
Eliteseriekamp onsdag 14.11.2018 kl. 19.00 Ready – Høvik 

Etter første kamp for en uke siden på Gressbanen skulle det på søndagen vært bortekamp mot 

Konnerud på Konnerud. Hele denne kampdagen regnet bort for Bandy-Norge med 35 mm nedbør. 

De kampene er flyttet til førstkommende fredag 16.11.2018 kl. 19.00. Vi spiller på Konnerud – 

Drammens tak. 

Motstander denne gang var Høvik som har gjort noen endringer siden sist. Ny trenerduo er spillerne 

nr. 8 Iskander Nugmanov og nr. 10 Alexander Serov. Sistnevnte er Høviks topp-scorer i siste sesonger 

samt årets spiller i Eliteserien i forrige sesong. Kåringen foregår av de andre lagene i eliteserien og er 

således både demokratisk og fagmessig. Med en slik tittel går du ikke akkurat «på læret» - noe vi 

også fikk se. Nyervervelse i Høvik er nr. 9 Maxim Pyanov. I en treningskamp tidlig i november slo 

Høvik - Ready 5-2 under vanskelige vær- og isforhold. Dette var med en 5-2-2-1 formasjon med 

Maxim Pyanov alene på topp og med Alexander Serov og Iskander Nugmanov i 2. og 3. rekke. 

I serien har de tapt 5-2 borte mot Drammen, men vant 6-4 borte i Sarpsborg i noe som må ha vært 

en skikkelig batalje. Til sammen 95 utvisningsminutter hvor selv den svært så sindige og beherskede 

nr. 22 «Phantom of Bandy» Christer Lystad hos Sarpsborg fikk 2 * 10 minutter.   

På Readysiden hadde vi fått en ny spiller nr. 90 Filip Hallmèn – Hurra! Han var spilleklar dagen før og 

er 25 år og kommer fra Derby/Linkøping. Hjertelig velkommen til Filip som nå går fra Derby i divisjon 

Sødra sin grønne drakt til Readys blå.  

 

Filip rundspiller Borgias forsvar og keeper i Sverige. 

 

Readys kamp mot Høvik begynte rimelig friskt. Allerede etter 1,5 minutter tok Høviks forsvarsskanse 

nr. 15 og kaptein Aleksander Pladsen corner som nr. 9 Maxim Pyanov klinte i mål bak Readys keeper 

Markus Thomessen. 0-1 

Minuttet etter kommer Readyskudd som Høvikkeeper Simen Kjøllemoen halvklarerer nesten ballen i 

eget mål, men ender med corner. Corneren blir Nada. Rett etter kommer Readys nr. 91 Felix 

Ljungberg inn fra høyre og skyter, men holdet er litt for langt. Etter 5 minutter får Felix en pasning fra 

nr. 80 Martin Dregler. Felix går gjennom fra venstre denne gang og skyter i mål. 1-1. 

La oss stoppe litt opp ved nr. 80 Martin Dregler som fylte 16 år i juni i år. Han har kommet veldig godt 

i gang og fått mye spilletid på laget. Vi er imponerte over hvor fort han har tatt nivå og tempo i 

eliteserien. Han virker å spille med stor trygghet. «We like it!»  

Men raskt tilbake til virkeligheten. Ny Høvikcorner etter 7,5 minutter som nr. 10 Alexander Serov 

setter i mål. 1-2. Halvminutter senere spiller Serov frem nr. 14 Zastrovtsev (her slet speaker litt med 

uttalen) som setter 1-3. Burde vi tatt den?? Lett å si, men Readys trener Patrik Heed tar timeout. 



Timeouten hjelper i 10 minutter til det 18. minutt hvor Høviks Maxim Pyanov spiller frem Serov som 

scorer på nytt. 1-4. Nå begynner vi å bli litt bekymret – hvor skal dette ende? Bare å ta av seg hatten 

for Serov & Co. De er veldig gode, men de må utfordres. Vi kan ikke bare snu og spille tilbake hver 

Serov & Co. står i veien.  

