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Hovedstyret har ordet
2020 har vært et veldig spesielt år også for Ready. Året startet fint med gode resultater for
bandy, og høy aktivitet både i alpint og i fotballforberedelsene. Så var det plutselig bråstopp
12. mars.
Når pandemitiltakene satte inn fattet Hovedstyret umiddelbart nødvendige vedtak om stopp i
aktivitet i tråd med myndighetenes regler og råd. Når det gjeldt de ansatte så vedtok vi
imidlertid, i samråd med avdelingsstyrene, at ingen ansatte skulle permitteres. I stedet bestemte
vi at Hovedkassen skulle kompenserere avdelingene for tapte inntekter ved å bære en stor del
av lønnsutgiftene i den første «bølgen», frem til 1. mai. Trenerne ble pålagt annet arbeid, som
øktplanlegging, kontakt med utøvere på web og vaktoppgaver på huset/anlegget. Vi tror i
ettertid at det var riktig og klokt å stå last og brast med de ansatte og ta støyten økonomisk.
Gjennom 2020 har klubben sørget for å søke den offentlige støtte som har vært mulig pga
inntektsbortfall, og alle våre søknader er innvilget fullt ut. Det er også søkt om og mottatt støtte
fra stiftelser og næringslivsordninger. Vi er således svært takknemlige ovenfor OBOS Jubel og
FERD, som har gitt støtte i denne vanskelige tiden. Vi er også svært glade for at så mange stilte
opp og kjøpte «Readykortet», som muliggjorde å holde hodet over vannet i den første
pandemibølgen.
Gjennom året er det gjort et grundig arbeid med å tilrettelegge for så mye aktivitet som mulig
gjennom tilpasning til de gjeldende regler og råd. Ready har vært tydelige på at disse skulle
følges og ikke på noen måte utfordres, og vi har ikke notert noen avvik i det hele tatt i 2020.
Det er gode hygienerutiner på huset og anlegget, og trenere, foreldre og utøvere har vært lojale.
Noe av det som er mest gledelig er at vi ikke har kunnet registrere noe frafall av betydning.
Antallet aktive har holdt seg gjennom året, og faktisk økt i vinteridrettene bandy og alpint. Vi
tilskriver det det gode arbeidet som er gjort både av ansatte trenere og foreldre samt at
avdelingene har vært meget dyktige i sin kommunikasjon med medlemmene.
Det som er svært gledelig er at Major og advokat Eivin Eckbos Legat har bevilget 12.2
millioner kroner til byggeprosjektet, hvilket betyr at både bygging og drift vil være sikret i
mange år fremover – i kombinasjon med bygging av butikk i underetasjen.
Noe av det viktigste og mest gledelige som har skjedd i 2020 et at Ready har blitt valgt til
«Nabolagsklubb» av Oslo Idrettskrets. Dette er en stor ære, som vi har fulgt opp med et
betydelig arbeid for å forbedre oss på de områdene vi er pålagt å jobbe særlig med:
inkludering, kompetanse, frivillighet/dugnad og ungdomssatsing. Vi arbeider også med en
samlet Klubbhåndbok på nett, som vil komme på plass når den nye hjemmesiden lanseres i vår.
Med utnevnelsen til «Nabolagsklubb» følger også en god del midler til de prioriterte
arbeidsområdene.
Klubben har nå, i sitt 113. år, 2535 medlemmer, hvorav 2146 aktive. Det er betryggende å se at
kvaliteten i trenerkorpset er god, både ansatte og foreldre. Foreldrene er helt avgjørende for
barneidretten i alle avdelinger. Alle de frivillige er det som gjør klubben til det den er.
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Hovedstyret retter også i år en stor takk til alle som er med oss i å sørge for at Ready fortsatt er
en klubb å være stolt av, som kan gi et stadig bedre grunnlag for oppvekstvilkår og trivsel for
barn og ungdom i "Ready-land".
Jeg vil også i år trekke frem ett symbol på at Ready-ånden lever, og benytter anledningen til å
takke Haakon Andersen-Gott, som nå sikkert har rundet minst 25 år som tilnærmet daglig og
utrettelig bidragsyter til barne- og ungdomsidretten vår, særlig på bandysiden. Med sin
innsatsvilje og evne til å gjøre det som trengs på en nesten usynlig måte er han et forbilde.
Det er også på sin plass å takke de viktige bidragsyterne utenfor klubben. Våre politikere i Oslo
Bystyre, Byrådet, Bymiljøetaten og Kultur- og idrettsdepartementet er helt avgjørende for våre
muligheter til å gi det tilbud vi gir, og likeledes gode sponsorer i næringslivet og i veldedige
organisasjoner og enkeltpersoner, som til sammen bidrar med over 1 million kroner til ulike
avdelinger og lag. Ingen nevnt, ingen glemt.
Alle særkretsene, Oslo Idrettskrets og Vestre Aker ISU er også viktige medspillere, som
fortjener en takk!
Readys Hovedstyre
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Dagsorden årsmøtet
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Utdeling av hederspokaler
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
6.1 Verdiprosess: Reviderte verdier og visjon for Ready.
6.2 Representanter til å representere Ready på tingene.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og Nestleder
b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
Fotball: Nina Onsrud (Styrets leder, nyvalgt), Knut Ekern, Henning Iversen
(sponsoransvarlig), Thorstein Helstad (kvalitetsklubbansvarlig), Atle Hauge
(Økonomiansvarlig), Morten Nielsen Berg (nyvalgt), Tonje Taugbøl (nyvalgt)
