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Her er Ready bandy sitt månedsbrev.                                              

Siste uken vær måned kommer vi å publisere denne med lit info 

om hva som skjer i klubben.                                                                   

Vi kommer å legge ut bilder fra våre ulike aktiviteter samt kort 

status og informasjon om det som er aktuelt.                                    

Vi kommer også ha en og annen intervju med spillere og ledere. 
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Endelig nytt lys på Gressbanen 1 
Etter mange år av masing på Oslo kommune og brist på penger har vi endelig fått nytt lys på Gressbanen. Det 

norska bandyforbundet har et krav for att alle klubber som stiller med lag i Eliteserien for herr skal klare å ha 

ett visst lysbilde og det har vi i Ready ikke hatt her på Gressbanen. 

Men nå er det nye lyset på plass. Tidig Torsdag morgen den 24 Januar kom de med skylift og nye pærer og 

brukte nesten en hel dag på å skifte de gamle, gule lyset ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Senere på kvelden samme dag spiltes den første kampen i det nye, hvite og fine lyset mellom Ready og det 

tyska bandylandslaget. Alle spillene syntes det var veldig morsomt med det nye lyset og dommere Andrei 

Jigouline var veldig fornøyd at det endelig var på plass. Slik så det ut når kampen skulle til å starte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tyska bandy landslaget på Gressbanen før VM 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Onsdag 23 Januar kom de første spillene sammen med trenere og forbundskaptein på det 

tyske bandy landslaget til Oslo og Gressbanen for å forberede seg til det kommende 

verdensmesterskapet som skal spilles i Sverige og Vänersborg med start Lørdag 26 Januar.  

 

Mellom Onsdag – Lørdag morgen skal de være på plass her i Oslo for å trene dag og kveldstid samt spille 

kamp mot Skeid Fredag 25/1 på voldsløkka. Under Torsdagen spiltes det kamp på Gressbanen mellom Ready 

som stilte med et blandet lag fra A-lag/Junior/gutt. Kampen var jevn under lange perioder men til pausen 

ledet Tyskland 4-1. I andre halvlek kom Ready tilbake og høyde farten i spillet og klarte å hente opp til 4-3. 

Men lengre en så kom ikke Ready og Tyskland kunne vinne sin første treningskamp før VM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland som har to stykk velkjente spillere med seg til VM og som tilhører Ready, 

 Jonathan Wang-Norderud og Valentin Wang-Norderud.  



Ellers så er det ytterligere tre spillere fra den norske bandyen som er med og representerer  

Tyskland i VM  

Noah Houck – Ullevål 

Preben Elger - Hauger 

Nicklas Elger - Hauger 

Trenere på laget er Aleksander Epifanov som også trener det russiske storlaget Zorkij i den ruske superligaen.  

I tillegg så er også Evgeny Epifanov, som er vice President i internasjonale bandyforbundet for utvikkling, 

med på laget.  

 

Tyskland har noen stjerner som … 

Joahn Koch – Svensk/tysk som spiller i Vänersborg  

Aleksander Kolyagin – Russisk/Tysk som tidligere spilt i Bollnäs og spiller akkurat nå for Maiak 

Krasnoturinsk i den russiske andre ligaen.  

Vi takker for besøket og ønsker det tyske landslaget lykke til i VM 

 

DATO FOR NM-SLUTSPILL 
Denne uka (4) har de siste datoene for NM sluttspill blitt klare og sist ut var Damene.  

Følgende er dato for de lag som spiller NM-sluttspill  

Junior         Old boys 

Kvartfinale – 10 Februar      Semifinale – 24 Februar   

Semifinale best av 3 – 12,14,16 Februar    Finale – 6 Mars  

Final – 21 Februar 

Gutt 

Kvartfinale – 22 Februar 

Semifinale – 4 Mars 

Finale – 7 Mars  

Smågutt 

Kvartfinale – 24 Februar 

Semifinale – 5 Mars 

Finale – 8 Mars  

Dam 

Semifinale best av 3 – 14,16,18 Februar 

Finale – 23 Februar (Marienlyst) 



NORGE SATSER PÅ BRONSEFINALE 

Søndag 27 Januar klokken 12.00 starter Norge årets VM spill. Man har ny forbundskaptein, 

noen nye spillere, og forventningene på laget er høye. Skal man klare å vinne sin gruppe og 

spille kvartfinale mot noen av stornasjonene?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 25 januar reiser norske bandylanslaget med readys sin egne kaptein på herrelaget, Isac Jerner til 

Vänersborg for å spille VM. Det norske laget som i år har ny forbundskaptein i Thomas moen, etter att Igor 

Prakht levert over stafettpinnen fra seg har stor tro på seg selv. Forventingene på laget er høye og man har 

noen nye spillere mot før tidligere. Kult er at man kalt in den unge og lovende spilleren, Markus Fremstad fra 

Stabæk, 17 som akkurat nå er og spiller U19 VM i Russland men reiser strake veien hjem og til Vänersborg 

for å spille sitt første senior VM. 

Tron på det norske bandylandslaget er stort og kommer til å bli enda større. Arbeidet norsk bandy gjør for å 

høye kompetansen hos de egne spillene og lage tilbud til de som skal begynne gymnas blir bedre og større og 

det kommer masse unge og gode spillere opp og som på sikt skal bli det lag som representerer Norge i 

verdensmesterskap i fremtiden.  

Vi håper på at resultatene går i Norges vei og vi heier selvfølgelig på gutta og Isac Jerner under kommende 

uke.  

Slik ser kampene ut for de norske herrene under VM 

Søndag 27/1 kl12.00 – USA  

Mandag 28/1 kl:13.00 – Tyskland 

Onsdag 30/1 kl:08.00 – Holland  

 



Ready «Privat megleren» cup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kommende helg 26 – 27 Januar spilles Readys årlige Ready cup for 7er lag i aldrene 2006-2011 på 

Gressbanen. Nytt for denne sesong er att Privat Megleren har blitt hovedsponsor og derfor byttet navn til 

Ready privat megleren cup.  

Det er totalt 55 lag påmeldte og det kommer å spilles i puljer på 3 baner. 

Puljene er fordelt på alder og spilles slikt: 

Lørdag 

2006 - 2008 – 2010 

Søndag  

2007 – 2009 – 2011  

Helgen avsluttes med premieutdeling til alle spillene og er et høydepunkt på cupen. 

Kafeen på Gressbanen kommer til å være åpen hele helgen der du har mulighet å kjøpe deg noe å spise og 

drikke.  

Vi håper på mange tilskuere på plass for å se fremtidens bandyspillere 😊  

 

 



Våre støttespillere sesongen 2018/2019 

      Wang arkitektur 

 

 

 

                  Pacioli Regnskap AS  


