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Ready Bandy  

Ready bandys klubbidé er å tilby det beste innen bandy for så vel gutter som jenter, 
menn som kvinner, ledere som foreldre. Dette skal vi få til gjennom å være i forkant når 
det gjelder organisasjon, lederskap og spillerutvikling.  

Ready har valgt å satse på barn og breddeidrett, men klubben mener også det er viktig at 
breddetanken ikke skal utelukke elitesatsing. I praksis legges det opp til at overgangen 
skjer i løpet av 15-16-årsalderen. Ready har som mål at klubbens A-lag skal være etablert 
i eliteserien. Det er også et langsiktig mål for klubben at størst mulig andel av spillerne på 
A-laget kommer fra egen klubb. Ready bandy har ca. 30 lag i seriespill, hvilket gjør oss 
til verdens største bandyklubb. 

Målet med Ready bandys virksomhet er med utgangspunkt i vår klubbidé å bedrive 
bandyvirksomhet for å skape klubbfølelse samt sportslig og sosial utvikling.  

I Ready bandy tar vi utgangspunkt i grunnverdier som bygger på samspill og som er 
generasjonsovergripende. Uansett alder og kjønn skal en følelse av trivsel, trygghet og 
fellesskap etableres.  

Vi som jobber med Ready bandy vil skape et produkt som medlemmene er stolte over; 
en plass der alle vil og kan bidra. Vi har et positivt syn på mennesker, og vil skape rom 
for våre aktive til å utvikle og anvende sine ferdigheter. 

Hver enkelt bør holde seg oppdatert via Readys hjemmeside. Der finner man alt fra 
banefordeling, treningstider, informasjonsbrev osv. 

Ready bandy arbeider mot å 

• skape et miljø der barn og ungdommer får lære bandy og føler seg trygge, der leken er 
et redskap til utvikling og læring  
• ha en virksomhet som kjennetegnes av utvikling og utdannelse, der overgangen fra 
barne- og ungdomsbandy skjer suksessivt  
• la alle barn og ungdommer lære seg moralsk og etisk adferd samt viser respekt for 
medspillere, motspillere samt øvrige personer innen bandy  
• få trenere, ledere og foreldre til å føle delaktighet og fellesskap med resten av klubben, 
samt at de sammen skaper et klima bestående av utvikling og samarbeid  
• få lagene innen hver årgang til å samarbeide og bli kjent med hverandre  
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Til deg som leder    

Ready bandy stiller høye krav til ledere og trenere på alle nivåer i klubben. Derfor er 
det viktig at du som leder hele tiden er i utvikling i din rolle, og deltar på de 
utdanningstilbud som tilbys.  

Du er en ambassadør for klubben og et bindeledd mellom spillere og ledelse. Dermed 
respekterer du alltid dommeren og motstanderlagene, og du bruker hjelm. Det er viktig at 
klubbens beste kommer i første rekke, og at du følger klubbens målsetting og 
retningslinjer, samt at du evaluerer eventuelle hendelser underveis. Disse retningslinjene 
finnes mer utførlig i lederpermen. 

Siden barne- og ungdomsledernes deltakelse helt bygges på frivillig deltakelse er det 
nødvendig at lederen har stor interesse for bandy og ungdomsidrett generelt. Vi 
arbeider dessuten ut fra vissheten om at ulike aldersgrupper krever ulike typer 
lederskap.  

Klubben er i første rekke selvforsørgende når det gjelder ledere, men er åpen for impulser 
utenfra, og følger godt med på det som skjer rundt i ”Bandyland” både i Norge og 
Sverige. Som leder er det viktig at du kan gi både positiv og negativ kritikk, samt 
håndtere og diskutere de konflikter som måtte oppstå.  

Retningslinjer til deg som leder 

• Skape et positivt og sunt miljø der alle får lære bandy og får mulighet til å utvikle en 
interesse som kan vare livet ut 

• Utvikle, skape energi og motivere/stimulere så vel den enkelte spiller som gruppen 
for øvrig 

• Samarbeide, organisere og planlegge 
• Opptre på korrekt vis under trening og kamper 
• La utvikling komme foran resultat 

 

 

 
www.ready.no



Til deg som spiller  

Du er en representant for klubben, og vi forventer at du avstår fra banning og bruk av 
ukvemsord, både på trening og på kamp. Du skal respektere med- og motstandere, 
dommere og funksjonærer, noe som for eksempel innebærer å lytte til andre og å takke 
for kampen.   

