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Solberg var klart best i det tradisjonsrike 2. juledagsoppgjøret i bandy, og vant fortjent over Mjøndalen.
Send inn tekst og bilder
Send oss en artikkel fra arrangement du ønsker å dele i Drammens Tidende.

GA SSK LEDELSEN: Sondre Kristoffersen gir her Solberg ledelsen 1-0 over Mjøndalen i 2. juledag-oppgjøret i bandy på
Solbergbanen. Det ble 9-3 til SSK. (Foto: Roy Johnsen)
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ANNONSE

NEDRE EIKER: Sluttresultatet på Solbergbanen ble 9–3 til Solberg. SSKs mål er blitt scoret av Sondre Kristoffersen (3),
Marius Austad (2), Thomas Moen, Lars Fredrik Olsen, Simon Stavis og Eirik Bø Johnsen, mens Erik Wam, Patrik Døhlen Holm
og Ola Vigdal var MIFs målscorere.
Solberg er dermed fremdeles a poeng med Stabæk i tabelltoppen, men bak på innbyrdes oppgjør. SSK utlignet også til 15–15 i antall
seiere i 2. juledagsoppgjør mot MIF. Vertene tok dessuten sin ellevte strake seier over naboen 2. juledag – i en kamp som aldri ble
helt god, med tidvis lavt tempo.
– Det skal være en kvalitetsforskjell på lagene, og det var det også. Et rutinert Solberg mot et ungt og fremadstormende Mjøndalen.
Men jeg synes ikke vi gjorde noen blendende forestilling, selv om vi glimtet til innimellom – sånn at det ble en grei seier, sier
Solberg-trener Robert Arnesen.
Nesten 900 tilskuere lagde en ﬂott ramme på Solbergbanen på høytidsdagen.
LES OGSÅ: Knalljevn 2. juledag-statistikk

Dunket til
Etter en tam åpning løsnet det plutselig for Solberg i det tiende minutt. Thomas Moen fant Sondre Kristoffersen med en presis
pasning. Sistnevnte var helt alene på høyresiden, og han skar inn foran mål og scoret enkelt. 1–0 til SSK.
Solberg fortsatte å være det mest toneangivende laget. Etter drøye kvarteret kom først Marius Austad på raid, men skuddet ble
pent reddet av MIF-målvakt Markus Kristiansen. Rett etterpå traff Simon Stavis stangen etter et langskudd. Det samme gjorde SSKs
Eirik Lunden fra kort hold etter 18 minutter. Nå burde det stått 2–0 til vertene.
Det ble det etter 20 minutter da Kristoffersen dunket til fra ganske skrått hold til venstre. Ballen føk i mål ved stolperoten
i det lengste hjørnet. MIF hadde store problemer med å rydde unna i denne perioden. I det 25. minutt stjal Marius Austad
ballen fra MIF-forsvaret, og han gikk rett opp og scoret. Dermed 3–0.

Våknet til liv
Mjøndalen våknet til liv straks etterpå, og Erik Wam ga bruntrøyene håp med sin 3–1 redusering etter 27 minutter – med et rapt
skudd fra litt distanse. MIF var tydelig litt mer med i spillet nå. Erik Wam burde redusert igjen da han var alene rett foran mål i det
34. minutt.
Matchen roet seg noe på slutten av omgangen, men det var hjemmelaget som var farligst. Både Eirik Bø Johnsen og Sondre
Kristoffersen holdt på å øke ledelsen. Rett før pausesignalet ﬁkk SSK straffe, og straffeslaget scoret veteranen Thomas Moen sikkert
på. Han fastsatte pauseresultatet til 4–1 i en forholdsvis tam omgang.
LES OGSÅ: Bandybombe av MIF

SSK med kontroll
Det var også Solberg som trykket på i innledningen på andre omgang. Noen ﬁne sjanser ble skapt – blant annet ved Eirik Lunden,