Alpin: Sølve Grimkelsrud (Styreleder), Finn Espen Sellæg (Økonomi), Cecilie Øslebø
(ParaAlpin), Jan Egil Greenwood (Rekruttering og kulturbygging), Karl Andreas
Aandahl, Camilla Stang-Lund Valasjø (nyvalgt), Beate Haugen (Observatør i styret fra
Oslo Skikrets m.t.p. ParaAlpin)
Bandy: Richard Brande (leder), Alex Dietrichson, Christen Møllhausen, Isac Jerner,
Hanna Thommessen, Truls Haugen, Lene Grove-Knudsen
Friidrett: Det er ingen operativt styre i Friidrett. Hovedstyret følger opp avdelingen.
Langrenn: Jan Lenschow (Styrets leder), Rita Røvig (Nestleder), Frithjof Ulleberg, Tor
Jebens (Økonomi).
Ready`s veteraner: Paal Lien (Styrets Leder), Tom K. Hargreaves, Dag Øgle, Knut
Bjørn Chrisophersen, Rolf Bjørnskau.
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Råskinnet: Per Morten Hoff (Råskinnkomiteens leder), Nina Storvik, Torer F. Berg,
Birgitte Bjerkely, Finn-Vegard Amundsen, Tom Bjerkely, Håkon Andersen-Gott
d) Revisor som er statsautorisert eller registrert revisor.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett,
med unntak av særkrets- og særforbundsting, hvor representasjon velges av
avdelingsårsmøtene, se § 19.
h) Tre personer til Aage Blom Lorentzens Statuettkomite
i) Tre personer til Komite for Falne Readygutters Minnepokal
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Bestill strøm fra Kraft til idretten, støtt samtidig
Ready Idrettsforening
Kraft til idretten og Ready har inngått et samarbeid skal være gunstig for deg og
klubben. Ved å bytte til Idrettsstrøm får du en av markedets beste strømavtaler,
samtidig støtter du Ready Idrettsforening med 1 øre per brukte kWh.
Det er enkelt å bytte til Idrettsstrøm, det er ingen bindingstid og Kraft til idretten ordner
alle formaliteter.
Idrettsstrøm vil i de fleste tilfeller gi deg billigere strøm enn du har i dag. Vi tror pris er
det viktigste argumentet for å bytte strømleverandør. Med ”Kraft til idretten” får du en
bedre strømavtale samtidig som du gir et godt bidrag til idretten. Hvordan?
Fordi vi tilbyr et strømprodukt til privatkunder som hittil har vært forbeholdt de
store industrikundene.
Strømavtaler for privatkunder bygger på denne modellen:
Leverandøren handler kraft via Nord Pool, den nordiske kraftbørsen. Her får alle
samme pris, såkalt spotpris, basert på tilbud og etterspørsel hos børsens aktører.
Deretter tar selskapene et påslag – som varierer utfra hva slags avtale kunden
ønsker, for eksempel fastpris eller standard variabel.
Vi velger å tilby privatkundene et strømprodukt som er basert på aktiv kraftforvaltning,
etter samme prinsipp som for store industrikunder. Disse prisene følger ikke
spotprisen, og prisen kan derfor ikke sammenliknes direkte med tilbudene fra andre
kraftselskap. Vi kan ikke si eksakt hva prisen vil være om to uker eller to måneder,
men er trygge på at den er konkurransedyktig. Når prisen skal sammenliknes, må
nivået måles mot historiske priser. Det har vi gjort når vi har testet Idrettsstrøm som
produkt. Med bakgrunn i det, viser våre målingene nå at 85% får en billigere avtale
gjennom Idrettsstrøm – selv når 1 øre/kWh av regningen du betaler, går rett til det
idrettslaget du vil støtte.
Mange strømavtaler har høyt påslag eller lang bindingstid som sikrer leverandøren
fortjeneste. Vi har valgt en annen modell, der antallet kunder avgjør om det blir pluss i
regnskapet. Idrettsstrøm har ingen bindingstid slik at du når som helst kan velge å
avslutte kundeforholdet.
Månedlig påslag er på kun kr 48,75 pr. måned, inkludert mva (moms-fritak for
husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark gjør at prisen her er kr 39 pr. måned).
Slik vinner både du – og ditt idrettslag!
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Hovedstyrets Årsberetning 1.1. – 31.12.2020
A. HOVEDSTYRET:
Hovedstyret har bestått av:
Leder:
Marius Moursund Gisvold
Nestleder:
Nina Onsrud
Styremedlem: Øystein Torbal
Styremedlem: Tore Hellesø
Styremedlem: Tonje Rosli
Varamedlem: Camilla Lyng Jørgensen
Varamedlem: Torer Frogner Berg
Det har vært avholdt 12 hovedstyremøter i 2020
Administrasjon:
Daglig leder: Aleksander B. Biseth-Evensen
Regnskapsbyrå: Econpartner AS
Readyavisens redaktør:
Aleksander B. Biseth-Evensen
B. FONDS- OG FORVALTNINGSSTYRET:
Hovedstyret
C. FASTE KOMITEER:
1) Åge Blom Lorentzens Statuettkomité:
Marius M. Gisvold, Torer F. Berg og Per Morten Hoff
2) Komité for utdeling av Falne Readygutters Minnepokal
Torer F. Berg, Marius M. Gisvold og Per Morten Hoff
3) N. O. Østgaards Minnepokal:
v/Styret.
4) Halfdan Ditlev-Simonsens Minnepokal:
v/Styret.
5) Lovkomitéen
Morten Rødseth og foreningens leder
6) Valgkomitéen
Bendik Christoffersen, Line Søvik og Erlend Rølles
7) Kontrollutvalget
Harald Schjoldager og Markus Grieg
8) Banestyret
Torer Frogner Berg, Alex Dietrichson, Bent Erik Bakken
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D. READYHUSET A/S.
Eies 100 % av Idrettsforeningen Ready.
Readyhusets styre består:
Leder:
Torer Frogner Berg
Styremedlem: Aleksander B. Biseth-Evensen
E. SPORTSLIGE ARRANGEMENTER.
Det vises til avdelingenes egne beretninger.
F. MEDLEMSFORHOLD
Medlemskap i Ready
Jenter/gutter t.o.m. 17 år
Kvinner/menn f.o.m. 18 år

