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Her er Ready bandy sitt månedsbrev.                                              

Siste uken vær måned kommer vi og 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. 

                                                                                                                     

 

 

INNEHOLD 

• Full styrke på 

kontoret 

• Klubbkolleksjon 

• Brissekøller 

• Seriestart 

• Ready på tur 

• Persbråten  

• Supporter klær 
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ADMIN FULL STYRKE IGJEN  

 

 

 

 

 

 

KLUBBKOLLEKSJON 

Etter lang leveranstid fra CCM sin fabrikk har nå alle klær kommet fra bestillingen som gjordes i vår. 

Vi beklager at det tatt tid og vi kommer til å begynne levere ut klær denne uken så sjekk att dere har betalt før 

ni kommer for å henter. Lurer dere på noe kring dette så ta kontakt med sportssjef nicklas@ready.no eller på 

tel 91903125 

 

https://www.torshovsport.no/klubbservice/din-klubb/ready-bandy  

Ta gjerne en titt på de seneste i vår klubbkolleksjon. Nytt er at du kan bestille handsker med nummer på og 

treningsbukse i god kvalite fra CCM med klubblogo. Bestilling fjørs direkte på hjemsiden til Torshovsport 

(se link) 

   

 

 

Etter å ha vært i forelder permisjon fra 

August er nå sportsjef Nicklas Andersson 

tilbake på jobb igjen. 

Det har gjorts en veldig god jobb av Patrik 

og Malin som fått veldig mye å gjøre under 

sommeren og høsten i Nicklas frånvaro. Vi 

gleder oss alle fra admin veldig mye til at 

sesongen skal begynne og håper på en like 

morsom vinter som siste året. Har dere noen 

spørsmål kring dette så ta kontakt  

 

mailto:nicklas@ready.no
https://www.torshovsport.no/klubbservice/din-klubb/ready-bandy


SERIESTART U.45 

Endelig er sesongen til å begynne. Etter en lang sommer 

med mye og hard trening, leier i Sverige og mange ulike 

cupspill så begynner seriespill for våre Ready lag denne 

uken med noen kamper og fortsetter in i de kommende  

ukene. Her nedenfor ser du alle våre lags første kamp 

Slik ser alle premierekampene med dato, tid og plass ut 

Uke 45. 

06.11.18 Rekrutt Ullern vs Ready kl:20:15 Ullernbanen 

07.11.18Eliteserien menn Ready vs Ullevål kl:19.00 Gressbanen 

08.11.18 Junior Menn Ready vs Stabæk kl:20.00 Gressbanen 

11.11.18 SMG Useedet A Ullevål vs Ready kl: 17.00 voldsløkka 

Uke 46 

12.11.18 SMJ Interkrets Høvik vs Ready kl:18:00 Høvikbanen 

16.11.18 GUTT Elite Ready vs Stabæk kl:20:00 Gressbanen 

17.11.18 Gutt kval Sarpsborg vs Ready kl:13:00 Sarpsborg IP 

17.11.18 Eliteserien Dam Ready vs Høvik kl:16.00 Frogner 

17.11.18 SMG Seedet Ready vs Stabæk kl:17:00 Gressbanen 

18.11.18 SMG Useedet B Ready vs Røa kl:16:00 Gressbanen 

Uke 47. 

22.11.18 Lillejenjer Interkrets Ready vs Stabæk Kl:18:00 Gressbanen 

Uke 48. 

26.11.18 Lillegutt Oslo 07 Ready vs Frigg 2 Kl:17:00 Gressbanen 

26.11.18 Lillegutt Oslo 07 Ready 2 vs Frigg kl:17.00 Gressbanen 

26.11.18 Veteran Ready vs Skeid Kl:10.45 Gressbanen 

27.11.18 Knøtt Oslo 08 Ready 2 vs Frigg Kl:17.00 Gressbanen 

28.11.18 Knøtt Oslo 09 Ready vs Ullevål 2 Kl:17.00 Gressbanen 

28.11.18 Knøtt Oslo 09 Ready 2 vs Ullevål Kl:17.00 Gressbanen 

28.11.18 Knøtt Oslo 09 Ready 3 vs Ullern 2 Kl:17.00 Gressbanen 

28.11.18 Jenter Interkrets A Ready vs Ullevål Kl:18.30 NIH 

29.11.18 Old Boys Konnerud vs Ready Kl:20.30 Marienlyst  

Uke 49. 