Vi vil gjerne at du går på A-lagets kamper så ofte du kan, idet vi ser det som en 
utviklingsmulighet, i tillegg til at det styrker klubbfellesskapet. Siden du er i et stadium 
av livet hvor du utvikler deg mye på ulike områder, ønsker vi at du alltid gir skolearbeid 
første prioritet, men at du planlegger tiden din slik at du ikke må stå over 
bandyaktiviteter for å klare å henge med. I bandyavdelingen ser vi svært positivt på at du 
også er aktiv i andre idretter, siden allsidighet er en viktig forutsetning for sportslig 
utvikling. Dette er A-lagsspillerne våre et godt eksempel på, idet samtlige har drevet 
med flere idretter gjennom ungdomstiden. 

Via medlemsavgiften du betaler tilbyr klubben deg en rekke ting; treninger, kamper, 
cuper, visse reiser, istrening i hall, kurs/utdanning, kick-off og fri adgang til A-lagets 
hjemmekamper m.m.  

Retningslinjer til deg som spiller 

• Du gjør alltid ditt ytterste  
• Du møter forberedt før kamp og trening  
• Du respekterer dine lagkamerater, motstandere og dommere 
• Du gir beskjed dersom du er forhindret fra å trene eller spille  
• Du heier på og støtter våre egne lag  
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Til deg som forelder  

Foreldremedvirkning er en forutsetning for at virksomheten vår skal fungere. Klubben vil 
skape et godt samarbeid mellom spillere, ledere og foreldre. Som mor eller far har du en 
viktig rolle i barnas utvikling og trivsel.  

Vi trenger dog at du hjelper til med å påse at ditt barn kommer i tide til treninger og 
kamper, passer på at de ikke trener når de er syke, hjelper ditt barn med kostholdet 
samt forsikrer deg om at ditt barn har godkjent og funksjonelt utstyr.  

Våre ledere er der for alle, så spør dem gjerne om råd. Av samme grunn ber vi deg være 
konstruktiv når du kommer med kritiske kommentarer og innspill, og vente med dette til 
du og ansvarlig leder kan snakke sammen under fire øyne, og ikke i direkte tilknytning til 
trening eller kamp. En saklig diskusjon i positiv ånd kan løse det meste. Respekter også 
lederens retningslinjer når det gjelder eventuell tilstedeværelse i garderoben før og etter 
trening/kamp.   

Retningslinjer til deg som forelder 

• Det er lederen som avgjør ditt barns rolle på laget ut fra klubbens retningslinjer  
• Tenk på at du som forelder alltid - i alle situasjoner - skal være et forbilde for barna  
• Hjelp hverandre med å kjøre til bortekamper og cuper, og delta i de 

dugnadsaktivitetene som laget har ansvar for  
• Bidra med heiarop og vær oppmuntrende overfor alle – vær positiv, gi ros, men ikke 

gi instruksjoner  
• Respekter dommere og motstanderlag, opptre på en for klubben anstendig og 

sportslig måte  
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Barne- og ungdomsvirksomheten i fokus  

Ready bandy skal drive breddevirksomhet for barn og ungdom, som skal motivere til 
vekst både idrettslig og sosialt, bidra til et positivt samfunns- og menneskesyn med 
respekt for regler og medmennesker, samt en sunn livsstil uten dop og rusmidler. 

Gjennom utdanning av ledere og et treningsinnhold som ligger i forkant samt speiler 
klubbens retningslinjer, vil vi skape de beste forutsetninger for at hvert individ skal 
utvikle seg i egen takt, opplæres til god lagånd og oppleve glede gjennom bandysporten.  

Spesifikke oppgaver og mål for de respektive aldersgrupper og temaer gjennomsyrer 
hele barne- og ungdomsvirksomheten, synliggjort gjennom fysisk og teoretisk trening.  

En velfungerende ungdomsvirksomhet bygger på dugnadsånd. Derfor er vi svært 
takknemlige for ledernes og foreldrenes hjelp og støtte i forbindelse med de enkelte lags 
kamper og treninger samt klubbens felles aktiviteter.   

Deltakelse i Ready bandy tar utgangspunkt i at barn og ungdommer  

• skal føle glede, engasjement og mestring  
• skal delta ut fra sine egne forutsetninger  
• har det gøy når de spiller bandy  
• utvikles idrettslig og personlig ut fra egne forutsetninger  
• skaper kameratskap   
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Overgripende retningslinjer for barne- og ungdomsvirksomheten 
(for både jenter og gutter)  

For barn (opp til og med tolv år) skal målet være å leke og lære seg 
bandy. Alle spillere som deltar på trening spiller like mye og får forsøke 
seg på ulike plasser på laget. Kampresultatet skal ikke være styrende, 
men ha en svært underordnet rolle.   

