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Det så ut til å gå mot en klar Solberg-seier i 2. juledag-oppgjøret, men Mjøndalen slo tilbake i andre omgang
og var nær ved å hente inn SSKs ledelse.
Send inn tekst og bilder
Send oss en artikkel fra arrangement du ønsker å dele i Drammens Tidende.
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Solberg hang i tauene det første kvarteret etter pause, men vant tilslutt kampen. (Foto: FOTO: LISA SELIN)

DEL


ANNONSE

NEDRE EIKER: Solberg holdt imidlertid unna og vant til slutt 6-4 foran over 700 tilskuere på Vassenga – i eliteseriekampen i bandy.
SSK tok dermed sin åttende strake seier over Mjøndalen på 2. juledag.
SE FLERE BILDER FRA KAMPEN HER
– Vi spilte en god første omgang, men var merkelig svake etter pause. Mulig vi ble litt for komfortable etter 4-0-ledelsen. Slikt må
vi unngå. Det viktigste var at vi vant, sier spillende SSK-trener Thomas Moen.

Vi var var vitne til en tam åpning i lokaloppgjøret. Spillet bølget litt fram og tilbake, men etter drøyt ti minutter skjedde
det plutselig noe. Solbergs Espen Wam kom på raid i god fart, og ﬁkk lov til å gå bemerkelsesverdig i fred. Wam scoret
enkelt alene med MIF-målvakt Markus Kristiansen.
Dermed 1-0 til favoritten SSK. Gjestene hadde fått åpningen de ønsket, og det var helt klart mer trykk i det offensive spillet til
solbergelvingene etterhvert.

Dekket
Det så ut til å gå Solbergs vei da kapteinen Petter Moen slengte i vei et skudd fra rundt 40 meters hold i det 18. minutt. Ballen
suste inn i nettmaskene bak en muligens noe dekket Kristiansen – og 2-0.
Etter 25 minutter ﬁkk vi se et godt SSK-angrep. Marius Austad ﬁkk opp farten på skøytene, og la en nydelig
gjennombruddspasning til Eirik Lunden. Unggutten tok godt vare på muligheten, og la på til 3-0 – etter å ha vært i fri
posisjon foran mål.
MIF var litt baktunge og tamme, og det ble med noen sporadiske forsøk. Seks minutter før pause skulle det bli nok en SSK-scoring.
Thomas Moen spilte igjennom Espen Wam, som scoret sitt andre mål for dagen. Solberg ledet fortjent 4-0 ved pause.

Pangåpning
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MIF ﬁkk en pangåpnimg på andre omgang. Allerede etter to minutters spill var Rolf Erik Borge helt alene igjennom. Den
tidligere Drammen-spilleren gjorde ingen feil og reduserte til 4-1.
De brune hadde fått et nytt håp, og mannen som virkelig var på hogget utover i omgangen var vertenes Patrik Døhlen Holm. 26åringen var mannen bak både 4-2- og 4-3-reduseringen , og snaue halvtimen før slutt var det drama på Vassenga. Matchen sto og
vippet, og SSK hadde trøbbel.
I det 67. minutt kom kanskje kampens viktigste scoring. Marius Austad lempet ballen inn foran mål, og der dukket SSKhelten Espen Wam og dunket inn sin tredje scoring for dagen. Wam traff med et «tennis-skudd», via en MIF-spiller.
Med 5-3 på det tidspunktet ble det for tøft for MIF, og det ble helt avgjort da Emil Gulbrandsen la på til 6-3 etter et langskudd 14
minutter før slutt. Det hjalp ikke Døhlen Holm nok en gang reduserte, etter en knallsterk prestasjon. Det ble 6-4 til SSK på
bandyens festdag.
MIF-trener Per-Erik Saikoff synes de brune hadde fortjent poeng, men innså at en elendig første omgang ødela mye.
– Det ble for stillestående i første omgang, men vi møtte jo et godt lag. I andre omgang gikk vi bedre på skøyter, samtidig
med at vi ofte lyktes med å bryte Solberg på midten, uttaler Saikoff.
Solberg ligger på 3. plass, mens MIF er på 6. plass.
PS! MIFs og SSKs småguttelag spilte forkamp på Vassenga 2. juledag. Her ble det MIF-seier, og det med 6-0.

Drammen tapte 5-3 borte
SARPSBORG: Det ble til slutt 5–3 til Sarpsborg over Drammen Bandy i eliteseriekampen 2. juledag. Drammens trener Anders
Palmberg mener de ikke hadde marginene med seg i en kamp som etter rapportene var helt jevn. Palmberg hevder også at
drammenserne ikke var heldige med dommeravgjørelsene.
– Det er ikke ofte jeg klager på dommerne, men det gjør jeg i dag. Vi ble snytt for to straffer, og ﬁkk to mål feilaktig
annullert, kommenterer Palmberg.
Drammen tok ledelsen 1–0 midtveis i første omgang ved unggutten Simen Nordahl-Olsen (17).
Ifølge Palmberg spilte Drammen en solid defensiv omgang. I andre omgang spilte Sarpsborg mer direkte og slo mye langt. Da ﬁkk
hjemmelaget også uttelling, og snudde matchen. Sarpsborg gikk opp i 2–1 og 3–2 – og til slutt ble det 5–3. – Totalt sett gjorde vi en
bra kamp. I etterkant må jeg si meg fornøyd, melder Palmberg.
Fakta
Bandy. Eliteserien.
Sarpsborg–Drammen 5–3 (0–1)
244 tilskuere.
Mål Sarpsborg: Johannes Persson 2, Christer Lystad, Max Phersson, Petter Nikolaisen.
Drammen: Simen Nordahl-Olsen 2, Martin Apelqvist.
Utv.: Sarpsborg 25 min., Drammen 10 min.
Andre saker på dt.no
Grisekjørte i rus på E18
Her gikk det trill rundt
Buskerudmann i 60-årene vant 106 millioner

FAKTA
Bandy. Eliteserien menn:
Mjøndalen-Solberg 4-6 (0-4)
Vassenga, 703 tilskuere
Mål: 0-1 Espen Wam (12), Petter Moen (18), 0-3 Eirik Lunden (25), 0-4 Espen Wam (39), 1-4 Rolf Erik Borge (47), 2-4 Patrik Døhlen
Holm (56), 3-4 Patrik Døhlen Holm (62), 3-5 Espen Wam (67), 3-6 Emil Gulbrandsen (74), 4-6 Patrik Døhlen Holm (76)
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Dommere: Gjermund Strømnes, Sarpsborg, Lasse Holm, Sarpsborg og Christian Førde, Haslum
Utvisninger: MIF 20 min. SSK 20 min.

http://www.dt.no/sport/bandy/sport/solberg-holdt-unna/s/2-2.1748-1.8222500

Page 4 of 7

