
Eliteseriekamp 30.12.2018 kl. 15.30 Drammen - Ready  

Zero points på Marienlyst. 

Årets siste kamp gikk «lille nyttårsaften» på Marienlyst i Drammen. Drammen er en av våre 

argeste motstandere som vi hadde lange og intense oppgjør mot i forrige sesongs kvartfinale.  

I slutten av november slo vi Drammen 7-3 hjemme på Gressbanen, men bandy er langt fra 

matematikk og hver kamp får sin egen dynamikk. Det viser mange av sesongens resultater i 

eliteserien. 

 

Ready spilte med; 

Keeper Christoffer Andersen-Gott, reserve Marcus Thommesen 

Half’er: Jacob Rønneberg, Henrik Sollie, Aksel Rødseth, Martin Bjerkely og Felix Ljungberg 

Midtbane: Frikk Fossan, Martin Dregler, Filip Hallmèn og Jonathan Wang-Norderud. 

Spisser: Isak Jerner, Jesper Bergersen, Pekka Niska og Matti Väärälä   

Jeg tror spillerposisjonene er sånn ca. riktig, men det er coach Patrik som lager «spelplanen». 

 

Vi ankom dessverre litt ut i omgangen og da hadde allerede Drammen scoret etter 7 minutter 

med nr. 21 Erik Lundgren (med assist fra 75 Marius Mørch Andersen) hvorpå Ready hadde 

kvittert 2 minutter senere med nr. 90 Filip Hallmèn. Stillingen 1-1. 

Deretter kom Ready tilbake igjen i det 22. minutt med nr. 90 Felix Ljungberg som setter 1-2 

etter assist fra Jonathan Wang-Norderud. Imidlertid kvitterer Drammen få minutter senere 

med nr. 75 Marius Mørch Andersen og stillingen blir 2-2. 

 

«De scoret litt lett og tror ikke de trenger å jobbe. De må jobbe mer», var dommen fra en 

deltaker på Readys lagbenk da vi ankom Marienlyst. På plass fra motstanderne var 

selvfølgelig klubbens administrative klippe fru Nålby med billettvesken klar (ja hun er 

mamma til Solbergs midtbanespiller Christopher Nålby), trener Palmberg var absolutt hørbar 

på sidelinjen og mangeårig speaker Rune Jahnsen på plass i bua. Fast keeper Oliver Hereta, 

som har eliteseriens lengste utkast, hadde etter en kneoperasjon nylig kastet krykkene i denne 

religiøse høytid og var reservekeeper. Nr. 90 Henrik Holo stod derfor i Drammensmålet. 

 

Lagene spiller seg begge frem, men gode og oppmerksomme forsvar på begge sider gjør at de 

må vende og spille tilbake og prøve på nytt. Ready satser på soloprestasjoner, men det blir 

fort for trangt og ballen mistes før man kommer til paradis.  

 

Slik går omgangens siste kvarter inntil Drammen i siste spilleminutt på nytt kommer 

igjennom med nr. 21 Erik Lundgren (med assist fra 75 Marius Mørch Andersen) og fastsetter 

pauseresultatet til 3-2. 

 

 



  
 

 

  
 

 
 

 

Etter pause har nok Ready fått tydelig beskjed om å jobbe, jobbe, jobbe. 

De går rett i angrep og utligner til 3-3 med nr. Filip Hallmèn etter assist fra nr. 91 Felix 

Ljungberg. Drammen er også i høyeste grad aggressive nede i Readys felt og kjemper seg til 

noen hjørneslag. Drammens superspiss Even Thiseth og Readys Henrik Solie fighter foran 

mål og får beskjed av dommeren om å roe seg litt ned. Det er nerve i kampen. Drammens 

spisser Thiseth, Land, Farnes og Mørch Andersen utgjør en konstant trussel. 

 

Etter 7 minutter kommer Ready oppe på nytt og Felix Ljungberg skyter fra skrått hold i 

Drammenskeeperens motsatte hjørne. Stillingen 3-4. Er Ready nå på tur? De har tilrevet seg 

initiativet og jobber bra.  