Bandyskolen (2005-2007)  
• Stimulere barns interesse for bandy  
• Være startpunktet for rekruttering til Ready bandys 

ungdomsvirksomhet  
 
Knøtt (2004)  
• Gi barna grunnleggende bandyteknikk  
• Være oppstarten til bandyspill i form av 7’er-lag  
 
Knøtt (2002-2003)  
• Utvikle spillernes tekniske bandyferdigheter   
• Spille 7’er-bandy og skape forståelse for bandy  
 
Lillegutt/-jente (2000-2001)  
• Utvikle spillernes tekniske bandyferdigheter gjennom å 
 stimulere deres teknikk og spilleforståelse  
• Opplæring i å klare overgangen til 11’er  
 
Smågutt (1998-1999)  
• Skape forutsetninger for ungdommer til å utvikle seg i henhold 
 til sine egne bandyferdigheter  
• Ingen topping, kamper anses som et ledd i treningen  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Spillere som fra 10-årsalderen viser stort engasjement og vilje gis mulighet til 
å trene og spille på et lag høyere opp. Her bestemmer treneren hvilke lag våre 
spillere skal spille på. Vi vil også legge til rette for at jenter får spille og trene 
bandy med hverandre. De får også muligheten til å delta på guttenes treninger 
og være med på kamper/cuper etter avtale med lederne. 

For ungdommer til og med 13-14-årsalderen baseres laguttak til kamper ut 
fra spillernes oppmøte og innsats på trening. Kampresultatet er ikke det 
viktigste, men skal ha en underordnet rolle. Den enkelte spillers utvikling er 
like viktig som gruppens utvikling. Dermed er Ready bandy en 
utviklingsrettet klubb, og ikke resultatorientert, frem til og med smågutt. 
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Gutt & Junior  

For eldre ungdommer (15-19 år) gjennomføres kamper ut fra ungdommenes holdninger 
til bandy og utvikling, nivået på motstanderlaget og kampens betydning. Samtlige 
ungdommer skal ha mulighet til å utvikle seg med utgangspunkt i egne forutsetninger, og 
laguttaket bestemmes av hovedtrener. Kampresultatet har betydning uten å være 
avgjørende.  

Ready bandy ønsker at spillerne fra 15-årsalderen trener både vår og høst i tillegg til 
vinter for å nå en maksimal utvikling. Fra 16-årsalderen kan spilleren gjerne drive 
med andre idretter, men bør helst ha bandy som hovedidrett.  

Dere som spiller på Juniorlaget er forbilder for de yngre lagene, og må derfor handle og 
opptre på en måte som klubben kan stå inne for. 

Trenings- og kampdager: 
 

Årgangsserier Kampdager Lagstrening Årgangstrening 
2004 torsdag søndag  
2003 onsdag søndag mandag 
2002 tirsdag torsdag mandag 
2001 mandag tirsdag fredag 
2000 torsdag tirsdag fredag 

Smågutt tirs/ons + lør/søn fredag torsdag 
Gutt mandag + fredag onsdag + lørdag torsdag 

Junior torsdag onsdag + lørdag  

 
Jenter 98/99 spiller i småguttserien, jenter 2000 spiller i LG-serien 2001, jenter 2001 
spiller i LG-serien 2002. 
 
Utstyr 

• Det som er påbudt i bandy er hjelm med visir, halsbeskyttelse, skøyter og kølle 
• Det er dog lurt å kjøpe leggbeskyttere. Bandybukse er ikke påkrevet, men kjekt å ha. 

Den er slitesterk og god (som en parkdress) og vokser med barna  
• Det første året får spillerne låne drakter. Senere har vi en ordning der man kjøper sin 

egen drakt, som kan brukes på kamp og forøvrig etter eget ønske. De er laget litt 
romslige, og antas å vare i 2-3 år (avhenger av kjøpstidspunkt i forhold til 
sponsoravtaler)  

• Vi har generell Ready-rabatt på bandyutstyr hos Slemdal Sport og Fritid 
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Trening, trenere og istider  

• For barn som spiller 7’er-bandy er det normalt en mor eller far som er trener  
• Avdelingen bidrar med kursing og hjelp  
• Dersom det ikke finnes foreldre i laget, kan vi bidra med å skaffe trener  
• Når barna kommer på 11’er overtar Ready det økonomiske ansvaret, men mange lag 

klarer å fortsette med foreldretrenere  
• Ready har en kommunal kunstisbane. I Oslo betaler vi ikke direkte for bruken av 

kommunale baner, men fordi vi i Oslo har så få kunstisbaner, leier vi banen til NIH, 
og det må alle klubbene betale for. Vi blir da tildelt tid på Gressbanen, mens andre 
klubber bruker NIH og Valle Hovin  

• ”Istiden” på Gressbanen fordeles først til kamper fra krets og forbund, deretter i 
henhold til et vel gjennomarbeidet system  

