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Solberg sto igjen som tapere, men var i høyeste grad med på å gjøre NM-ﬁnalen til en festaften for
bandyelskere.
Send inn tekst og bilder
Send oss en artikkel fra arrangement du ønsker å dele i Drammens Tidende.

<b>EN STAKKET STUND.</b> SSK ﬁkk opp stemningen på tribunen da de utliknet til 6-6. Men det holdt ikke helt ut.
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ANNONSE

Solberg så ut som tapere i NM-ﬁnalen i en knapp time. Enkle Mjøndalen-mål og manglende aggressivitet ga mange hengehoder og
steinansikter blant lagledere på sidelinjen. Og blant spillerne på banen.
Men så ble både hodene, munnvikene og stemningen på sidelinje, is og tribuner løftet med Jarle Rosendahls to cornermål i løpet
av to minutter, og den siste halvtimen spilte SSK som et vinnerlag. Marius Austad hentet ballen dypt gang på gang i eget forsvar,
og med tempo og teknikk gjorde han MIF-forsvarerne til tilskuere.
MIF måtte ty til uﬁne midler for å stoppe SSK-offensiven, og med nesten sammenhengende overtallspill med to spillere mer i 20
minutter, reduserte SSK til 6-6 ved svenske Rickard Fritjofson.
Med stadig stigende temperatur på banen, og fortsatt 16 minutter igjen å spille.
Men med ﬂest offensive tanker i hodet, glapp det. Da kampen ebbet ut med 9-6 tok SSK-trener Anders Palmberg på seg
steinansiktet igjen, og kroppsspråket ga ingen tvil om hvor stor skuffelsen var.
- Men når vi får dette litt på avstand, skal vi være godt fornøyd med at vi slo Stabæk ﬁre ganger, og vi fulgte Mjøndalen helt til
døren i NM-ﬁnalen. Da kan ingen komme og si at vi ikke er Norges nest beste lag i år, sier Palmberg.
For han erkjente raskt at MIF vant fortjent med et bedre og jevnere besatt lag.
Før han ramset opp alt det SSK ikke hadde fått til. Manglende aggressivitet, altfor mange tapte andreballer, og uoppmerksomhet i
avgjørende situasjoner da MIF avgjorde kampen før pause.
Han delte også ut mye ros til Marius Austad.
Toneangivende da SSK trykket på etter pause.
Og lei seg for at det ikke holdt helt ut.
- Det oppleves surt, men det går nok raskt over. Vi gjorde en bra kamp, men de enkle målene vi ga MIF ødela for oss, sier Austad.
Les mer om: Sport
Se kommentarer
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