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Erik Brekka setter historisk NM-rekord
Av MARTIN CHRISTOFFERSEN
07. mars 1998, kl. 01:00 

I morgen setter Solbergs bandykeeper, Erik Brekka (34) en nesten uslåelig rekord. Da spiller han nemlig sin
bandyﬁnale nummer 11, samtidig som han kan bli Norgesmester for åttende gang.
Send inn tekst og bilder
Send oss en artikkel fra arrangement du ønsker å dele i Drammens Tidende.

DEL



ANNONSE

Til nå er det bare Eriks lagkamerat gjennom mange sesonger, Finn Austad, som har spilt like mange ﬁnaler og blitt Norgesmester
like mange ganger som Erik, dersom vi holder oss til 11 manns bandyen fra 1929. Begge to har ti ﬁnaler og syv NM-titler. Med
morgendagens ﬁnalekamp mot Stabæk på Rud Hauger, blir imidlertid Erik den første her i landet som spiller 11 ﬁnaler, samtidig
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som han kan bli den første med åtte NM-titler.
Og rekorden setter Erik to år etter at han hadde lagt skøytene på hylla for godt.
- Det var deﬁnitivt ikke meningen at jeg skulle gjøre noe come-back foran denne sesongen. Da vår unge og lovende keeper, Stian
Østvold, ble skadet i fjor høst, sa jeg meg villig til å hjelpe til, sier han.

VM-bronse
- Jeg er ﬂink til å konsentrere meg, spesielt når det står store ting på spill. Derfor har jeg alltid spilt best i NM-ﬁnaler og i
landskamper, forklarer Erik. Han ble kåret til verdens beste keeper da Norge vant sin legendariske VM-bronse på Hamar i 1993 og
kan ikke huske om han noen gang har spilt en dårlig ﬁnalekamp.
Derimot husker han veldig godt sin aller første ﬁnale, som 17-åring i 1981. Da hadde han foran sesongen kommet fra Mjøndalen,
som er hans moderklubb, fordi bruntrøyene hadde tre keepere som alle var bedre enn Erik.
- Blant annet hadde MIF landslagskeeper Wiggo Skistad. Jeg som bare hadde spilt på guttelaget i klubben, var sjanseløs, forteller
Erik.
I stedet gikk han rett fra guttelaget til MIF og inn på a-laget til Solberg. Han opplevde å være med på å slå datidens storlag i bandy,
som hadde vunnet to ﬁnaler på rad da laget møtte Solberg i 1981.

Stor opplevelse
- En utrolig opplevelse for meg. Stemningen rundt sporten var en helt annen da, og for meg som kom rett fra guttelaget til
Mjøndalen var dette virkelig en stor opplevelse, forteller Erik, som forklarer hvorfor han ble bandykeeper på denne måten:
- Jeg begynte å spille bandy som guttespiller i Mjøndalen, men allerede etter en omgang i min aller første kamp, «kastet» treneren
meg i mål fordi jeg var så dårlig til å stå på skøyter.
- Hvilken av disse ti ﬁnalene husker du best, hvis du ser bort fra den første?
- Det må være 9-1 seieren over Stabæk i 1989, sier historiske Erik Brekka.
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