2017
1235
535

2018
1003
457

2019
1398
297

2020
1755
694

Familiemedlem

456

485

535

*

Livstidsmedlem

106

107

106

86

Totalt
2332
2052*
2336
2535
*NIF har endret medlemsystemet sitt, og alle registreres som barn eller voksen uavhengig av om det
forekommer familierelasjoner.

Totalt 2020
Damer
Avdeling
Ready Total
Alpin
Bandy
Fotball
Friidrett
Langrenn
Veteran

Menn

antall i avdeling
antall
%
Antall
%
2535
656
25,71
1879
74,29
282
105
37,23
177
62,77
372
85
22,85
287
77,15
1429
395
27,64
1034
72,36
38
14
36,84
24
63,16
25
8
32,00
17
68,00
75

Representasjon - krets og forbund og idrettspolitiske organ
Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) Bydel Vestre Aker: Torer F. Berg, nestleder av
arbeidsutvalget.
NFF Oslo: Marius M. Gisvold, medlem i Anleggskomiteen
NIF: Marius M. Gisvold, Valgkomiteén (valgt inn etter forslag fra OIK 2021)
Oslo Skikrets: Finn Espen Sellæg, leder av Alpinkomiteén i Oslo Skikrets.
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Økonomi
Klubbens regnskap består av avdeligsregnskapene, hovedkassens regnskap og Ready fonds
som sammen benevnes ”Ready Total” og representerer regnskapet for klubbens sportslige
aktivitet. I tillegg kommer regnskapet for Readyhuset AS. Samlet utgjør alle disse regnskapene
“Ready konsern”.
Året 2020 har vært et akseptabelt år økonomisk sett på bakgrunn av pandemien. Både
Hovedkassen og de enkelte avdelingene har enten gått ca. i null eller med et mindre overskudd.
Samlet hadde avdelingene inkludert Ready Fonds driftsinntekter på kr. 18 403 215 mens
samlede
driftskostnader var kr 17 944 014 Etter finansposter gav dette et overskudd på kr 548 242.
Avdelingene hadde samlet en egenkapital på kr 6 869 599 pr. 31.12.2020.
Hovedkassen hadde driftsinntekter på kr 1 716 896 og totale kostnader på kr 1 805 192 Etter
finansposter gav dette et underskudd på kr 36 069. Ved utgangen av 2020 hadde
Hovedkassen en egenkapital på kr 378 097
Ready Fonds hadde i 2020 et overskudd på kr 36 255 Fondet har en total investert kapital
pr. 31.12.2020 på kr 2 111 094
Readyhuset AS hadde samlede driftsinntekter på kr 1 561 157 og totale driftskostnader på kr
1 640 630 Etter finansposter og skatt gav et underskudd på kr 64 091
i 2020. Når avskrivninger og andre ikke- kontantposter tilbakeføres viser regnskapet en positiv
kontantstrøm på kr. 357 702
Basert på de enkelte enheters regnskaper fremstår Konsernet Ready med samlede
driftsinntekter på kr 19 964 372, samlede kostnader på kr 19 584 644. Etter finansposter
viser konsernet Ready et overskudd på kr 484 151. Ved utgangen av 2020 hadde konsernet
Ready en egenkapital på kr 9 265 000.
Hovedstyret mener at Ready både på avdelingsnivå og samlet er i en tilfredsstillende
økonomisk situasjon
For 2021 har Hovedkassen budsjettert med et overskudd på kr. 42 268
Ready med avdelingene og hovedkassen samlet har budsjettert med et overskudd på
kr. 435 462.
Hovedstyret
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Resultat Ready IF 2020
Salgsinntekter
Avgiftsfritt salg
Annen driftsrelatert innt.
Støtte fra hovedkassen
Støtte fra Bandy
Støtte fra Råskinnet
Sum driftsinntekter
Sum vareforbruk
Sum kostnader for arbeidskraft
Sum andre driftskostnader
Sum kostnader
Driftsresultat
Finansposter
Resultat inkl. finansposter

Note
1, 2
1, 2
3

4
5, 6

Friidrett

Langrenn

Fonds

0

Råskinnet

14 157

274 487

0
274 487

Bandy A-lag
379 005
45 873
478 452

Bandy
HK
214 000
2 911 409 1 301 795
609 461 960 101
96 581 -545 000

903 330

4 157
10 000

Fotball
468 761
5 842 180
1 007 683
311 441

3 831 451 1 716 896

0
140 205
51 548

7 630 065

0
0
36 255
36 255

191 753

-3 084
-845
-3 929
10 228
1
10 228

Idrettsforeningen
Alpin
1 242 766 181 000
13 241 103 3 139 846
3 919 345 444 799
1
75 431
0
0
18 403 215 3 841 076

-224 415
-12 379
-35 770
-272 564
1 923
0
1 924

-2 248 562 -1 282 987
-4 633 284 -1 970 879
-732 727 -270 330
-7 614 573 -3 524 196
15 492
307 255
550
-56
16 042
307 200

-956 704
-8 701
-12 818
-978 223
-74 893
61
-74 833

-1 230
-143 941
-41 218
-186 389
5 364
0
5 364

-104 733
-1 160 679
-539 780
-1 805 192
-88 296
52 227
-36 068

-6 304 139 -1 485 508
-9 576 603 -1 643 656
-2 063 272 -429 784
-17 944 014 -3 558 948
459 201 282 128
89 041
3
548 242 282 131
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Resultatregnskap Ready konsern 2020:

Ready konsern Readyhuset Ready IF
Alpin
Friidrett Fotball
1 242 766
1 242 766
181 000
0 468 761
14 682 260 1 441 157 13 241 103 3 139 846
0 5 842 180
4 039 345
120 000 3 919 345
444 799 140 205 1 007 683
1
1
75 431 51 548
311 441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 964 372 1 561 157 18 403 215 3 841 076 191 753 7 630 065

Salgsinntekter
Avgiftsfritt salg
Annen driftsrelatert innt.
Støtte fra hovedkassen
Støtte fra Bandy
Støtte fra Råskinnet
Sum driftsinntekter
Sum vareforbruk
Sum kostnader for arbeidskraft
Sum andre driftskostnader
Kostnader
Resultat
Finansposter
Resultat inkl. finansposter
Skatt på ordinært resultat
Ordinært resultat

-6 304 139
-9 576 603
-3 703 902
-19 584 644
379 728
86 346
466 074
18 077
484 151

-1 640 630
-1 640 630
-79 473
-2 695
-82 168
18 077
-64 091

-6 304 139 -1 485 508 -1 230 -2 248 562
-9 576 603 -1 643 656 -143 941 -4 633 284
-2 063 272 -429 784 -41 218 -732 727
-17 944 014 -3 558 948 -186 389 -7 614 573
459 201
282 128
5 364
15 492
89 041
3
0
550
548 242
282 131
5 364
16 042
0
0
0
0
548 242
282 131
5 364
16 042

Bandy
HK
Bandy A-lag Råskinnet Langrenn Ready Fonds
214 000
0
379 005
0
0
0
2 911 409 1 301 795
45 873
0
0
0
609 461
960 101
478 452
274 487
4 157
0
96 581 -545 000
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 831 451 1 716 896
903 330
274 487
14 157
0
-1 282 987 -104 733
-1 970 879 -1 160 679
-270 330 -539 780
-3 524 196 -1 805 192
307 255
-88 296
-56
52 227
307 199
-36 069
0
0
307 199
-36 069

-956 704
-8 701
-12 818
-978 223
-74 893
61
-74 832
0
-74 832

-224 415
-12 379
-35 770
-272 564
1 923
0
1 923
0
1 923

0
-3 084
-845
-3 929
10 228
1
10 229
0
10 229

0
0
0
0
0
36 255
36 255
0
36 255

Readyhuset AS
Avskrivning bygninger (1120)
Avskriving oppussing herregarderobe 2017 (1123)
Avskrivning oppussing herregarderobe (1230)
Avskrivning oppussing damegarderobe (1232)
Spinningsykler (1221)
Avskrivning gymsal (1220)
Avskrivning på inventar (1250/1251)
Sum avskrivninger

2020
217 800
82 200
0
105 340
2 178
10 570
3 706
421 793
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Balanse konsern:

BALANSE 31.12.2020
(alle tall i 1000 kroner)

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Beholdninger hovedkassen og i avdelingene
Fordring Readyhuset AS
Readyhuset AS
Andre utstående fordringer
Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
Kontanter og bank
Sum omløpsmidler
Sum Eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital Readyhuset
Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld
Utsatt skatt
Betalbar skatt
Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, mva
Leverandører
Annen kortsiktig gjeld og tidsavgrensninger
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

