
Eliteseriekamp 28.11.2018 kl. 16.00 Ready – Mjøndalen på Gressbanen 

Oppgjør i heftig regnvær. 

Mobilen ringer ; «Hei det er Tom Bjerkely – du er klar over at det er tidlig kampstart kl. 16.00 i dag?»  
Klokken var 15.40 og undertegnede med ingeniørstuderende sønn var midt inne i pensumdiskusjon 
om utvendig og innvendig fuktproblematikk i bygg. Ganske relevant etter værforholdene.  «Shit – 
den tidsendringen hadde vi oversett». Ti minutter senere ankom vi Gressbanen i hu og hast. Av 
banemannskapene var bare 3 av 7 guttelagspillere med foreldre møtt opp. Vi fikk ekstra hjelp til å 
rigge banen nogenlunde ferdig til kampstart. Takk for hjelp og sorry forsinkelsen! 

Kveldens motstander var Mjøndalen som for tiden er nederst på tabellen etter Konnerud. Det betyr 
slett ikke at de er noe walkover-lag. I Mjøndalen er det bandykompetanse i lassevis. Hadde denne 
kampen vært spilt når undertegnede var barn hadde sannsynligvis Mjøndalen-spillerne kommet 
direkte til bandykamp etter å ha spilt cupfinale i fotball først. Mange av spillerne langs 
Drammenselven behersket begge deler meget godt den gang. 

Ready kom fra et forsmedelig 4-7 tap på Ullernbanen etter en kjempeåpning av Ullern og tilsvarende 
reversåpning av Ready. Vi hadde nå falt ned til 5. plass på tabellen passert av Drammen. 

   

Kampen foregikk stort sett i høljende regnvær med såpeglatt is for banemannskapene, klissvåte 
hansker, dammer på banen hvor ballen stoppet og spillevant som frøs fast i isen. Det er alltid en slik 
kamp hver sesong under særdeles utrivelige forhold, men vi håpet jo at spillet i det minste skulle 
varme.  

Etter 5 cornere på 10 minutter scorer «bruntrøyene» fra Mjøndalen ved nr. 10 Kristian Juvet. 
Stillingen 0-1. Heldigvis kvitterer Ready minuttet etterpå ved nr. 90 Filip Hallmèn etter pasning fra nr. 
91 Felix Ljungberg. Her var nok ikke Mjøndalens keeper på sitt beste. Stillingen 1-1. 

Spillet bølger frem og tilbake og ingen lag er direkte suverene.  

Suveren er imidlertid Mjøndalens nr. 15 Kirill Perevalushkov i det 20. minutt etter pasning fra Robin 
Craz. Stillingen 1-2. 

To minutter senere kommer gjestene fra Mjøndalen på nytt og skyter like utenfor etter dårlig 
klarering i Readyforsvaret. Vi liker på ingen måte at Mjøndalen får slippe til, men forholdene er 
vanskelige. Dessuten kaster Mjøndalens keeper utrolig høyt og langt.  

Ved 38 minutter utligner Readys nr. 6 og kaptein Isak Jerner etter assist fra nr. 15 Aksel Trygstad.  

Lagene går til pause på 2-2. Ismaskinen kjører rundt i pausen så vannet står ut av fronten på 
maskinen.  



På det 3. hjørneslaget i 2. omgang (etter like mange minutter) kliner Readys Isak Jerner ballen rett i 
mål etter assist fra Matti Väärälä. Stillingen 3-2.  

Minuttet senere legges Isak Jerner ned i Mjøndalen-feltet av keeper og forsvar og muligens var ballen 
også inne, men alt annulleres. Ready er veldig på hugget i starten av omgangen, men gir fra seg 
initiativet utover i omgangen. Samtidig skal det sies at forholdene ikke innbyr til særlig konstruktiv 
bandy. Her blir det langpasninger inn i motstanderens felt med demping på kølla og aller helst 
«Solskjærvendig» og skudd.  

Mjøndalen slår en corner som stopper etter 3 meter i en vanndam. Vi er livredde for at en uheldig 
Ready-pasning lider tilsvarende skjebne og gir motstanderen en lettvint scoring. 

På 32 minutter tar Mjøndalen time-out. Ready har når kjempet seg tilbake og har en slags kontroll, 
men 3-2 er ingen trygg ledelse under disse spilleforhold. Det er umulig å etablere noe skikkelig spill 
med alle vanndammene. 

På 40 minutter redder Mjøndalen på streken – der var de heldige! 

På 42 minutter «kriger» Readys nr. 15 Aksel Trygstad ballen forbi Mjøndalens forsvar og keeper. 
Mååål! Stillingen øker til mer betryggende 4-2 og ble feiret på behørig måte fra Ready Ultras. 

 

Pekka og Matti     Ready Ultras feirer seieren for Isak Jerner 

Vi får en corner og er nære scoring, men så synes hoveddommer Mila at det får være nok for i dag og 
blåser av hele kampen.  Alle er våte til skinnet, men siden vannet på isen er såpass kaldt utsetter 
Readyspillerne pingvinen for et fåtallig publikum. TV-sporten var nok mer fristende enn bandykamp i 
dagens regnvær, men stor takk til de som kom. Vi skal være glade for seier og 2 poeng under 
vanskelige forhold. Vi våger å påstå, selv med lesere i Nedre Eiker, at det var fortjent.     

Så var det for et fåtallig banemannskap, hvor enda en av guttespillerne manglet, å samle sammen 
vant og baller. Takk til spillere og andre som hjalp oss. Noen baller går alltid ned skrenten ved enden 
av aggregathuset. Siden A-lagets revisor Håkon Andersen Gott fører nøyaktig regnskap over ballene 
kunne vi ikke la den ene ligge. Vi gikk målbevisst nedover skrenten, men føttene skled vekk i gjørma 
og vi rutsjet like godt på ryggen og rumpa hele veien ned gjennom busker og kratt i rasende fart. Med 
ny umiskjennelig Mjøndalen-farge på klærne kom ballregnskapet til Håkon i balanse. Dermed kunne 
vi fastslå at dagens innsats var mer enn fullbyrdet.  

Etter dagens kamp har Ready nå klatret tilbake til 4. plass på tabellen etter Stabæk, Solberg og 
Ullern. Nå er det pause frem til onsdag 12. desember kl. 19.00, men da kommer Konnerud på 
Gressbanen. Nå skal det spilles revansj – så møt opp. 



Fra indre bane 

Henning Madsen 

  

  


