
 

READY BANDY 
MÅNEDSBREV – JUNI  

 

Her er Ready bandy sitt månedsbrev.                                              

Siste uken vær måned kommer vi og publisere denne med lit info 

om hva som skjer i klubben.                                                                   

Vi kommer å legge ut bilder fra våre ulike aktiviteter samt kort 

status og informasjon om det som er aktuelt.                                    

Vi kommer også ha en og annen intervju med spillere og ledere. 

Siste månedsbrev før sommerferien er Juni. Neste månedsbrev sendes ut igjen i sept. 
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PRESEASON ACADEMY  
 

Denne måneden har vi hatt tilgang til den «store» hallen på Jar, ishockeyhallen. Vi har nesten kun spilt kamp 

som lit omveksling til den tekniske treningen vi hatt tidligere.  

-Det har vært utrolig morsomt å se disse gutter og jenter på lit større bane. Man ser stor forskjell på deres 

tekniske ferdigheter i pass og mottak, skøytegåing og fart. Jeg mener de har tatt mange kliv bare i de siste 

månedene å tenkt da hvordan de kommer å se ut til vinteren… 

Sier sportssjef og trenere Nicklas Andersson om utviklingen på deltakerne 

Uke 24 deltok spillene på fysiske tester. Ett løp test hvor de skulle løpe flest varv runt banen på ris skole 

under 12 minutter. Axel Wara Brekke klarte flest med 14 varv i den eldre gruppen og alle (!) i den yngre 

gruppen sprang like mange, 11 st. Ett styrke test gjordes også med bla Brutalbänk,se bilde. Push ups og 

Jägarvila hvor de skal sitte så langt de orker i 90 grader mot veggen. Flest i Brutalbänk gjorde Adrian 

Carelius med 21 st. De yngre gjorde i stedet for brutalbänk Plankan, Her klarte Jonas Tjensvold hele 4 

minutter. Anders Kimestad Skridshol stod utrolige 20 minutter i 90 grader (jägarvila), blir spennende å se om 

noen klarer å slå det i høst… Alle avsluttet med tester i spenst på høyde og lengde.   

Disse tester skal vi gjøre senere i høst også for å følge opp sommertreningen og for å se hvilken utvikling 

man kan gjøre på kort tid visst man trener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 



ADMINISTRASJON I HØST 

 
Det er høy fart på Ready sin administrasjon og de har 

kommet godt i gang med planlegging for neste vinter.                      

Det som også har skjedd er at fra September får Ready IF en 

ny daglig leder her på Gressbanen.                                      

Med dette vil vi først takke Bjørnar Øien, som vært i klubben 

i veldig mange år og gjort en utrolig innsats. Vi ønsker 

Bjørnar all lykke til i fremtiden og håper på å se ham på 

Gressbanen igjen engang.   

Vi hilser også Aleksander Bystrøm Biseth-Michelsen, 

hjertelig velkommen til klubben.                                                    

(mer info om Aleksander kommer i kommende brev)        

Når vi starter igjen etter sommerferien kommer det vare lit 

annerledes da Sportsjef Nicklas Andersson kommer gå ut i 

forelder perm fra August til November og at Malin Bromark 

tar vid som daglig leder under August frem til at Aleksander 

er på plass.                                                                            

Dette er planlagt og koordinert gjennom høsten og kommer 

ikke til å bli noe store forskjeller for dere.  

Under høstens preseason treninger kommer vi ha andre 

trenere i stedet for Nicklas og Malin (kun August) men i 

øvrigt så tar Malin og Patrik sammen med styreleder Peder 

Schjoldager øver de oppgaver som trenger å fylles under 

Nicklas perm.  

Vi håper Nicklas får en god perm og ønsker Malin tilfeldig 

velkommen som daglig leder. 

Har ni noe spørsmål kring dette ta kontakt med sportssjef 

Nicklas Andersson 

 

 

 

 

Som mange av dere sikkert allerede 

har notert i vår årsplan så har vi 

planlagt trenerutdanning sammen 

med sportsjef Nicklas, 

Herrelagstrener Patrik og med noen 

fra sportslig utvalg (SU).                

Dette er planlagt to dager, en for 7er  

og en for 11er lag.  

 

7er lagene                                      

Mandag 5 November                    

mellom klokken 17.00-21.00 

 

11er lagene                                  

Tisdag 6 November                           

også klokken 17.00-21.00 

 

Utdanningen kommer til å være 

oppdelt i to deler. Først en teoretisk 

økt på Gressbanen og seden praktisk 

økt på is.  

Vi håper at alle har mulighet å stille 

og at vi får en hyggelig kvell sammen 

med lit kaffe o kake. 

 

Vi ses!  

 

 

Trener utdanning 



 

 

 Fokusklinikken holdt foredrag om trening og kost 

Under første uken i Juni måned fikk vi besøk av vår samarbeidspartner fokusklinikken.                                 

De kom med tips og råd om skadeforebyggende trening, kosthold og hvorfor det er viktig å tenke på å hvile 

mellom øktene. Spillerne fikk prøve seg på noen rørlighetsøvelser som de kan ha god nytte av i fremtiden og 

i tillegg til den tøffe sommertreningen.  

- De fikk med seg mye informasjon som jeg håper de bruker å før videre til venner og familie. Dette er 

saker som er veldig viktig i deres alder og i tillegg til den harde treningen som mange utfører 

Sier A-lags og Landslagspiller Isac Jerner som også deltok og synes det var veldig morsomt og nyttig.       