Endelig ved 22. minutter har Ready corner ved nr. 22 Matti Väärälä (her slet vi også med å få med 

alle tødler) som gikk videre nr. 21 Martin Bjerkely som skjøt utagbart i mål. 2-4. Den trengte vi. Nå 

blir det enda mer fart i spillet samtidig som det er begynt å yre i lufta. 

Ready har fått opp dampen og etter flere sjanser kommer Readys nr. 6 kaptein Isak Jerner seg 

fortjent igjennom og scorer etter pasning fra Filip Hallmèn. 3-4. Vi øyner et håp. 

To minutter senere ved 39. minutter kommer det et langt Readyfremspill som Høviks Nugmanov 

demper på brystet, men så faller han bakover (gjett om han var sur på seg selv etterpå) og ballen 

snappes av Readys nr. 9 Jesper Bergersen som setter 4-4. 

Så blir det noen hjørneslag og deretter går lagene til pause med 4-4. Det var en solid opphenting av 

Ready. 

 

Venter på 2. omgang: 

Høviks spillende trenere nr. 8 Iskander Nugmanov og nr. 10 Alexander Serov. 

Readys keeper Markus Thomessen med Martin Bjerkely (nybarbert) og Jacob Rønneberg. 

 

2. Omgang starter med at begge lag holder på ballen og tar få sjanser. Nå blir det kanskje færre mål? 

Etter 6. minutter får en Høvikspiller en liten dytt i ryggen og faller i Readys felt. Hoveddommer 

Strømnes marker straffe. Irriterende billig synes vi, men sånn er reglene. Høviks nr. 8 Iskander 

Nugmanov gjør ingen feil og setter 4-5. 

Etter nye 6 minutter spilles Høviks Maxim Pyanov frem av Serov. 4-6.  

Nei, nei, nei her må vi ville mer. Dette går for lett for Høvik. 

 

Mååål! Etter 17 minutter gjør Felix Ljungberg jobben selv og reduserer til 5-6. 

I 28. minutt kommer det en ny Høvikscoring ved Nugmanov. Markus Thomessen i Readymålet kaster 

seg i et tigersprang, men skuddet går likevel i mål. 5-7. 

Men nå er Ready kontante og Høvikspillerne stoppes mer fysisk på Readys halvdel. Mange faller og 

fekter med armene på frigslag og utvisning, men får ikke gehør hos dommertrioen. 

Etter 35 minutter gjør vår nye man Filip Hallmèn jobben selv og reduserer til 6-7.  



To minutter senere gjør Readys nr. 15 Aksel Trygstad det samme og utligner til 7-7. 

Slik ebbet kampen ut. Det ble stadig tråere is utover i omgangen og vi synes Høvik mistet litt av piffen 

samtidig som de blå mobiliserte.  Vi tenker at det vel var et rimelig greit resultat for begge lag. 

Kampen viste at vi må ville og orke nok – da kommer også resultatene. Det var mye lovende spill å se. 

Vi har flere nye spillere i år som trenger å komme inn i lagmaskinen, men vi blir stadig bedre og det 

lover godt fremover. Med bedre timet lagspill har vi kvaliteter som kan utfordre både Solberg og 

Stabæk. 

Takk til dommertrioen Strømnes, Olsvik og Nygaard som gjennomførte en problemfri kamp. Det var 

ingen episoder utenom normalt engasjement på isen. 

Takk til supportergjengen på gratishaugen. De 85 tilskuerne fikk mye scoring for pengene.  

 

Fredag 16. november kl. 19.00 Konnerud – Ready på Konnerud. Utsatt kamp. Møt opp! 

Søndag 18. november kl. 13.00 Sarpsborg – Ready i Sarpsborg. Her er muligheten til å se Norges mest 

erfarne eliteseriespiller Christer Lystad samt handle over grensen. Ta turen!    

Fra Indre bane 

Henning Madsen 


