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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. 
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PRESEASON ACADEMY  
 

Readys preseason academy ruller videre og er nå langt inne på vårsesongen. 

Vi fylte alle grupper veldig raskt og det har fungert toppen. 

Noen A-lagsspillere fra vårt herrelag har vært med som trenere i tillegg til Malin, Patrik, Fritjof og 

Nicklas. Opplegget vi har nå i vår er med 1 is økt og 1-2 barmarkspass  i uken for alle Noterbart er at 

istreningene utføres på curling is på jar (!)  

Vi syns alle gjør en kjempe god innsats og det er veldig gøy at det er så mange som velger bandy 

som helårsidrett og vi håper på å se like mange til høsten igjen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSPLAN 

 
Vi har i administrasjonen tatt frem en årsplan for alle lag i 

klubben som skal gjøre att alle våre spillere og forelder 

enklere skal kunne planlegge sesongen og for å kunne se 

hvordan den ser ut. Denne finnes på vår under fliken 

«Lagsider» trykk her for å komme direkte til årsplanen. 

NB er at denne kommer at endres ettersom da vi får in 

seriekamper og treningstider.  

For videre info om årsplanen ta kontakt med Malin Bromark 

malin@ready.no  

 

 

NYE SPILLERE TILL HERRENES A-LAG 
 

Arbeidet fortsetter med å rekruttere nye spillere til vårt 

herrelag som skal prøve på å ta seg hele veien neste år og 

forhåpentlig ta ytterligere en gull medalje.  

Man har signert store deler av den truppen som spilte 

seneste sesong. Man har også lykkets signere 3 nye spillere. 

Pekka Niska (Hamar) Ole Stordahl (Sandviken/Broberg) og 

Viktor Honeth (Vetlanda) 

Spillere ut: Peter M. Haug (slutter) Simen Møller (studier) 

I tillegg så fortsetter huvudtrener Patrik Heed også 

kommende sesong. 

 

 

 

 

 

 

 

Skal det bli en ny gullemdalje for Ready sitt herrelag i vinter? 

(Bilde fra når man senest vant nm-gull 2014) 

 

NY TRENER FOR 

DAMENES A-LAG 

 
Denne uken gjorde Ready klart 

med ny trenere til damelaget for 

den kommende sesongen.  

Pekka Niska som den seneste 

sesongen har spilt på Hamar, 

valgte Ready fremfor mange bla, 

norske klubber. 

Pekka har mye god erfaring fra 

bandygymnas i Sandviken samt 

at han trent Juniorlag i Finland 

og Torneå samt i Hamar. 

Vi vill samtidigt rikte et stort 

takk til Paal Melbye som har 

trent Readys sitt Damelag i de to 

siste sesongene og gjort en 

veldig god jobb. Han har skapt 

en god kultur med en stark 

treningsvilje og et godt 

engesjemeng som vi håper og 

tror Pekka kan føre videre.  

 

https://www.ready.no/Bandy/Sidemeny/Lagsider.html


KLUBBKOLEKSJON 

 
Under våren har Ready tatt frem 

sammen med torshovsport en ny 

kolleksjon med profiltøy.  

Der kan du kjøpe klær for både vinter 

og sommer samt bager til dit utstyr. 

Denne er vi veldig stolte øver og 

håper så mange som mulig blir med å 

kjøper noe av disse å vise at du tilhører Ready. 

 Klikk her for å kjøpe ditt profiltøy reden nå! 

 
SPONSORER FOR HERRENES A-LAG 

 
Til neste sesong skal Herrelaget kjøpe nye kampdrakter å 

trenger sponsorer. Vi har per nå gjort klart med disse 

sponsorer i de kommende 3 årene.  

Servicecompaniet 

Pointon 

Myrens Sportssenter 

Custom Kitchen & Interiors 

Zoohaven AS 

Fokusklinikken 

Nytt for denne gang er av man i tillegg til kampdraktene også får plass på vår nye roll up vegg som 

skal brukes til spillerintervjuer. I snitt fikk vi 2000 tittere på noen av våre intervjuer og håper det 

skal bli flere de kommende årene.  

Ønsker du å bli med på de nye kampdraktene og støtte A-laget mot et nytt NM-gull. Kontakta 

Sportssjef Nicklas Andersson på nicklas@ready.no eller tel: 91903125. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

Kaptein Isac Jerner i de gamle draktene 

Administrasjonen planlegger 

akkurat nå Sverigeturer for 

høsten og har gjort klart at 

gutt/Junior, Dam og jenter 

åker til Vänersborg v.39 mer 

info om dette kommer 

senere.  

 

Vi venter fortsatt på svar fra 

flere andre haller i Sverige 

og kommer tilbake med 

videre info så snart som 

mulig.   

 

SVERIGETURER  
 

https://www.torshovsport.no/klubbservice/din-klubb/ready-bandy