Isac fortsetter.. 

- Jeg tror denne type av informasjon må ut til spillere og foreldre oftere, det er noe som det må 

påminnes om hele tiden før å bli mer effektiv med sin trening under en tid mens man lærer seg mye 

nye saker om kroppen sin og hele tiden utvikles. 

Det var veldig mange spørsmål om disse sakene og det var en veldig hyggelig kvell for alle som deltok. 

- Vi ønsket at flere foreldre kunde blitt med og hørt hva vi sier, jeg mener det er like viktig informasjon 

til dem som til spilleren da di fleste fortsatt bor og spiser hjemme - Sier Ane som er fysioterapeut og 

håper på flere forelder når de returnerer i høst. 

Fokusklinikken kommer å komme tilbake til Gressbanen i høst og følger opp hvordan det har fungert under 

sommeren og vi fra Ready håper at alle foreldre som kan bli med, blir med! Mer info om dato kommer… 

 

 



Sverigeturer i høst er nå klare 

Nå er endelig alle våre turer til Sverige klare og vi har fått 

bekreftelse fra di haller vi har ønsket å leie.  

Siste uken i september åker gutt, Junior dame/jenter og herrelag 

sammen til Vänersborg. Det kommer å bli istrening, barmark og 

teoretiske økter. Herrelaget kommer også å spille kamp Lørdag og 

Søndag i den fantastiske bandyhall som finns i Vänersborg. 

Vi kommer som i fjor bo på samme hotell akkurat i anslutning til 

hallen så det går raskt mellom treninger, teori og mat. 

Første helgen i September åker vi med 2004-2006 til Surte. Her er 

det også samme boende som i fjor, Nordiska folkhøgskolan. Vi 

kommer til at åka på Fredag ettermiddag og avslutte med en lit 

enklere fys økt for at på lørdag og søndag være mer på is.       

Påmelding og info har blitt utsendt til alle medlemmer men er det 

noen som ikke fått med seg alt så kan ni bare ta kontakt med 

Malin Bromark eller Patrik Heed. 

Persbråten bandygymnas er snart i 

gang på Gressbanen 

I slutten av august kommer første treningen på Persbråten skole 

holdes sammen med Ready bandy som også er promotører til 

dette opplegg. Patrik Heed som er ansvarlig fra Ready sier 

-Dette er en fantastisk mulighet for oss å hjelpe norsk bandy in i 

fremtiden. Vi håper at flere klubber og skoler gjør samme som oss 

og att dette på sikt skal høye kvaliteten og bredden på idrett og 

skole.  

Blant de 11 spillene som skal begynne er 9 fra Ready, en fra 

Ullevål og en fra Stabæk.  

De kommer ha en is økt i uka fra start i august til slutten av juni i 

hockeyhaller under vår og sommer og på Gressbanen under 

vinterstid. I tillegg kommer de å ha barmarkstrening, teoretiske økter og fystester sammen med Martin 

Nyman som jobbet sammen med mange store klubber og landslag i Sverige for å lage en best mulig profil til 

kun bandyspillere.  

 

 

Kretslagsturnering 

Under våren har Ready deltatt i 

kretsmøte for Oslo&Akershus 

før å høre lit om fremtiden. 

En av de beslutt som togs var at 

man skal sammen med Ready 

og Ullevål prøve å lage en 

kretslagsturnering for herrer 

kommende vinter.  

Denne turnering har tidligere 

funnets men fungert lit 

annerledes mot for hvordan den 

kommer til å bli nå.  

Man øsker å ha to puljer med 

3-4 lag og spille kamper nder 

en helg fredag, lørdag og 

finalspill Søndag. Kampene 

skal spilles på Gressbanen og 

Bergbanen. 

Dette syns vi er et veldig godt 

tiltak og vi tror dette kan 

medføre bedre kontakt mellom 

klubben i Oslo regionen samt at 

det blir ett større tilbud til 

lagene for å spille flere kamper 

uten å reise så langt.  

Mer informasjon om dette 

kommer løpende  

 

Bildet er fra knøttcup på Gressbanen 

-2016 

 

 

 

Bildet er fra gressbanen -2016 



Gressbanen får nye garderober 

Under vinteren ble det bestemt at Gressbanens garderober skulle pusses opp, att badstuen skulle fjernes og at 

det skulle bli en ny og helt egen damegarderobe med dusj. Under våren og begynnelsen av sommeren har 

man arbeidet med å få dette på plass. Badstuen er fjernet og en ny større garderobe har blitt i form av et L.  

A-lagets gamle garderobe skal bli den nye damegarderoben hvor man kommer å fjerne veggen til stedboden 

og lage dusj i stedet.  

A-lagets nye garderobe blir den som har vart lager for fotball som er på andre siden av alpin sitt rom. 

Det blir også et helt ny dommergarderobe mellom A-lagets nye og L garderoben.  

Nedenfor ser ni lit bilder på hvor det ser ut akkurat nå. Ta gjerne en titt innom Gressbanen får å se hvordan 

det ser ut, passa også på å si hei til oss på admin før sommeren og ta en kopp kaffe!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI STØTTER READY BANDY 

Vi er stolt av våre støttespillere, men har plass til flere! 

Ta kontakt med sportsjef Nicklas Andersson nicklas@ready.no dersom du eller din bedrift ønsker 

å bidra i arbeidet med å gi ett best mulig bandytilbud for barn, unge og voksne i Vestre Aker. 

 

Pacioli Regnskap AS  
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