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De har gått gradene i Solberg, men aldri spilt seniorﬁnale i NM. SSKs ﬁnaledebutanter drømmer om
kongepokal i første forsøk.
Send inn tekst og bilder
Send oss en artikkel fra arrangement du ønsker å dele i Drammens Tidende.
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<b>DEBUTANTER. </b>Solbergs ﬁnaledebutanter fra egne rekker har lenge beundret klubbens åtte kongepokaler i bandy. I
kveld får SSK-gutta selv sjansen til å hente en ny kongepokal til Solbergelva. F. v.: Petter Moen, Simen Austad, Krister Fjeld,
Marius Austad, Sindre Hole Jørgensen, Simon Stavis og Odd Remy Borgersen. FOTO: SVEN-ERIK RØED
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Solberg har spilt 12 NM-ﬁnaler og erobret åtte kongepokaler siden 1981. I kveld spiller SSK sin 13. ﬁnale - den første på seks år.
Det er derfor mange ﬁnaledebutanter i SSK-laget, og syv av dem har spilt for klubben siden de var små gutter. Disse gutta har som
yngre vært tilskuere til mange av SSKs tidligere ﬁnaletriumfer. Nå har de endelig sjansen selv, og det mot selveste erkerivalen
Mjøndalen på Marienlyst i Drammen klokken 18 00. Den første ﬁnalen mellom SSK og MIF på 20 år.
- For seks-sju måneder siden ble vi enige om et felles mål denne sesongen. Det var NM-ﬁnale, og nå er vi endelig der, sier
ﬁnaledebutant Krister Fjeld (22).
SSK slo litt overraskende Stabæk 3-2 i kamper i semiﬁnalene.
De andre ekte SSK-gutta som spiller sin første seniorﬁnale er: Simen Austad (26), Petter Moen (23), Marius Austad (20), Simon
Stavis (18), Odd Remy Borgersen (18) og Sindre Hole Jørgensen (18).
AUSTADS TUR. Eldstemann i debutantgjengen er Simen Austad. 26-åringen var aktuell for Solbergs ﬁnalelag i både 1998 (gull) og
1999 (sølv), men han ﬁkk aldri spilletid (har fått medalje fordi han var i troppen).
- Nå blir det skikkelig ﬁnale på meg, og vi slipper attpåtil å dra til Bærum. Drammen har vært ﬂinke med det nye anlegget sitt, sier
Simen.
Han var seks år da SSK slo MIF 4-1 på Valle Hovin i Oslo i lagenes forrige ﬁnalemøte i 1985, da pappa Finn tok NM-gull.
- Jeg husker bitte lite grann. Vi løp inn på isen etter kampen og spurte om å få køllene til spillerne, også at laget kjørte i buss
gjennom "Ælva" på kvelden, forteller Austad.
SSK-gutta har stor tro på seier over favoritten MIF, som ble seriemester og er regjerende norgesmester.
- Jeg tror MIF begynner å få nerver, sier Petter Moen.
- De overbeviste ikke i det hele tatt i semiﬁnalene mot Ullevål, sier Krister Fjeld.
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Alle er likevel enige om at det nok blir jevnt. Det kan vippe begge veier.
I de siste kampene har det også vært jevnt mellom naboene. 2. juledag vant MIF 4-3 på Solbergbanen, mens SSK vant 6-5 på
Vassenga noen dager senere.
NY GENERASJON. Etter ﬁnaletapet for Stabæk i 1999 har SSK satset enda mer bevisst på å få fram nye unge spillere. Det tok seks
år å bygge opp et nytt ﬁnalelag.
- Dette blir starten på noe nytt, sier 18-åringen Simon Stavis, som tror på ﬂere ﬁnaler i årene som kommer. Han var ikke født sist
gang erkerivalene møttes i ﬁnalen.
- Vi har jobbet lenge for å nå denne ﬁnalen, sier Simen Austad.
SSK-trener Anders Palmberg er klar over at det er en utfordring å ha så mange ﬁnaledebutanter på laget.
- De er selvfølgelig veldig sultne på denne ﬁnalen, og det er en hårﬁn balansegang på det mentale. Det kan fort bli overtenning.
For å unngå det forbereder vi oss som om det skulle være en helt vanlig kamp. Vi drar sent ned til Marienlyst for å unngå det
trykket, sier Palmberg.
Torsdag ble det kjent at toppscoreren Ole Blom mister ﬁnalen på grunn av en hodeskade. Ellers skal SSK stille fullt lag.
JOSTEIN NILSEN
jostein.nilsen@dt.no
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