
Eliteseriekamp 28.11.2018 kl. 19.00 Ullern - Ready på Ullernbanen 

Ullern tok Ready på senga. 

Før dette oppgjøret lå vi på 4. plass etter Stabæk og Solberg. Likt med Ullern, men med dårligere 
målforskjell. Det ønsket vi å pynte på i dette oppgjøret. Ullern har ikke vært så mange sesonger i 
Eliteserien, men har markert seg som et av de bedre lagene. For noen sesonger siden gikk også en del 
av Readys svenske spillere til Ullern. 

Kampen åpnet meget friskt. Hoveddommer Nygaard og meddommere Olsvik og Larsen hadde knapt 
blåst kampen i gang (47 sekunder) før Ullernscoret ved nr. 7 Henrik Brune. Og innen speakeren fikk 
vist tiden på måltavlen hadde Ullern ved samme Henrik Brune scoret en gang til. Stillingen 2- 0 og 
rene Blitz-åpningen fra Ullern. Da var det gått 1 minutt og 53 sekunder. 

Etter 5 minutter er Ullerns nr. 17 Nicolai Linnes Pedersen igjennom, men bommer heldigvis for oss på 
målet. Fire minutter senere kommer en Ullernpasning på tvers i eget forsvar som snappes av Readys 
nr. 18 Frikk Fossan, men det blir ikke Ready-mål. 

Det gjør det imidlertid på tid 10.30. Etter en dårlig klarering i Readyforsvaret scorer Ullerns kaptein 
(og tidligere Readyspiller) Daniel Zeilon. Stillingen 3-0. Patrik tar time-out for Ready. Ullerns trener og 
tidligere Readyspiller Lars Christian Sveen er svært aktiv og hørbar på sidelinjen og maner sine menn 
til ytterligere innsats.  

Så kommer det bra Readyangrep som ender i et kjempeskudd og en flott redning av Ullernkeeper 
Christoffer Silius alias «Sillen» (også tidligere Ready). Ullern kontrer meget bra og skyter fra skrått 
hold på Readykeeper Christoffer Andersen Gott sin høyre side og i mål. Målscorer er nr. 7 Henrik 
Brune som stempler inn på nytt. Stillingen 4-0 etter bare 14 minutter. Dette går bedre enn Ullern 
benken og Ullern publikumet har drømt om. Vi våger å påstå at trener Sveen neppe hadde tenkt en 
slik fenomenal start. 

Hva er det så Ullern gjør? De er kjappe! Ullernspillerne nr. 7 Bjune, nr. 8 Berg og nr. 19 Hæger er 
særdeles raske fremover og skaper skikkelig trøbbel for Readys midtbane og forsvar. Gode med kølle 
og ball er de også. Det er bare å applaudere for gode prestasjoner. 

Samtidig må vi konstatere at Readys spill ikke sitter overhodet. Pasninger er upresise. Selv 
spillerbytter går ikke som de skal med at avløsere er treige ut på banen. Når vi går fremover med en 
mann blir han pakket inn av hele Ullernlaget og da hjelper det ikke om man er aldri så god på skøyter. 
Det bør være Readyspillere på motsatt side av banen som gjør at Ullern må spre laget mer for da blir 
det mulige åpninger. Sorry, men slik ser det ut fra sidelinjen. Her må Readylaget våkne, brette opp 
armene og jobbe seg inn i kampen så det ikke blir to-sifret. Jobbe, jobbe, jobbe. 

På 21 minutter er Ullern igjennom, men klarer ikke å sette.   

Spillet begynner å jevne seg ut. Ready har begynt å jobbe, jobbe, jobbe. Vi får vite av speaker at 

Magnus Carslen er blitt verdensmester i sjakk uten at publikum helt tar bølgen i målfesten.   

På 25 minutter begynner det å snø litt på isen. Ready begynner å komme litt mer i siget og det 

diplomatisk sagt ikke for tidlig. Det kommer en del angrep fra begge lag som ender i hjørneslag. Etter 

det 5. hjørneslaget på like mange minutter klarer ikke Ready godt nok å klarere skuddet og Ullerns 

nr. 79 Georg Ziegler knaller skuddet i Ready-goalen. Stillingen er 5-0 etter 31 minutter. Dette målet 

var faktisk litt uflaks, men Ready har nå fått opp dampen og prøver stadig. 



Etter 36 minutter scorer Isak Jerner etter pasning fra Henrik Solie. Redusering til 5-1. 

Minuttet etter er vi igjen på besøk hos Ullern og keeperen er i kjempeproblemer, men klarer å holde 

buret rent. 

Det er full fart i spillet og på 37 minutter er 3 Ullernspillere nærmest alene med Ready-keeperen, 

men de skyter i nettveggen.  

Så får Ready corner hvor Ullern keeper halvklarerer. Readys nr. 85 Viktor Honeth reduserer 

ytterligere til 5-2 på 43 minutter. 

Lagene går til pause. 

   

2. omgang 

Etter 48 minutter får Ullern straffeslag fordi den ytterst plagsomme (for oss) nr. 7 Henrik Wilhelm 

Brune blir hindret foran Readys mål. Ullerns nr. 17 Nicolai Linnes Pedersen setter straffen i goal. 

Stillingen 6-2. Det snør heftig. 

Etter 55 minutter kommer Ullerns nr. 7 Brune på nytt igjennom. Vår keeper Christoffer Andersen 

Gott ruser ut (hva ellers skal han gjøre?) og tackler dermed Henrik Brune ganske så resolutt. Alt for 

resolutt mener dommeren og ber Totte ta seg 10 minutter på benken for å tenke over saken. Ikke 

noe å si på det. Unge Bjune karer seg etter hvert på bena og Ullerns nr. 17 Nicolai Linnes Pedersen 

tar staffen, men klarer ikke å sette ballen i mål denne gangen.  

På 59 minutter kommer Ready igjennom ved nr. 85 Viktor Honeth etter et nydelig innspill fra nr. 8 

Henrik Solie. Redusering 3-6. 

Ready jobber virkelig og prøver et fremspill som Ullern bryter og kontrer i stor fart. Nr. 19 Mikkel 

Hæger sender til nr. 18 Truls Larsen som scorer fra skrå vinkel. Stillingen 3-7. Det er gått 66 minutter. 

Det er god kjemping på banen. Readys Isak Jerner har det som skal til og tråkler seg i det 84. minutt 

gjennom Ullerns midtbane og forsvar og sender til nr. 77 Pekka Niska. Han skyter hardere enn en 

villhest sparker og stillingen er 7-4.    

I de siste minuttene har Ready en straffe som vi ikke scorer på samt et offensivt angrep med skudd i 

nettveggen. 

Kampen avsluttes på 7-4. Det var en forrykende kamp og sikkert mest gøy for Ullern som henrykte 

sitt hjemmepublikum. Etter 5-0 klarte Ready å reise seg imponerende og med litt flaks i enkelte 

situasjoner kunne resultatet absolutt blitt jevnere, men å starte på 5-0 er vanskelig. All honnør til 

Ullernspillerne nr. 7 Bjune, nr. 8 Berg og nr. 19 Hæger som gjorde det enda vanskeligere for oss. 

Samtidig tenker vi at dette laget kan vi absolutt slå med skjerpings helt fra start og litt mer marginer 

på vår side. Det ble bare med Christoffers utvisning på 10 minutter i hele kampen og det er lite til 



lokalderby å være. Vi ser frem til et skikkelig revansjeoppgjør mot Ullern på Gressbanen søndag 6. 

januar i 2019. Da skal vi …. 

  

Fra indre bane 

Henning Madsen 

  

  