06.12.18 Lillegutt Oslo 06 Ready vs Ullern Kl:17:00 Gressbanen 

06.12.18 Knøtt Oslo 08 Frigg vs Ready Kl:17.00 Frogner 

TRENGER DU NY KØLLE? 
 

har du kun en kølle uken før 

seriestart? Vi har de du trenger 

for å være helt klart til kamp.  

Vi har mange ulike modeller i vårt 

lager på Gressbanen så ta en tit 

innom før å prøve deg en kølle. 

Hvem vet, du kanskje finner en 

helt ny modell som blir din nye 

favoritt. 

 

For info om salg ta kontakt med 

nicklas@ready.no eller 

isac@jerner.no

 

mailto:nicklas@ready.no
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READY PÅ TUR... 
Under første helgen i November har flere av våre lag vart på cup i Sverige. Smågutt 2004 har spilt 

CCM cup i Västerås. Med tap vs Västerås 7-0 og tap vs Ullevål med 8-0 avsluttet man veldig fint 

med en deilig seier over storklubben Falu BS med 5-2. 

Gutt 2003 var i Bollnäs og spilte mini world cup og gjorde veldig bra ifra seg. Man ble første norske 

lag siden 2009 å ta seg til sluttspill. Etter en seier 3-1 vs spånga Bromsten. Et tap 7-0 vs Vänersborg 

og en uavgjord vs Tillberga 2-2 ble Russiske Jenisej en vanskelig nøt å kneppe i kvartsfinalen. Ready 

tappte med 6-0 men stod før en kjempeinnsats og var trotts det veldig fornøyd med cupen.  

Jenter 17 var i Vetlanda og spilte world cup der man tillslutt kom på en fin 7e plass etter seier mot 

Umedalen. I gruppespillet begynte man med en seier vs AIK med 6-2 tap mot Høvik 6-0, tap mot 

Villa og Uppsala Bois med 7-0 og 2-0.  

Vi gleder oss veldig til å ha så mange fine bandyspillere og mennesker rundt om i verden fra 

klubben. Disse turer gir masse erfaring fra spill mot bra motstand og mange morsomme minen som 

de kan ta med seg videre in i livet og i bandyspillet.  

 

  

Gutt 2004 i ccm cup mot svenske laget Falu BS        Gutt 2003 etter kamp mot russiske Jenisej i mini world cup i Bollnäs  

 

Jentelaget etter seier mot AIK i World cup i Vetlanda 



PERSBRÅTEN PÅ UTDANNING 
 

Vi er en bit in i November og skolene er fullt i gang. Første året med Persbråten bandygymnas har 

blitt enn suksess. Veldig godt oppmøte med høy kvalitet i praksis og teori fra ansvarlig lærer/trener 

Patrik Heed som gjør en veldig og jobb med gutta. Under høsten har de spilt og trent på Jar under 

ukene og når isen er klart på Gressbanen så kommer de til å variere fysiske styrke økter med ispass. 

Vi er allerede i gang med å planlegge neste sesong og forhåpentligvis blir det en tur utenfor Norges 

grens. Mer info om dette kommer løpende.  

Denne uke er det treningsdager på Gressbanen og arbeid hele dagene under Mandag, Tirsdag og 

Onsdag. Her har gutta laget lunsj sammen og ser på bandykamp medens de spiser. Etter maten er det 

individuelt arbeid med 3 oppgaver som Patrik har delt ut. De skal bla forklare lit om hvorfor de 

spiller bandy, hva de har for målsetting på lang sikt og målsetting med sesongen.  

Vi gleder oss veldig til å følge disse underveis og tror dette er fremtiden innen norsk bandy 

  

 

 

 



NYE KLÆR TIL DEG SOM SUPPORTER 
Etter stor etterspørsel om dette så kan vi endelig presentere vår nye ready lue og skjerf. 

Vi håper dere er fornøyd med design og material og gleder os til å se så mange som mulig med lue 

og skjerf.  

 

Lue    150:- 

Skjerf   300:- 

 

Kjøper du dette før 1 desember får du 2 kampbilletter til valgfri kamp under herrenes eliteserie 

sesongen 18/19. Premiere på Onsdag, kom innom i dag å snakke lit bandy sammen med admin og 

gjør deg klar før en ny sesong! 

 

 
 

 

 



Våre støttespillere sesongen 2018/2019 
ønsker du å synes her og sammen med Ready bandy? Ta kontakt med sportsjef nicklas@ready.no 

      Wang arkitektur 

 

 

 

                  Pacioli Regnskap AS 


