
Eliteseriekamp onsdag 07.11.2018 kl. 19.00 Ready – Ullevål på Gressbanen 

Så var det endelig klart for sesongstart igjen. Laget har «laddad» og trent under Patrik Heeds ledelse i 

hele sommer. Nye spillere er kommet inn og noen er gått ut. 

Den meget sympatiske og dyktige Erik Andersson er reist tilbake til Sverige i jobbsammenheng, men 

følger oss garantert på avstand. Den minst like sympatiske Peter Michael Haug («legenden») har 

etter Readys lengste bandykarrie flyttet fra bane til laglederbenk. Den støtten, erfaringen og 

kompetansen kommer vel med for laget. Den solide Simen Møller har også tatt en pause grunnet 

studier. Vi ønsker lykke til. 

Tilganger på laget er tidligere Røaspiller Ole Stordahl med drakt nr. 5. Han var «kronjuvelen» på laget 

i årgangen «chilliknøttene» som banket de fleste bandylag både røde og blå innenlands som 

utenlands. Han kommer nå fra eliteseriespill i Broberg/Sandviken i Sverige. 

Videre har vi fått Pekka Niska nr. 77 fra Hamar. 

Victor Honet nr. 85 kommer fra Vetlanda. 

I tillegg Matti Tapani Väärälä nr. 88 fra Ullern.  

Lær deg disse nummerene med en gang! Dessuten er nr. 91 Felix Ljungberg tilbake etter 

akillesskaden. Det har vi ventet på! 

Gårsdagens mostander Ullevål har i de senere årene markert seg godt i aldersbestemte klasser og 

ettersom årene går blir de dyktigste av de dyktige A-lagsspillere og får flere år og mer erfaring på 

baken. Klart andre lag vil merke dette fremover. Inn på laget har de blant flere fått den «gamle» 

målvakten Christopher Smerkerud bak stengene – og han er knallgod. I sesongforberedelsene har 

unge nr. 15 Timian Strømdahl Fossli markert seg jevnt og trutt på scoringslisten. 

Med ca. + 7 varmegrader var det bortimot på grensen av hva Gressbanen klarer å produsere av 

brukbar is – uansett forberedelser. Vi var meget nære NM finale i fjor med kun 0-1 tap i den 5. 

semifinalekampen borte mot Solberg. Vi har vært NM-mestere før og ønsker selvfølgelig å gjenta 

bedriften, men det er mange lag om beinet. Den såkalte superfinalen forrige onsdag mellom Stabæk 

og Solberg viste et uhyre velsmurt Stabæk-maskineri (8-2). 

1. omgang 

De første minuttene startet med et par lange utkast fra keeperne og en Readycorner som ikke endte i 

noen ting. 

Etter 3,5 minutter kommer nr. 6 Isak Jerner ned langs siden og inn foran mål, men Ullevålforsvaret 

avklarer. 

På 9 minutter kommer et langskudd fra nr. 77 Pekka Niska hvor keeper Smerkerud må gi corner. 

23 minutter og Viktor Honet er nesten igjennom og det oppstår en ytterst farlig situasjon for 

Ullevålforsvaret. 3 minutter senere er nr. 91 Felix Ljungberg igjennom og skyter i stolpen. 

På 38 minutter kommer Readys nr. 5 Ole Stordahl igjennom, men det blir ikke mål. 2 minutter senere 

er han nesten igjennom igjen. Det er en god Ready-periode og Ullevål er definitivt «på hæla», men rir 

Ready-stormen av. Så er det en ny tverrligger for Ready, men omgangen ebber ut. 

Dette var vår omgang og med litt rettferdighet og flaks burde vi hatt minst 2 mål, men Smerkerud er 

god i Ullevålmålet. Ullevål hadde ikke vært veldig farlige og vi mente at dette burde gå Readys vei. De 



130 tilskuerne kan nå begi seg inn i kafeen og få vafler. Irene Dietrichson har også i år regien på dette 

og det skal alle være svært takknemlige for.  

 

2. omgang (klokkene settes nå på null etter nye regler) 

Ullevål får en direkte corner som ender i et meget godt skudd. Spillet går frem og tilbake, men vi 

mener upartisk nok at Ready har et lite overtak. 

Så kommer en ny smart Ullevålcorner, men «Totte» dvs. Christoffer Andersen-Gott rydder opp i 

Readymålet. 

På 10 minutter kommer et bra skudd fra nr. 21 Martin Bjerkely, men ikke bra nok for å overliste den 

dyktige Ullevål keeperen. Det blir mer kjemping og tøffere spill. Isak Jerner kommer for ørtene gang 

inn fra siden inn mot Ullevålmålet, men de rydder opp. En del ganger blir Isak også tacklet på en 

måte vi mener burde gitt både frislag, pause på sidebenken og straffe, men dommeren vet jo best.  

Plutselig ser vi Readys nr. 69 Simon Carlson ligger livløs igjen på isen etter en kollisjon. Fy fillern – 

dette er skikkelig guffent. Readys medisiner Terje Dybvik er på vei ut mot isen. Tiden føles 

kjempelang, men etter hvert blir det liv i Simon. Gradvis blir han hjulpet på bena og forlater isen.  En 

skikkelig smell som man skal ta alvorlig. Det blir nok en liten spillepause på Simon.   

Så – endelig etter 19 minutter får Ready straffe pga. feil i Ullevålforsvaret. Pekka Niska kliner straffen 

utagbart i Ullevålmålet. Måål! 1-0. En rakett går tilværs fra de trofaste Readysupporterne på 

«gratishaugen». 

Vil det nå omsider løsne for Ready? På 26 minutter går Isak Jerner som «en varm kniv i smør» 

gjennom Ullevålforsvaret, men ballen vil ikke i mål. Ready har spillet, men det blir for trangt på  

Ullevåls banehalvdel. 

Etter 42 minutter har Ullevål en corner og i et smart trekk scorer nr. 15 «unge» Timian Strømdahl 

Fossli gjennom spillermuren etter assist fra Jan Fredrik Løland. 1-1. Det var smart, men utrolig 

irriterende for oss. Det var lagt til en del minutter og Ullevål fikk fornyet energi og var farlig frempå. 

Så endte kampen 1-1 og det mener vi Ullevål burde være mest fornøyde med. 

Readys spill skal visstnok ha kommet seg en del etter noen «ikke så gode» treningskamper. Det er 

ikke tvil om at det bor betydelig mer i laget. Gode spillere har gått ut, men svært gode spillere har 

også kommet inn. Det vil ta noen matcher før det setter seg, men vi er meget optimistiske på lagets 

vegne og ser frem til kampen mot Konnerud søndag 11. november kl. 18.00.  

Vel møtt på Drammens tak. 



 

  

Kampens målscorere Readys Pekka Niska og Ullevåls Timian Strømdahl Fossli 