 



Så felles Drammens Farnes ved Readys mål og Drammens nr. 7 Morten Engen skyter 

knallhardt til 4-4. Det er gått 17 minutter i 2. omgang. 

 

På 25. minutter får Drammen øverste mann nr. 33 Even Thiseth pasningen han har ventet på 

og finter elegant av Readys keeper og løfter inn 5-4 til Drammen. Ready tar time-out. 

 

På 25 minutter danser Drammens nr. 75 Marius Mørch Andersen elegant gjennom hele 

Ready, men misser i avslutningen. 

 

Ready prøver på lyrer og høye innspill, men det blir fåfengt. Innspill til en mann omgitt av 

Drammensforsvarere er dømt til å mislykkes selv om våre folk er aldri så dyktige.  

 

Drammensbenken hoier om jobbing og følg med hjem så det må kunne høres minst til 

Mjøndalen. I nest siste spilleminutt øker Drammens nr. 71 Mathias Farnes stillingen til 6-4, 

mens Readys nr. 21 Martin Bjerkely kliner inn redusering til 6-5 minuttet etter. 

 

Dermed måtte vi gi fra oss 2 poeng til Drammen som jager Ready på tabellplassen bak. Surt, 

men ingen resultatbombe. Drammen er gode, men med Readys ambisjoner …… 

 

Tabellsituasjonen er nå som følger. 

 

Lag: Kamper: Poeng: 

Stabæk 13 26 

Solberg 13 20 

Ullern 13 15 

Ready 13 15 

Drammen 12 13 

Sarpsborg 13 11 

Høvik 12 9 

Ullevål 13 8 

Mjøndalen 13 7 

Konnerud 13 4 

 

For de fleste lagene er det nå 5 kamper igjen.  

• Stabæk har ikke gjort noen feil og vunnet alle kamper. Enkelte tosifret f.eks. 19-1 mot 

både Sarpsborg og Konnerud i slutten av november. 

• Solberg har også bare seire med unntak av en uavgjort mot Ready og Mjøndalen samt 

et tap for Stabæk. 

• Ullern har i de 3 siste kampene tapt for henholdsvis Stabæk, Solberg og Sarpsborg 

(Sarpsborg overraskende 6-0!).   

• Drammen og Sarpsborg leverer flere gode kamper. 

• Mjøndalen synes å ha begynt å våkne og slo Høvik overbevisende 10-3 i siste kamp.  

• Konnerud virker noe fortapt på bunnen.  

 

For de blå fra Gressbanen venter nyåret med et svært tøft kampprogram. 4 av 5 kamper er mot 

lag foran oss på tabellen. 

• Solberg hjemme fredag 04.01.2019 kl. 19.00. 

• Ullern hjemme søndag 06.01.2019 kl. 16.00. 

• Mjøndalen borte onsdag 09.01.2019 kl. 20.00. 



• Stabæk borte søndag 13.01.2019 kl. 15.00. 

• Stabæk hjemme lørdag 19.01.2019 kl. 16.00. 

 

I alle disse kampene skal vi spille opp mot vårt beste for å få poeng, men dette har vi også lagt 

opp til. Møt derfor opp på Gressbanen fredag 04.01.2019 kl. 19.00 og se Ready prøve krefter 

med Solberg. Vi har definitivt trua i det nye året. Vel møtt. 

Pekka och Matti på fisketur 

Det hade sig så att Pekka och Matti var ute på fisketur en glohet 

sommardag. Medan dom satt der i sin lille robåt och väntade på 

fisklyckan, fikk Pekka plötsligen öga på en man som låg och flöt 

i vatnet, och han utbröt: 

“Titta der borta, Matti! Är det inte Toivonen som ligger där och 

duppar i vattnet?” 

“Minsann har du rätt, Pekka! Låt oss plocka upp honom du då!” 

De rodde bort til Toivo så fort de kunde og fick honom om bord i 

jollan. Pekka gikk i gång med intens munn til munn metod och hektisk 

hjärtemassage. Efter en lång stund sade Matti: 

“Jag tror du kan sluta nu, Pekka.” 
“Varför det, Matti?” 
“Jo, du förstår att Toivo här – han har skridskor på fötterna.” 

Fra indre bane 

Henning Madsen 


