fisher tillAftonbladet Kanadas danske förbundskapten är inställd på en fysisk tillställning – Du måste 

kunna njuta av de hårda tacklingarna Du måste kunna njuta av den där blodsmaken i munnen när 

dugjort en maxlöpnig Det är njutning för mig sägerKennethHeinerMøller Möjligheten att möta ett mer 

mänskligt Tyskland än på många år känns lockande för både Kanada och Sverige vars matchplaner 

kommer att vara identiska 

Poängenärattsläppainfärremålänmotståndarenvilketledertillen90minuterlångtransportsträcka av 

kontrollerat och disciplinerat lagspel med små ytor mellan lagdelarna minimerande av motståndarens 

tid och ytor och hård fysisk kamp Matchen går mållös ända fram till straffarna där Hedvig Lindahl 

upprepar Miraklet på Maracana och räddar Sverige vidare i turneringen Sverige–Kanada följ 

åttondelsfinalen i VM här Aftonbladet Vinna eller försvinna för Sverige i fotbollsVM! Kanada står för 

motståndet avspark 2100 Marcus Leifby direktrapporterar Sverige mot Kanada – allt viktigt om 

åttondelsfinalen i VM Expressen för6timmarsedan 

NuärdetdagsföråttondelsfinaliVMSverigesmotståndikvällblirKanadasomkom på andra plats i grupp E 

MatchguideSverige–Kanada–alltinföråttondelsfinaleniVM DNSE för 20 timmar sedan Måndag kväll 24 

juni fortsätter Sveriges fotbollsVM Då väntar Kanada i åttondelsfinal i Paris Här ger DN dig det senaste 

från mästerskapet i Sverige överstreckad Kanada spelvärt Fotbollskanalen för 11 timmar sedan Sverige 

gårin i sin åttondelsfinal motKanada på mäktigaParc des Princes Jag kommer själv vara på plats om jag 

inte hunnit smälta bort innan Odds VM Sverige–Kanada Fotbollcom OddsVM Sverige–

KanadaPublicerat20190622 1544Som väntatblev detförlustmot USAi densista gruppspelsmatchen vilket 

innebar att Sverige precis Speltips Sverige Kanada bästa odds och bonusar Tipsexpert för 11 timmar 

sedan Speltips Sverige Kanada Tuff match för Sverige i åttondelen Vägen till åttondelen Sverige Chile 20 

Sverige Thailand 51 Sverige USA 0 Sverige Kanada Liveresultat och stream SofaScore Sverige Kanada 

liveresultat och gratis video strömning över internet live stream) startar 1222018 0400 UTC time in 

International Friendly Games Kanada och VM ger Sverige fina minnen – nu drömmer man om en ny för 6 

timmar sedan Både Sverige och Kanada nådde sina målsättningar i gruppspelet men nu står man inför 

en vattendelare – skapligt VM eller ett fiasko Kvällens Sökningar relaterade till Sverige Kanada 1704 

FOTBOLL LIVE Följ Sverige–Kanada direkt här Aftonbladet Vinna eller försvinna för Sverige i fotbollsVM! 

Kanada står för motståndet avspark 2100 Marcus Leifby direktrapporterar Sverige Kanada Liveresultat 

och stream SofaScore Sverige Kanada liveresultat och gratis video strömning över internet live stream) 

startar 1222018 0400 UTC time in International Friendly Games Sverige Kanada Liveresultat och stream 

SofaScore Sverige Kanada liveresultat och gratis video strömning över internet live stream) startar 

2232019 0800 UTC time in World Championship Women Streama Sverige Kanada live C More Se Sverige 

Kanada online härPå C More streamar du Sveriges bästa sport utan reklam via tv dator eller app Sverige 

Kanada Live Stream & Tips FotbollsVM 24/6 Svenskt Spel för 4 timmar sedan Vinna eller försvinna gäller 

ikväll 24/6 se på Sverige Kanada Live stream och följ gärna vårt speltips inför åttondelsfinalen i 

FotbollsVM 24 Sverige mot Kanada Live streaming Video för Sverige Kanada Live▶ 504 för 17 timmar 

sedan Överfört av Gurevich See also Iraklis vs Irodotos live score forInPlay soccer results Hear sound 

alert whenever there is a goal or GRATIS@@Sverige kanada live på nätet direkt streaming Canvas 

Sverige U20 Kanada U20 liveresultat och gratis video strömning över internet live stream startar den 6 1 



2018 vid 01 00 UTC tid i World Championship U20 Sverige mot Kanada Uppkopplad 24062019 Live 

streaming Resultat Video för Sverige Kanada Live▶ 1243 för 3 timmar sedan Överfört av Crystal Palace 

FC по футболу 20182019 nosta2010 194 watching Live now Sverige ställs i kväll mot sitt hittills tuffaste 

Sverige x Kanada Online stream 24 juni 2019 Live streaming APFV Video för Sverige Kanada Live▶ 1002 

för 3 timmar sedan Överfört av Апельсин Kanadahar vunnitde tretidigareJVMfinalernamotSverige 

ochärfavoritäveninattiBuffalosom 


