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Stabæks effektivitet foran mål avgjorde NM-ﬁnalen, som Stabæk vant 6-4 over Solberg.
Send inn tekst og bilder
Send oss en artikkel fra arrangement du ønsker å dele i Drammens Tidende.
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- Finalen kunne gått begge veier. Stabæk scoret på sine sjanser, men det gjorde ikke vi, oppsummer Solberg-kaptein Kjetil
Johansen. (Foto: FOTO: PER ABRAHAM GRENNÆS)
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KLIKK HER FOR

BÆRUM: - Finalen kunne gått begge veier. Stabæk scoret på sine sjanser, men det gjorde ikke vi, oppsummer Solberg-kaptein
Kjetil Johansen.
Solberg gjorde en av sesongens beste kamper for sin del. Startet ﬁnalen på Stabekk med høyt press, og tok da også ledelsen på
straffe etter at Eirik Bø Johnsen hadde blitt felt. Straffen satte Simon Stavis sikkert inn. Stavis vant forøvrig gullhjelmen som
toppscorer med 30 mål i grunnserien.
Solberg fortsatte med optimistisk spill, og høyt press. Noe som gjorde Stabæk usikre.
Solberg økte nesten ledelsen, men skuddet smalt i tverrliggeren.
Se ﬂere bilder fra kampen her

Litt heldig ledelse
Først utlignet Stabæk til 1-1 ved Magnus Høgevold.
Så tok Stabæk litt heldig ledelsen til pause etter et mål av Knut Holmen- Jensen.
Uansett, så var dette et helt annet Solberg enn det vi har sett i seriespillet. Mye høyere kvalitet på det meste i forhold til hva
Solberg har gjort før i sesongen.
Marius Austad var ikke så langt unna utlikning rett etter pausen. men i stedenfor var det 100 års jubilanten Stabæk som scoret 2.
omgangens første mål.
Vendepunktet
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Stian Holmen-Jensen fant Magnus Høgevold med en lyrepasning, som en umarkert Høgevold ﬁkk dempet og scoret sikkert forbi
Ole Tobias Fevang.
SSK mistet aldri troen på hva de hadde gjort før i kampen, og jobbet seg raskt tilbake i kampen.Petter Moen reduserte først etter
en kontant avslutning. Der og da vippet kampen, og ingen hadde noe stort overtak.
LES OGSÅ: Damene fra Nordre Sande/Drammen Bandy norgesmestre for tredje gang

Presset på
Solberg presset på midtveis i omgangen, men to sjanser rant ut i ingenting. Veldig fortjent var det da Simon Stavis klistret
bandyballen i krysset etter corner. Der og da virket det som det skulle bli Solbergs ﬁnale.
Det store vendepunktet kom da Nikolai Jensen satte fart, og skjøt inn til 4-3 fra venstrekanten.
Like etterpå ﬁkk Solbergs libero Petter Moen 10 minutters utvisning, og litt støtte rom for Stabæk å spille i. Midtbaneeleganten
Christian Waaler satte stor fart og økte Stabæks ledelse, og rett etterpå satte Magnus Høgevold inn til 6-3. Da var ﬁnalen i praksis
ferdig spilt.
- Veldig deilig med mitt første seniorgull, sier en lettet Christian Waaler.
Lars Fredrik Olsen, spilte en meget bra ﬁnale, ﬁkk redusert engang for SSK etter assist av Marius Austad.
- Vi blottet oss på kontringer, mener Kjetil Johansen om noen av Stabæks mål.
Johansen roste dommertrioens innsats. - Dommerne holdt en linje, og det var veldig bra.
LES OGSÅ: Snuoperasjon i semiﬁnalen:

Morsomt
Med seieren sikret Stabæk seg sin 19. Kongepokal siden 1952. - Det ble ikke noen velspilt ﬁnale, men som alltid i ﬁnaler ble det
mye kriging, sier mestertrener Alexander Jamtsov. som tilføyer:
- Det ble både morsomt å spennende for publikum, og få med at SSK har mange gode spillere.
- Vi hadde litt ﬂaks i dag, innrømmer Stabæk-trener Jamtsov med et smil.
Les ﬂere bandynyheter

Bandy, NM-ﬁnale:
Solberg-Stabæk 4-6 (1-2)
Stabekkbanen, 1025 tilskuere
1-0, Simon Stavis (3, str.), 1-1 Magnus Høgevold (18), 1-2 Knut Holmen-Jensen (35), 1-3 Petter Løyning (47), 2-3 Petter Moen
(54), 3-3 Simon Stavis (65), 3-4, Nikolai Jensen (77), 3-5 Christian Waaler (86), 3-6 Magnus Høgevold (88), 4-6 Lars Fredrik Olsen
(89)
Dommer: Rohit Saggi, Strømsgodset (hoveddommer, Fredrik Bjørseth, Hauger og Andre Bergstrøm, Strømsgodset
Utv.: SSK 10 min.
Årets toppscorer: Simon Stavis, Solberg (30 mål). Årets spiller: Christer Lystad, Sarpsborg (kåres av elitespillerne)
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F.v. Magnus Høgevold (Stabæk-kaptein), Andre Bergstrøm, hoveddommer Rohit saggi, Fredrik Bjørseth. Den yngste
dommertrio noensinne i enNM-ﬁnale bandy. (Foto: FOTO: PAUL PAULSEN)
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