READY IF
Note

7

2020

READY KONSERN
2019

2020

2019

284
284

361
361

284
284

361
361

334
338

491
150

8
9
10
11

1 554
162
2 111
7 982
12 479
12 763

1 107
374
2 075
6 840
11 037
11 398

334
0
2 729
1 602
162
2 121
8 438
15 384
15 668

491
0
3 089
1 160
395
2 084
6 985
14 205
14 566

12

6 861

6 312

6 861

6 312

6 861
2 404
9 265

6 312
2 468
8 781

1 753
1 509
1 824
5 086
11 398

354
19
1 520
1 202
3 308
6 403
15 668

391
0
1 749
1 747
1 898
5 785
14 566

1 521
1 107
3 275
5 902
12 763
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Noter
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Note 1
Aktivitetsinntekter
Alpin
Treningsavgifter
Samling Sölden
Annet
SUM

2020

2019

1 019 506 1 021 909
0
1 012 850
742 063
2 032 356 1 763 972

Friidrett
Treningsavgifter
SUM

0
0

103 381
103 381

Fotball
Treningsavgifter
Readyakademiet
G19, kvinner og menn senior, A-lag
Annet
SUM

3 211 216 3 908 500
1 469 201 2 042 925
133 766
229 375
761 850
640 895
5 576 032 6 821 694

Bandy
Treningsavgifter
Annet
SUM

971 357
825 567
135 987
220 789
1 107 344 1 046 356

Note 2
Turneringer og arrangementer
Alpin
Renn/løp
SUM

2020

2019

0
0

142 890
142 890

Fotball
Cup'er
SUM

11 900
11 900

249 775
249 775

Råskinnet
Råskinnet
SUM

40 520
40 520

749 237
749 237

187 117
187 117

213 960
213 960

Bandy
Cup'er
SUM
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Note 3
Støtte og bidrag
Driftsbidrag Oslo kommune
Bidrag fra bydelen, NIF/NOK, OFK
Bidrag fra Oslo skikrets/Norges skiforbund
Momskompensasjon
Grasrotandel
SUM

Note 4
Kostnader arbeidskraft
Lønn og bonus
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
Andre sosiale kostnader
SUM

2020

2019

1 493 135 1 432 500
684 816
658 950
47 585
54 464
1 099 560 1 124 039
240 446
201 381
3 565 542 3 471 334

2020

2019

7 273 751 7 625 185
900 301
938 992
1 116 222 1 251 521
250 102
336 681
36 227
73 957
9 576 603 10 226 336

Lønn og andre ytelser til daglig leder
Lønn
Pensjonsutgifter
Annet

656 226
12 964
4 392

686 159
9 295
6 892

Note 5
Andre driftskostnader

2020

2019

Data/internett/terminal
Gebyr betalingsløsninger
Mindre anskaffelser
Kontorrekvisita/lagerleie
Telefon
Porto
Møter, kurs
Forsikringer
Billeie
Reklamekostnad
Gaver/tilstelninger/premier
Diverse administrasjonskostnader
Andre driftskostnader
Bilgodtgjørelse/reise
Sponsorkostnader
SUM

164 876
337 356
191 470
15 600
89 282
744
16 440
55 697
0
0
17 784
33 318

168 466
338 825
92 541
3 896
92 052
390
58 871
22 282
12 000
7 297
24 776
60 210
195 099
67 463
135 542
112 643
139 066
1 102 673 1 351 313
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Note 6
Revisjon og regnskap

2020

2019

Revisjon
*)
Regnskap
Andre fremmede tjenester
SUM

99 581
605 550
60 201
765 332

93 448
739 906
2 971
836 325

2020

2019

*) herav revisjon 88 487

Note 7
Varige driftsmidler
Aksjer i Hoppsportens Venner
Ballbinger
Inventar
SkandiaBanen
Spiideo
Smartlift fotballmål
Bandysarg
Kontormaskiner/PC/telefon (Div.)
SUM

18 750
34 768
101 500
21 691
38 400
30 000
38 657
283 766

18 750
0
69 537
143 500
64 435
64 800

361 021

Aksjer i Hoppsportens venner avskrives ikke

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12

Div.
Smartlift SkadiaBandysarg aktivering
mål
banen Inventar Spiideo
SUM
0
0
77 989 206 500 139 074 128 260 551 823
45 000
45 010
90 010
45 000
45 010
77 989 206 500 139 074 128 260 641 833

Akkumulert avskrivning
Balanseført 31.12.

15 000
30 000

6 353
38 657

Årets avskrivninger

15 000

6 353

2

1-2

Gjenstående økonomisk levetid år

39 589 105 000 107 004
38 400 101 500 32 070

63 826 336 772
64 434 305 061

26 400 42 000

42 744 167 265

2

2,5

34 768
1

1
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Note 8
Andre utestående fordringer
Kundefordringer
Fordringer sponsorer
Andre fordringer
SUM

2020
276 373
734 375
628 631
1 639 379

2019
377 829
467 385
116 179
961 393

Note 9
Forskuddsbet. kostnader/fordringer

2020

2019

Periodisering cup/lisens
Forskuddsbetalt forsikring
Andre forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer/til gode kredittkort
SUM

102 004
59 503
0
42 954
204 461

223 936
59 432
90 572
219 211
593 152

Note 10
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

2020

2019

Foreningen har investert i følgende markedsbaserte finansielle
omløpsmidler som er regnskapsført til virkelig verdi per 31.12:
Obligasjonsfond Pareto Høyrente
Aksjefond Pareto Aktiv
SUM

1 084 746 1 065 456
1 026 348 1 009 483
2 111 094 2 074 939
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Note 11
Kontanter og bankbeholdning
Hovedkassen brukskonto
Skattetrekkskonto
Alpin (skibruktmarked) 5081 05 29021
Alpin 5081 05 70315
Alpin 7032 20 09222
Bandy 7878 05 78036 og kasse
Bandy A-lag 1503 01 85096 og kasse
Ready Fonds
Fotball 6030 05 71398
Fotball G19
Fotball senior menn
Råskinnet 5080 05 05140
Friidrett 1503 45 60576
Friidrett 1503 59 77896 drift
Langrenn 7058 05 96965
SUM total bank

Note 12
Egenkapital

2020

2019

5 912 450 5 226 524
255 402
293 953
623 203
594 609
0
37
334 710
1 987
148 676
51 492
141 550
128 149
8 941
9 175
394 262
460 636
0
1 178
0
8
159 227
66 840
0
3 652
0
13
3 101
1 601
7 981 522 6 839 855

2020

2019

Hovedkassen
Alpin
Bandy A-lag
Bandy
Fotball
Langrenn
Friidrett
Råskinnet
Fonds
Sum

378 097
394 165
990 797
708 666
-601 248 -526 415
764 590
457 390
2 360 083 2 344 041
30 810
20 582
807 163
821 799
-432 077 -434 001
2 562 385 2 526 130
6 860 599 6 312 356

