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Gikk foran i krigen på festdagen
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27. desember 2015, kl. 20:22



Sondre Kristoffersen (22) førte an på et heltent Solberg-lag, som slo MIF for tiende året på rad i 2. juledagoppgjøret.
Send inn tekst og bilder
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I FØRERSETET: Sondre Kristoffersen (t.h.) og Solberg var som regel et steg foran Mjøndalen og Martin Nørgaard (t.v.) i 2.
juledag-oppgjøret på Vassenga lørdag. Det endte 11–5 til SSK. FOTO: TORE SANDBERG

DEL



ANNONSE

NEDRE EIKER: – Vi hadde veldig lyst til å ta kommandoen fra start, og å styre spillet. Det klarte vi, sier Sondre Kristoffersen
fornøyd, etter at Solberg slo naborivalen Mjøndalen 11–5 på Vassenga i eliteserien 2. juledag – bandyens festdag.
Kristoffersen var i aller høyeste grad delaktig i at SSK tok sin tiende strake seier over MIF på høytidsdagen – i det 30. 2. juledagmøte lagene imellom.
22-åringen gikk foran i krigen på et godt Solberg-lag. Sondre skapte mye trøbbel for bruntrøyenes forsvar i innledningen
på matchen. Allerede etter noen minutters spill skaffet Kristoffersen straffe, men Petter Moen misset på den. Deretter
scoret Sondre to av de tre første målene til gjestene. Det virket som unggutten var overalt på MIFs banehalvdel.
LES OGSÅ: Solberg vant juleoppgjør

Mer målfarlig
Solbergs spillende trener Thomas Moen sier at Sondre Kristoffersen utvilsomt har tatt steg siden forrige sesong. Fra sin posisjon
som offensiv midtbanespiller er han langt mer målfarlig.
Kristoffersen ﬁkk VM-debut på A-landslaget i vår, og ble Norges toppscorer med ni mål sammen med Nikolai Jensen.
– Klart det var en positiv opplevelse i VM. Det ga mer selvtillit, som jeg tok med meg inn mot denne sesongen, uttaler
Kristoffersen, som poengterer at mer rutine og erfaring alltid er viktig.
Så langt i 2015/2016-sesongen er Sondre SSKs toppscorer med 16 seriemål.
Mot MIF lørdag var Kristoffersen og Eirik Bø Johnsen SSKs to mest toneangivende spillere. Sistnevnte spiller også offensiv
midtbane, og sørget for tre mål og tre assists.
– Men dette var jo en lagseier. I dag hadde vi mange spillere som var gode, og vi spilte med høyt tempo og god bevegelse.
Da ﬁkk MIF vanskeligheter, melder Sondre.
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LES OGSÅ: Treffsikre juniorer reddet Drammen

På 2. plass
SSK ﬁkk med 11-5-triumfen to poengs forsprang til MIF (3. plass), og befestet sin 2. plass på tabellen – ett poeng bak serieleder
Stabæk.
– Vi er totalt sett godt fornøyd med kampen, selv om vi slapp inn for mange enkle mål. I de periodene vi kjørte opp med
tempoet hang ikke MIF helt med. Det var mye bra angrepsspill fra vår side, sier Solberg-kaptein Marius Austad.
Det var en fortjent seier til SSK, som ledet i absolutt hele matchen. Men MIF hang sånn noenlunde med i målprotokollen helt til
Solberg satte inn en sluttspurt. Da økte laget fra «Ælva» fra 8–5 til 11–5 på de siste seks minuttene, og det ble til slutt en solid seier.
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