Sondre Kristoffersen og Eirik Bø Johnsen, men SSK var for ineffektive. MIF slet med å komme høyt nok opp i banen. Først etter 61
minutter kom de brune til sin første sjanse etter avbrekket.
Men det var Solberg som skulle score det første målet i andre omgang også. Matchen virket avgjort da Marius Austad økte
SSKs ledelse til 5-1, etter å ha nettet på sitt andre avslutningsforsøk i det 67. minutt. MIF ville imidlertid ikke gi seg. Snaue
20 minutter før slutt reduserte Patrik Døhlen Holm til 5–2 etter en corner.
Noen minutter senere var det riktignok ingen tvil. Solberg scoret tre kjappe mål. SSK-spillerne ﬁkk lett spill mot et MIF-lag som virket
noe slitne. Først avsluttet Lars Fredrik Olsen et ﬁnt angrep ved å score fra kort hold, og like etterpå var det Simon Stavis som lett
kunne øke ledelsen til 7–2. Kristoffersen kom også på scoringslisten i andre omgang. Han sørget for 8–2 etter 79 minutters spill.
Spørsmålet var etter hvert bare hvor stor Solbergs seier skulle bli. I de siste ti minuttene scoret erkerivalene ett mål hver. MIFs
unggutt Ola Vigdal reduserte først til 8–3 på straffe, mens Eirik Bø Johnsen gjorde sitt til at det endte med en solid 9-3-triumf til SSK.
SSK var det klart beste laget totalt sett og tok en lett seier etter hvert. MIF var aldri skikkelig med i kampen.
– Nei, kampen ble aldri spennende. Solberg ble for gode, og vi var ikke nok på hogget i dag – og hang ikke med da SSK satte
fart, uttaler Johan Plym i MIFs trenerteam.

Tap for Drammen
Drammen Bandy gikk på et solid tap i eliteseriekampen mot Høvik på Marienlyst 2. juledag. Til slutt ble det 7–2 til gjestene fra
Bærum. Drammens mål ble scoret av Even Thiseth og Johan Mørch Andersen.
– Vi er fullt på høyde med Høvik, men sliter offensivt. Problemet er at vi for tiden scorer for få mål. Og så mangler vi den gleden og
gløden som trengs for å vinne kamper, sier Drammen-trener Anders Palmberg. Ifølge Palmberg så scoret Høvik nærmest kun på
skudd fra distanse, og at de var effektive.
Fredag møtes Mjøndalen og Drammen i lokaloppgjør på Vassenga. Solberg møter Ullern i toppkamp på bortebane.

KAMPFAKTA 2. JULEDAG
Bandy. Eliteserien, menn:
Solberg-Mjøndalen 9-3 (4-1)
Solbergbanen, 860 tilskuere
Mål: 1-0 Sondre Kristioffersen (10), 2-0 Sondre Kristoffersen (23), 3-0 Marius Austad (25), 3-1 Erik Wam (27), 4-1 Thomas Moen,
straffe (45), 5-1 Marius Austad (67), 5-2 Patrik Døhlen Holm (71), 6-2 Lars Fredrik Olsen (76), 7-2 Simon Stavis (77), 8-2 Sondre
Kristoffersen (79), 8-3 Ola Vigdal, straffe (83), 9-3 Eirik Bø Johnsen (88)
Dommere: Pontus Pettersson, Roar Fjeldheim og Haakon Andersen
Utvisninger: SSK 20 min., MIF 10 min.
SSK: Ole Tobias Fevang, Stian Østvold, Lars E. Grøtterud, Tommy Solberg,Petter Moen, Simon Stavis, Øyvind Bø Johnsen, Lars
Fredrik Olsen, Eirik Lunden, Thomas Moen, Eirik Solberg, Lasse Lunden, Eirik Bø Johnsen, Christopher Nålby, Marius Austad,
Sondre Kristoffersen
MIF: Markus Kristiansen, William Falch, Sondre Spone, Kristian Kjernaas Juvet, Bendik Gunnerud Sørensen, Espen Wam, Patrik
Døhlen Holm, Jørn Walther Kristiansen, Kristian Andersen, Ola Vigdal, Martin Nørgaard, Robin Cras, Tim Bredberg, Aleksander
Cras, Erik Wam, Eirik Aaslid

Lik Drammens Tidende på Facebook
Liker Christian Ronten og 38 k andre liker dette.
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