Egenkapital per 01.01
Tillagt Ready Fonds direkte til EK *)
Årets resultat
Egenkapital per 31.12

6 312 356 6 228 044
-59 757
548 243
144 069
6 860 599 6 312 356

Antall medlemmer 01.01
Antall medlemmer 31.12
Endring

2 246
2 505
259

2 052
2 246
194

*) korrigering av 2018
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Revisors beretning
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Kontrollkomiteens beretning
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Budsjett Ready 2021

Budsjett 2021 Ready Idrettsforening
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Friidrett
150 000
25 000
30 000
10 000
215 000

kr
kr

kr
kr

-186 350 kr -2 749 969
-20 400 kr -5 189 278
kr -598 000
-206 750 kr -8 537 247
- kr
15 553

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Fonds
50 000
50 000

HK
Langrenn
kr
kr 1 629 499
kr 885 000 kr
2 000
kr
- kr 10 000
kr
kr 2 514 499 kr 12 000

310 620 kr

kr
kr
kr
kr

50 000
50 000
15 553 kr

7%

kr -259 499
kr -1 138 232
kr -1 074 500
kr -2 472 231
kr
42 268

kr
-6 000 kr
-6 000 kr
-12 000 kr
- kr
kr
- kr

100 %

0%

kr -2 106 000
kr -1 981 880
kr -294 000
kr -4 381 880
kr 310 620

42 268 kr

0%

0%

7%

FOTBALL
2 360 083
2 375 636
28 %

- kr

2%

FONDS
2 562 385
2 612 385
5225 %

FRIIDRETT
RÅSKINNET
807 163
-432 077
822 784
-432 077
383 %
-209 %

15 621 kr

BANDY
HOVEDKASSEN LANGRENN
163 342
378 097
30 810
473 962
420 365
30 810
10 %
17 %
257 %

Råskinnet
Fotball
Bandy
kr 233 000 kr 517 500 kr 417 500
kr
54 000 kr 7 125 300 kr 3 040 000
kr
29 500 kr 635 000 kr 960 000
kr 275 000 kr 155 000
-109 750
kr 120 000
206 750 kr 8 552 800 kr 4 692 500

Alpin
280 000
2 357 277
1 320 000
65 000
4 022 277

-4 000
-165 379
-30 000
-199 379
15 621

READY
kr 1 448 000 kr
kr 14 356 076 kr
kr 3 906 500 kr
kr
535 000 kr
kr
kr 20 265 826 kr

kr
kr
kr
kr
kr

Readyhuset
kr
189 214
kr
100 000
kr 1 233 272
kr
kr
kr 1 522 486

kr

Salgsinntekter
Avgiftsfritt salg
Annen driftsrelatert innt.
Støtte fra hovedkassen
Støtte fra Råskinnet
Sum driftsinntekter

kr -1 728 500
kr -1 938 133
kr -304 243
kr -3 970 876
kr
51 401
kr
kr
51 401

kr
kr

-7 034 318
-10 439 302
-2 306 743
-19 780 363
485 463
485 463

1%

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2%

ALPIN
990 797
1 042 198
26 %

kr
-935 000
kr
kr
-476 000
kr -1 411 000
kr
111 486
kr
kr
111 486
7%
-kr 218 502,00
-kr 29 489,76
-247 991,76

Note

TOTALT
6 860 599
7 346 062
36 %

Sum vareforbruk
Sum kostnader for arbeidskraft
Sum andre driftskostnader
Kostnader
Resultat
Finansposter
Resultat inkl. finansposter
Prosent over/underskudd i budsjett
Avskrivning bygninger
Avskrivning på maskiner
Avskrivninger

Egenkapital
Egenkapital Resultat 2020
Egenkapital etter budsjett 2021
% egenkapital etter budsjett 2021
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Alpin – Årsberetning
Innledning
Ready alpin kan se tilbake på et ekstraordinært 2020. Året startet som normalt, med vanlige
samlinger og treninger som oppkjøring til sesongen. I starten av året åpnet også skihallen Snø
på Lørenskog, som gir Ready Alpin helt nye helårs treningsmuligheter. I månedsskiftet
februar/mars ble Norge rammet av Koronapandemien. Dette har i stor grad påvirket Ready
Alpin på alle områder gjennom 2020.
Målet hele veien gjennom året har vært å opprettholde mest mulig av aktivitetsnivået tilpasset
retningslinjer fra myndigheter, Oslo Skikrets og Ready hovedlaget, og hindre økonomiske
skadevirkninger for Ready Alpin.
•

Det har gjennom året vært jobbet med flere nye oppgaver, og videreutvikling av
eksisterende: ParaAlpinprosjektet er overtatt fra Oslo Skikrets, og implementert som
en av gruppene i Ready Alpin.

•

Det er inngått en 5-årsavtale med Snø som gir Ready Alpin rettigheter rundt
gjennomføring av 3 arrangementer pr. år med potensial for nye aktiviteter og nye
inntektsstrømmer.

•

Det har vært fokus på rekruttering og et forbedret tilbud til de yngste gruppene, som
har medført at U8 og U10 har nesten 70 løpere i hver gruppe.

•

Det har blitt implementert et dokument: Slik gjør vi det i Ready Alpin, som beskriver
verdier, kulturen og rammene vi ønsker å ha i Ready Alpin.

Gjennom året har også aktiviteter blitt avlyst på grunn av Koronarestriksjoner:
•

Det tradisjonelle skimarkedet ble avlyst. (her dekket Regjeringens støttepakke til
idretten 70% av fjorårets resultat)

•

Det har ikke blitt gjennomført samlinger utenfor Oslo, utover tillatt aktivitet i Snø.

•

De ulike treningsgruppene har i ulike perioder hatt restriksjoner knyttet til treninger og
renn, innendørs og utendørs.

