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I natt starter NHL-sesongen
Natt til torsdag 5. oktober starter endelig NHL-sesongen igjen, og blant de
første lagene som skal i aksjon er regjerende mester Pittsburgh Penguins.
Penguins, anført av superstjernen Sidney Crosby, har vunnet Stanley Cup de
to siste sesongene, og ser igjen ut som en tittelutfordrer. Den første
muligheten til å se hvordan de regjerende mesterne ser ut, får vi når St. Louis
Blues gjester PPG Paints Arena klokken 02.05 på Viasport 1 og Viaplay natt til
torsdag.
Laget fra Pennsylvania får trolig beintøff konkurranse fra lag som Edmonton
Oilers, Washington Capitals og Tampa Bay Lightning. Og kanskje kan Mats

Zuccarello og New York Rangers overraske?
Den norske magikeren spiller sin første kamp for sesongen når New York
Rangers får besøk av Colorado Avalanche i Madison Square Garden natt til
fredag. Den kampen ser du på Viasport 1 og Viaplay fra klokken 01.05.
Andreas Martinsen måtte dessverre ta den tunge turen til Montreal
Canadiens’ farmerlag, men vi krysser fingrene for at vi snart har flere
nordmenn på isen i verdens beste hockeyliga.
Nyheter og tv-oversikt for kamper fra NHL finner du på viasport.no.
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