
Eliteseriekamp 26.12.2018 kl. 13.00 Ullevål - Ready  

Høyre lyrer og to poeng. 

Så var det over med juleinnspurten, glade jul og engler daler ned i skjul.  

2. Juledag er fast kampdag, men denne gangen bortekamp mot Ullevål på Bergbanen. 

Det var en kamp Ready burde, skulle og måtte vinne. Dette var også en kamp Ullevål gjerne 

ville vinne. Tatt sterke enkeltresultater i betraktning – var ikke det ønsket fra Ullevål helt 

urealistisk. Ullevål spilte 1-1 med Ready i startkampen og har senere grisebanket Konnerud 8-

1, slått Høvik 3-2 og spilt 4-5 mot Ullern. Alle disse lag har Ready hatt store utfordringer 

med. Her gjaldt det å skjerpe seg. 

Publikum hadde møtt mannsterkt opp fra begge klubber selv om været var ganske miserabelt 

med regn og svakt minus. Dette gav nupper på isen som gjorde at ballen hoppet og spratt litt 

ekstra med større feilmarginer enn vanlig som resultat. 

1. omgang 

Det skjer ikke så mye i begynnelsen av 1. omgang. Det blir tidlig klart at det vil bli spilt mye 

høye lyrer frem mot mål – eller «Flo-pasninger» om man vil – så spørs det om noen av lagene 

har en «Solskjær» som kan dempe ballen, vende og skyte på direkten. 

Etter 22 minutter kommer det et bra Readyskudd og etter 30 minutter et enda bedre skudd 

hvor Ullevåls keeper nr. 21Casper Kamfjord redder nede ved stolperoten. Et par ord om unge 

Kamfjord som mine sidemenn fra Ullevål sa bare var 17 år. Dette var ingen juniorspiller – han 

spilte som en mann – fantastisk. Kjapp og tøff i feltet. Han ble satt på mange prøver av Isak, 

Filip, Jesper og Felix, men fikset de aller fleste imponerende. Bravo. 

Vi føler at Ready så langt har kontrollen i matchen, men Ready er foreløpig ikke farlige for 

Ullevål heller. Readyforsvaret rydder erfarent opp i situasjoner som oppstår – ofte med JR 

(Jacob Rønneberg) som siste mann. 

Måååål! Endelig ved 33 minutter får Ready sin 6. corner og Ullevåls keeper må gi retur 

hvorpå Readys nr. 9 Jesper Bergersen scorer etter målgivende fra nr. 5 Ole Stordahl. 

Stillingen 0-1. 

På 37 minutter blir en Readyspiller tacklet ureglementert i eget felt og Ullevåls scoring blir 

annullert fordi dommeren hadde blåst.  

Så blir det pause med Readyledelse. 

 

2. omgang 

Ready har tydeligvis fått beskjed om å «gut’se på» i pausen og går rett i angrep. En 

Readycorner ender med at Ullevåls Casper Kamfjord må helt ned i spagaten får å redde. 



Hos Ullevål ligger nr. 7 Jan Fredrik Løland (han er fra gull-laget i 2013 hvor han scoret 

vinnermålet), nr. 5 Timian Strømdahl Fossli og nr. 27 Markus Lägerback hele tiden opp og 

venter på det rette gjennombruddet. 

Retter etter pause får Ullevål corner som endrei et ypperlig skudd hvor Readys Christoffer 

Andersen-Gott må gi corner. På corner fanger Christoffer skuddet i fast grep.  

Rett etterpå kommer et nytt Ullevålskudd fra nr. 6 Jonas Tjomsland på skrått fra venste og på 

20 meters hold. Skuddet er litt uventet, hardt og velplassert nede ved stolperoten – den går i 

mål. Ullevål kvikner merkbart til. Det er nå gått 5 minutter i ny omgang. 

Ved 13 minutter spiller Readys nr. 15 Aksel Trygstad seg igjennom og kliner til. Ullevåls 

keeper må hive seg i fult strekk for å redde. 

Endelig!!!! 10 minutter senere (23 minutter) får nr. 91 Felix Ljungberg den rette pasning fra 

nr. 88 Matti Väärälä og skyter fra skrått hold i mål bak Ullevåls keeper. Dette var presis det vi 

trengte nå. Stillingen 1-2. 

På 35 minutter er Readys nr. 9 Jesper Bergersen frempå med bra skudd som keeper mål la gå 

til corner. Ullevål tar time-out. Vi noterer at kampinspektøren går for dagen. 

Ullevål presser voldsomt på for utligning, men Ready får også store sjanser. Isak Jerner er 

igjennom, men felles av en framrusende Ullevålkeeper. Vi trodde slikt var straffe, men får 

bare frislag. 

Ullevål sender desperat lyre etter lyre i retning Readymålet, men de fleste går bare hjelpeløst 

tvers over banen og over baklinjen. Dessuten holder Readys solide forsvar stand. Dermed 

ebber kampen ut og Ready vinner 1-2. Denne gangen tar laget pingvinen til stor begeistring 

for Readys tilskuere.  

Dermed ble det 2 nye poeng for Ready som befester 4. plassen på tabellen. Etter å ha fulgt 

Ready noen år kan jeg ikke huske noen målrike seire over Ullevål – vi får være fornøyde med 

to nye poeng. Vi skulle ikke hatt så mye uflaks for å ha fått målene mot oss heller, men 

poengene våre var vel fortjente.  

På søndag 30 desember (åres nest siste dag) kl. 15.30 skal vi spille mot Drammen på 

Marienlyst (i Drammen). Det kan bli et heftig oppgjør – så møt opp og støtt de blå. Vel møtt! 

Du bør også støtte deg blå ved å kjøpe fyrverkeri på Gressbanen. 

Fra indre bane 

Henning Madsen 



 

 

 

 