Det er gledelig å registrere at deltakelsen i Ready Alpin er økende. Det er totalt 205 løpere som
har betalt vinterpakken for 2020. Dette danner grunnlag for videreføring og utvikling av det
positive treningsmiljøet og treningstilbudet vi har. Årsberetning Ready Alpin 2020 2 Det har
vært et hovedfokus for styret å opprettholde et positivt økonomisk resultat. Dette har vi lykkes
med, uten å heve treningsavgiftene, og til tross for bortfall av tradisjonelle inntekter. Resultatet
for 2020 viser et overskudd på ca kr. 210.000,- hvilket vi må si oss godt fornøyd med. Basert
på dette og tidligere års positive resultater så har Ready Alpin opparbeidet en egenkapital på
ca. kr. 1 mill. Dette gjør oss godt rustet til å håndtere både utfordringer og muligheter som
måtte vente oss fremover.
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Organisering/Administrasjon
Styrets sammensetning:
Sølve Grimkelsrud Styreleder
Jan Egil Greenwood Styremedlem, ansvar rekruttering og kulturbygging
Bernt Blankholm Styremedlem, ansvar sponsorer
Christofer Carlsson Styremedlem, ansvar Skimarkedet
Karl Andreas Aandahl Styremedlem, ansvar bekledning
Cecilie Øslebø Styremedlem, ansvar ParaAlpin
Finn Espen Sellæg Styremedlem, ansvar økonomi
Beate Cathrin Haugen (representant fra Oslo Skikrets med møterett m.t.p. ParaAlpin)
Treningsgrupper, trenere og oppmenn:
I avdelingen er det registrert 205 betalende medlemmer til vintertrening for sesongen 2020/21.
Dette er en økning fra tidligere, og fordelere seg som følger: (U8)66, (U10)64, (U12)26,
(U14)14, (U16)18, (Paraalpin)13 , (Veteran)4. I tillegg har vi ca. 20 FIS-løpere og 2
landslagsløpere: Kristina Riis-Johannesen og Marcus Grasto Nilsson (ParaAlpin).
Et av hovedmålene for 2020/2021 har vært å videreføre arbeidet med å øke antallet deltakende
i de yngre gruppene, og å forbedre kvaliteten på treningene. For U10 forsøkes det å etablere et
tydeligere mellomsteg mellom U8 og U12. Begrepet «rekrutter og behold» har løpende høyt
fokus hos styret.
Markedsføringsaktiviteter på forskjellige digitale plattformer, i hovedsak Google, Facebook og
Instagram er videreført. Informasjonen på egne hjemmesider er forsøkt forenklet spesielt m.t.p.
å melde sitt barn på trening. Ready Alpin avventer implementering av en ny og bedre
hjemmesideløsning fra Ready Idrettsforeningen, som vi håper vil gi bedre hjemmesider for
publikum og medlemmer.
Treningsgruppene har hver sin oppmann som er leder for foreldregruppen. Hovedoppgaven til
oppmannen er å tilrettelegge for sosiale arenaer i gruppen. Oppmannen skal også være
bindeleddet mellom løpere/foreldre og styret/sportslig leder. Vi kan ikke understreke nok
hvilken positiv betydning gode foreldregrupper har for rekruttering, bevaring av medlemmer
og trivsel internt i gruppene og på tvers. Alpinsporten kan for mange virke omfattende og
uoversiktlig. Om man hjelper hverandre blir det hele mye enklere og morsommere for både
løpere og foreldre!
Vidar Bachmann har i perioden hatt stillingen som Sportslig leder. Styret er svært fornøyd med
Vidar sin innsats og tilsvarende lei oss for at han flytter tilbake til Vestlandet sommeren 2021.
Rekruttering av ny Sportslig leder pågår i skrivende stund.
Totalt har vi ca. 25 aktive trenere. Vi har et bevisst forhold til faglig og praktisk utvikling av
trenerne. Det arrangereres interne trenerkurs, trenere deltar på eksterne kurs, og vi har en
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bevisst holdning til å arrangere treninger og samlinger slik at yngre og erfarne trenere jobber
sammen.
Som nevnt har vi i 2020 overtatt en Paralpin gruppe fra Oslo Skikrets. Paraalpin er et prosjekt
som ble startet opp av kretsen i 2017. Formålet er å tilby alpintrening for funksjonshemmede.
Det er i utgangspunktet et lavterskeltilbud, men mer øvede utøvere får også tilbud om
treningsopplegg. Det er et mål at løperne under ParaAlpin skal integreres i våre eksisterende
grupper der det er ønskelig og mulig.
Administrasjon/kommunikasjon.
Det er avholdt styremøter jevnlig og ellers jevnlig kontakt og avklaringer på e-post. Det er også
hyppig kontakt og møtevirksomhet mellom styret og den sportslige ledelsen for å holdes
oppdatert og ha korte beslutningslinjer. Hver treningsgruppe holder minst to foreldremøter
årlig.
Trening
Alpinåret/sesongen starter 1. mai og avsluttes 30. april påfølgende år, og sesongen kan grovt
sett deles i tre deler.
1. Barmarkstrening fra 1. mai til ca. 1. desember.
2. Ski-samlinger på «vintersnø» tidlig vår og på bre sen vår/tidlig sommer og høst.
3. Skitrening fra ca. 1. oktober til 1. mai med både ski-samlinger og
ettermiddags/kveldstrening.
1. Barmarkstrening fra 1. mai til ca. 1. desember. Barmarkstrening er en viktig del av den
grunnleggende alpintreningen. Bakgrunnen er at barn og ungdom har stor gevinst av allsidig
fysisk aktivitet. De har svært gode forutsetninger for å utvikle motoriske ferdigheter og
teknikk. I tillegg til koordinasjon stiller alpinsporten også store krav til fysiske egenskaper som
styrke, utholdenhet, hurtighet og mange andre egenskaper. Disse må vi tilegne oss gjennom
mye og god barmarkstrening. Derfor legger vi gjennom sommersesongen opp til
barmarkstrening nettopp med det mål å videreutvikle grunnleggende motoriske og fysiske
ferdigheter på en måte som få andre idretter kan tilby. Treningen skal være utfordrende,
motiverende, allsidig og med et høyt aktivitetsnivå.
2. Ski-samlinger på «vintersnø» tidlig vår og på bre sen vår/tidlig sommer og høst. Hele denne
perioden har i 2020 vært annerledes på grunn av Korona pandemien. Det har vært et volum av
treningstilbud for gruppene på Ål, Røldal, i Snø og på Juvass/Fonna.
3. Skitrening fra ca. 1. oktober til 1. mai med både ski-samlinger og
ettermiddags/kveldstrening. Hele denne perioden har i 2020 vært annerledes på grunn av
Korona pandemien. Det var treningstilbud for gruppene i Snø og på Fonna (høstferien), men
ikke i det volumet og med den variasjonen vi normalt gjennomfører, da vi etter 10. november
ikke fikk reise ut av Oslo på samlinger.
Sportslige resultater
Av sportslige høydepunkter i 2020 så er det mindre å rapportere enn normalt da rennsesongen i
Oslo og ellers brått ble avsluttet da Korona pandemien traff Norge. Slik at de tradisjonelle
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nasjonale rennene som Bendit Alpinfestival, Landsfinalen og Hovedlandsrennet alle ble avlyst.
Basert på rennene som ble gjennomført tidlig på vinteren for de rangerte klassene U12-U16 så
vi imidlertid at Ready Alpin har mange løpere som hevder seg i sine klasser.
Simen Sellæg ble som FIS/skigymnas løper ble tatt ut til å representere Norge under ungdoms
OL i Lausanne i januar 2020, og han vant utsatt senior NM i storslalåm i desember.
Kaspar Kindem (FIS) fortsetter også å imponere med meget gode resultater i diverse FIS renn.
Han har også vært tatt ut til å kjøre e-cup renn i 2020. Kaspar ble tatt ut til å kjøre junior-VM i
Narvik i mars 2020, og ble igjen tatt ut til å kjøre junior-VM i Bansko i 2021, der han vant
bronsjemedalje i storslalåm.
Sist men ikke minst må vi nevne Kristina Riis-Johannesen som for sesongen 2020/2021 er en
del av landslaget, og plukker world-cup poeng når mulighetene byr seg. I 2021 vant hun også
VM gull for Norge i mix-lag parallellslalåm.
Vi mener at riktig innhold og kvalitet i vår aktivitet danner grunnlaget for gode sportslige
resultater. Vår målsetning for neste sesong er å fortsette å ha et sterkt fokus på innhold og
kvalitet i alt vi gjør og tilstrebe en sportslig god utvikling i årene fremover. Dette, sammen med
god stemning og hyggelig atmosfære på renn, treninger og samlinger, vil danne grunnlag for
god vekst i antallet løpere i klubben.
Representasjon
Øystein Torball har vært alpinavdelingens representant i Ready’s Hovedstyre.
Finn Espen Sellæg sitter som leder for Alpinkomiteen i Oslo Skikrets.
Økonomi
Ready Alpin har for regnskapsåret 2020 et overskudd på kr. 211.000,- mot et overskudd på kr
190.328,- i 2019. Overskuddet kan tilskrives flere forhold, herunder gode støtteordninger til
idretten fra Staten og Ready hovedlaget i forhold til tapte inntekter. Ettersom treningsavgiftene
ikke er økt de fire siste årene, samt at en større andel (70%) av vintertreningsavgiftene er
overført periodisert til 2021 er styret meget tilfreds med årets resultat, i et Korona pandemi år
vi fryktet kunne bli økonomisk svært krevende.
Styret vil også i 2021 ha fokus på kostnadskontroll. Inntektene til avdelingen kommer i det
vesentligste fra treningsavgifter, alpinkontingent, sponsorinntekter, hodestøtte fra Oslo
kommune og Oslo skikrets, overføring fra Hovedklubben og Ready Alpin Skimarked.