 
Cuper med Ready bandy  
• Bandyavdelingen bidrar med én cup pr. lag – inntil 1.000 kroner + Ready cup 

Forøvrig betaler laget selv 
• Dere melder dere selv på cuper  
• Det er mange cuper å melde seg på, invitasjonene kommer dels til klubben og dels 

direkte til ledere, men når dere er nye og uten nettverk: gå inn på 
http://www.bandyforbundet.no/bandy/ og bruk knappen Generalterminplan. Her 
finner dere oversikt over alle cuper gjennom hele sesongen  

• For informasjon om cuper i Sverige, ta kontakt med Sportssjefen  
• Alle Readys lag blir påmeldt Ready cup, i år 19. og 20. januar 
• For jentelag finnes det en egen cup i Ready; ”8.mars-cup”, som i år gjennomføres 

2.-3.mars  
 
Reiser  
I alle lag betaler spillere/foreldre selv for bensin (det er ikke lange strekninger vi må 
kjøre). Gjeldende trafikkregler MÅ følges og spesielt viktig er: Samtlige bruker bilbelte, 
ingen tar med flere passasjerer enn det finnes bilbelte til i bilen, gjeldende fartsgrenser 
overholdes og hastigheten tilpasses kjøreforholdene, føreren er edru og kjører ikke 
”dagen derpå”, føreren kommer i god tid før avreise og unngår dermed å ha dårlig tid, 
bilen skal være godkjent av Biltilsynet og skal vinterstid ha godkjente vinterdekk, 
lagledere planlegger reisen slik at ikke tidspress oppstår og øvelseskjøring er ikke tillatt.  
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Klubben tilbyr  

• et godt produkt, faglig og sosialt  
• nok istid og treningsmuligheter til alle  
• kompetente trenere og oppmenn som også tilbys internskolering 
• heltidsansatt sportssjef  
• stabil økonomi  
 
Å være A-lagsspiller på Readys dame- og herrelag innebærer å  

• være forbilde og ambassadør så vel på som utenfor bandybanen  
• spille på høyeste nasjonale nivå  
• få en førsteklasses bandyutdannelse og stadig utvikle seg som spiller  
• representere klubben i ulike sammenhenger, for eksempel i forbindelse med 

klubbmøter samt klubbens ungdomsaktiviteter  
• tilpasse tidsbruk og etterleve kravene som er nødvendige for å spille bandy på 

elitenivå 
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Forsikring  

Forsikringen leveres av AIG Europe. AIG Europe har over 20 års erfaring med 
organisasjoner, bedrifter og individuelle forsikringer i det norske forsikringsmarkedet. 
For NBF er det laget en lisensforsikring med idrettsvilkår tilpasset medlemmenes behov. 
Norges Bandyforbunds lisensforsikring gjelder i hele verden. Ved opphold i utlandet 
gjelder forsikringen i inntil 12 måneder. Forsikringen gjelder under organisert 
idrettsutøvelse av bandyforbundets idretter under kamper, konkurranser, oppvisninger og 
organisert trening. Forsikringen gjelder også under direkte reise til/fra og under opphold 
ved slike arrangementer. 
A. Idrettsskade ved organisert idrettsutøvelse: Akutt skade på legemet som oppstår 
plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert 
idrettsutøvelse: Under kamper, konkurranser og oppvisninger, under trening på 
idrettsbane/idrettshall, fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør, trening utenfor 
bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram, all oppvarming og 
nedvarming i forbindelse med de ovennevnte aktivitetene. B. Ulykkesskade ved reise og 
opphold: Fysisk skade på legemet som inntreffer ved en plutselig fysisk ytre begivenhet 
under direkte reise til/fra og under opphold på konkurranse/treningsstedet.  
Ved skade/informasjon se www.bandyforbundet.no, tlf. 21 02 95 70  
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Ready bandys styre 2012 / 2013 
Leder: Ole Jacob Person. Øvrige medlemmer: Siri Nørve, 
Hege Ibsen, Morten Rødseth, Hanne Beate Eide Næss, Morten Hansson, Rolf 
Kjos-Hanssen. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt  
Kontor: Jarle Opsahl  22140051, jarle@ready.no  
Sportsjef: Jon Ljungberg  45248745, jon@ready.no  
Adresse   
Stasjonsveien 24   
0773 Oslo   
Norway   
Drakter: Mørk blå med hvit og gul stripe   
Bukser: Blå   
Strømper: Blå/hvite  
Reservedrakter: Hvite   
--------------------------------------------------  
Ready Bandy er en avdeling i Ready   
Organisasjonsnummer: 970168591   
--------------------------------------------------  
Hefteansvarlig:   
Jon Ljungberg, Hege Ibsen og 
Sportslig utvalg 
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