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Blom bommer aldri - skjøt SSK til ﬁnalen
Av ROY JOHNSEN RUNE FOLKEDAL (FOTO)
04. mars 1998, kl. 01:00 

Ole Blom bommer aldri når det er viktig. I går scoret han ﬁre mål da Solberg SK sikret seg NM-ﬁnale etter 72-seieren over Mjøndalen.
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3. semiﬁnale i NM, bandy:
Solberg - Mjøndalen 7-2 (2-0)
Vassenga - 500 tilskuere.
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Dommere: Kjell Hovland Olsen, Bjørn Olsen og Rune Eriksen.
1-0 (24) Anders Palmberg str., 2-0 (43) Ole Blom, 3-0 (47) Blom, 3-1 (54) Øyvind Eriksen, 4-1 (58) Palmberg, 5-1 (67) Blom, 5-2 (82)
Tore W. Kristiansen, 6-2 (88) Blom, 7-2 (90) Palmberg str.
Utvisninger: SSK 35 min., MIF 60 min. og matchstraff.
I den andre semiﬁnalen på søndag klistret Mjøndalen to spillere på SSKs Ole Blom, og ﬁkk betalt gjennom 3-2-seieren. I går lot MIF
Blom vandre fritt i den tredje, og avgjørende, semiﬁnalen. Og Norges ukronede toppscorer lot seg ikke be to ganger. Fire mål la
han til de 236 eliteseriemålene han allerede står registrert med, og det la grunnlaget for SSKs 7-2-seier i går.
- Det ble morsommere i dag. På søndag ble jeg slått i isen hver gang jeg snudde meg for å sette fart, og det satte nok sitt preg på
kampen, sier Blom.
- I dag ga de meg rom, merkelig nok, og jeg får bare takke og bukke, legger han til.

Skadet
Blom skulle egentlig ikke spilt gårsdagens avgjørende semiﬁnale mot Mjøndalen. Smellen han ﬁkk i ankelen tidlig i søndagens
semiﬁnale mot MIF, gjorde det usikkert med spill helt fram til oppvarmingen.
- Det gjør skikkelig vondt når jeg tar på meg skøytene, sier Blom.
Ryktene om skaden til Blom skapte panikk på Solberg Senter i formiddagstimene i går. Det er der bandyekspertisen i bygda er
samlet til formiddagskaffe. Frykten var ubergrunnet. Da Blom ﬁkk is under skøytene, var det ingenting som kunne stoppe ham.
- Mjøndalen-spillerne fremsto litt slik vi gjorde på søndag. Da stolte ikke vi heller på egne ferdigheter, var aldri ordentlig oppe i
situasjonene, og ble etter hvert grinete. Da taper man slike lokaloppgjør, sier Blom. Han lagde det viktige 2-0-målet to minutter før
pause, og tre minutter etter pause økte han til 3-0. Da var det meste gjort.
Les mer om: Sport
Se kommentarer

Flere saker

http://www.dt.no/sport/blom-bommer-aldri-skjot-ssk-til-finalen/s/2-2.1748-1.2597665

Page 2 of 4