For styret i Ready Alpin, Sølve Grimkelsrud, Styreleder
Ready Alpin takker sine sponsorer og støttespillere
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Bandy – Årsberetning
Aktivitet
2020 har vært et meget spesielt år også for bandyavdelingen. Pandemien har begrenset
mulighetene for å gi et fullverdig aktivitetstilbud til alle våre medlemmer:
NM-finale herrer mars 2020:
Denne ble avlyst på svært kort varsel. Styret jobbet sammen med Stabæk og Høvik (NMfinalist damer) iherdig med Norges Bandyforbund for å få gjennomført NM-finalene på et
senere tidspunkt, uten at det lot seg gjøre. Det ble derfor ikke kåret noen norgesmester i bandy
sesongen 2019/2020.
Senioraktivitet bredde:
Hele sesongen 2020/2021 har disse vært forhindret fra å trene og spille kamper. Det har derfor
ikke vært organisert aktivitet i denne aldersgruppen.
Treningsleire/samlinger:
Det var ikke mulig å gjennomføre de tradisjonelle turene til Sverige på høsten.
Treninger:
Vekslende regelverk for de aldersbestemte lagene har til dels forhindret normale treninger
(krav om avstand) og periodevis medført full treningsstans.
Kamper:
Ingen aldersbestemte lag har gjennomført serie- eller cup-kamper hele sesongen, med unntak
av noen få kamper i KOSA-cup oktober/november 2020. Vi har derfor heller ikke hatt
anledning til å gjennomføre Ready cup, jente-cup og knøtte-cup.
Publikumstid:
Alle kommunale isbaner har vært stengt i store perioder, og medført at vi har hatt svært
begrensede muligheter for å tilby «åpen is».
Administrasjonen har hele tiden måttet forholde seg til stadig skiftende regelverk, men har
likevel klart å opprettholde et godt tilbud til våre barn og unge:
-

-

Barmarkstreningene ble gjennomført tilnærmet som normalt
Vi økte satsningene på bandyskole og akademi ved å utvide antall treninger for begge
tilbudene fra en til to ganger pr uke. Aktivitetene ble gjennomført på en god måte og
med god oppslutning.
Gratis jente-bandy har blitt gjennomført ukentlig, med god deltagelse. Dette er en viktig
satsning for klubben, og Ready er en foregangsklubb innenfor jente-bandyen.
Samlinger i Sverige ble erstattet av lokale ishaller og felles leie av Vikingskipet over en
lengre periode
Stor treningsaktivitet gjennom hele sesongen etter at isen kom på Gressbanen
Bandylinjen på Persbråten er fornyet og nå fulltegnet med 3 årsklasser og 30 elever

Readyavisen på nett -2021
side 30 av 44

-

Profesjonelle klubb-trenere for 11’er-lagene har opprettholdt kvaliteten og utviklingen i
disse lagene

Elitelagene for damer og herrer har hatt særskilt unntak for trening og kamper, og kom dermed
godt i gang i gang med sesongen. Nasjonal nedstenging av toppidretten satte imidlertid en
stopper for seriespillet, og det er i skrivende stund usikkert hva som skjer videre.
Vi kan ikke observere at pandemi-begrensningene har resultert i markant frafall i antall aktive
medlemmer. Dette skyldes i stor grad høy motivasjon og god jobbing fra trenere, foreldre og
spillere. Styret og administrasjonen ønsker å rette en særskilt stor takk til alle som har bidratt til
å gjøre dette året så godt som det kunne få blitt!
Administrasjonen
Behov for kostnadsreduksjoner har gjort det nødvendig å ta grep rundt bemanningen i
avdelingen. Rollen som bandykoordinator er kuttet i sin helhet, mens rollen som avdelingsleder
er redusert fra 73% til 33%. Administrasjonen består dermed nå av:
Albin Rönnkvist – Sportssjef (100%)
Lars Christian Sveen – Avdelingsleder (33%) og lærer toppidrett bandy Persbråten (27%)
Tom Bjerkely – Driftsansvarlig (100%)
Utover dette er Lars Christian også engasjert som lønnet trener for A-laget herrer.
Administrasjonen er dermed redusert med 1,4 (35%) fulltidsårsverk fra forrige sesong.
Sportssjef er bl.a. ansvarlig for videreutvikling av vår sportsplan, løpende oppfølging av lag og
foreldretrenere, sportslig tilbud og er selv engasjert som trener for enkelte lag. Avdelingsleder
følger på sin side opp alle administrative oppgaver i avdelingen, spesielt økonomiske forhold.
Administrasjonen trekker også gode veksler på administrasjonen sentralt i Ready IF, og
samarbeider godt med de øvrige avdelingene i klubben. I 2020 var dette spesielt viktig i
forbindelse med søknader knyttet til offentlig støtteordninger.
Et samlet styre ønsker å takke administrasjonen for svært god jobb i et særdeles krevende år.
Styret
Styret jobber sammen med administrasjonen i det daglige arbeidet og har under sesongen hatt
regelmessige møter for å følge med på at klubben drives og utvikler seg i den retning vi ønsker.
Styret har bestått av:
Richard Brande – Leder
Hanna Thommessen – Rekruttering, Råskinnet
Isac Jerner – A-laget
Truls Haugen – Bredde
Christen Møllhausen – Jenter og damer
Alex Dietrichson – Bane/Anlegg
Nina Storvik – Råskinnet, økonomi
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Nina Storvik trakk seg av personlige årsaker fra styret høsten 2020. Hennes plass er ikke
erstattet.
Økonomi
Regnskapet for 2020 viser et overskudd for Bandyavdelingen på kr 498.202. Regnskapet er
foreløpig ikke revidert, men vi forventer små eller ingen endringer. Pga feilposteringer i 2018regnskapet vedr treningsavgifter som ble rettet opp i 2019, vil ikke en direkte sammenligning
med 2019 være mulig.
Avdelingens overskudd skyldes
primært økt tilførsel av
sponsorinntekter, økte offentlige
driftsmidler og sterkt reduserte
personalkostnader. Antall
medlemmer hadde ved årsskiftet
2020/21 344 medlemmer. Pga
skifte i medlemsregisteret høsten
2020 foreligger det ikke
tilsvarende tall for 2019/2020,
men vi opplever ingen særskilt
stor medlemsflukt som følge av
pandemien. Det er særlig gledelig
med gode deltagertall for våre
rekrutteringstilbud; 96 stk på
jente-bandy tirsdager, 60 stk på
bandyskole og 49 stk på akademi.
Inntektene fra treningsavgiftene
holder seg stabilt, og det er et mål
for bandyavdelingen å holde disse
avgiftene så lavt som mulig.

Regnskap Ready bandy 2020 - bandyavdelingen

Salgsinntekter/sponsor
Treningsavgifter
Cuper
Kommunal driftsstøtte
Støtte fra hovedkassen
Samlinger, turer
Dugnad Råskinnet
Mva-kompensasjon
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

2020
293 474
971 357
187 117
1 023 385
96 581
145 533
85 000
252 872
776 133
3 831 452

2019
146 276
825 567
213 960
937 500
108 212
116 726
302 698
240 844
706 336
3 598 120

Ishaller
Lisenser o.l.
Cuper
Samlinger, turer
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

235 350
244 732
88 773
46 409
1 970 879
747 107
3 333 250

289 774
310 274
119 556
57 306
2 249 536
910 605
3 937 051

498 202

-338 931

RESULTAT

Vi har i 2020 fortløpende søkt om Andre inntekter er bl.a. Persbråten, grasrotinntekter Norsk
offentlige tilskudd («krisepakker») Tipping, bandyskole/akademi
som erstatning for tapte
inntektsbringende arrangementer.
Andre kostnader er bl.a. regnskapshonorar, spond, dommere
Dette utgjør til sammen kr 114
579, inkludert bidrag fra Hovedkassen. Råskinnet ble ikke gjennomført i 2020, men har likevel
bidratt med kr 85.000 til bandyavdelingen.
A-laget hadde i 2020 et underskudd kr 74 832,-. Dette er først og fremst forårsaket av noe
svekket fyrverkerisalg, økte innkjøpskostnader Brisse-køller samt til lisenser o.l. A-laget
belastes ikke for sine trenerkostnader, som nå ligger i bandyavdelingen. Laget mottar heller
ikke direkte støtte fra bandyavdelingen.
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Hovedstyret i Ready IF har besluttet at Bandyavdelingen fra og med 2021 skal rapportere som
én samlet enhet. Det vil være likevel være særskilt oppmerksomhet på at bandyavdelingen ikke
skal sponse A-lagets drift og aktiviteter.
Det gode resultatet innebærer en høyst nødvendig styrking av avdelingens egenkapital, som nå
er på kr 163 342. Fortsatt styrking av egenkapitalen vil være nødvendig, men skal balanseres
mot nivået på medlemsinnbetalinger.
Budsjettet for 2021 tilsier et samlet overskudd
på kr 310.620. Fortsatt stram kostnadskontroll
og fokus på nye inntekter er de
retningsgivende premissene også i 2021. Det er
stor usikkerhet knyttet til hva pandemien
tillater, og det vil ventelig komme flere
«krisepakker» fra det offentlige. Vi vil løpende
følge opp dette og andre støtteordninger.
A-laget skal etter sesongen 2020/21 fornye
sine sponsorkontrakter for de kommende 3
årene, og det vil være viktig å lykkes med dette
arbeidet.
Et godt sportslig tilbud er avgjørende for å
lykkes, og styret vil jobbe for å opprettholde
rekruttering og kvalitet i alle ledd. Vi vil derfor
opprettholde tilbudet om profesjonelle
klubbtrenere for alle 11’er-lagene samt
videreføre våre etterskole-tilbud og
jentebandy-satsning.

Budsjett Ready bandy 2021
Sponsor, billett, kiosk
Treningsavgifter
Cuper
Off. driftsstøtte
Mva-kompensasjon
Råskinnet
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

447 500
1 125 000
180 000
965 000
180 000
120 000
1 675 000
4 692 500

Hall-leie
Lisenser o.l.
Samlinger, turer
Brisse-køller, div. utstyr
Personalkostnader
Andre kostnader
Sum driftskostnader

250 000
351 000
305 000
310 000
1 981 880
1 184 000
4 381 880

RESULTAT

310 620

Konklusjon
Andre inntekter er bl.a. bidrag fra
Det er i år særlig grunn til å takke alle
hovedkassen, momskompensasjon,
involverte i Ready bandy for en fantastisk
innsats
fyrverkeri-salg, salg Brisse-køller
i en svært krevende sesong. Til tross for alle
begrensninger har vi sammen klart å bevare motivasjonen og gløden for bandysporten.
De økonomiske forholdene er sterkt forbedret, og grunnlaget for en robust drift er nå lagt. Med
en meget dyktig administrasjon i spissen, er vi godt rustet til å fortsette utviklingen.
Vi fortsetter vårt arbeid med å utvikle mennesker og bandyspillere, og skal fortsatt være en
klubb med rom for alle som vil spille bandy.
Med sportslige hilsninger
Richard Brande, Truls Haugen, Hanna Thommessen, Alex Dietrichson, Christen Møllhausen,
Isac Jerner
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Stor takk til våre sponsorer!
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Fotball – Årsberetning
Ready Fotball er en av Norges største fotballklubber, målt i antall spillere og lag. Vi har
imidlertid en annen målsetning enn de fleste andre store klubbene som Vålerenga, Skeid, Lyn
etc. Vi skal være en nærmiljøklubb som bidrar med et best mulig tilbud til alle barn og unge i
egen klubb tilpasset til deres motivasjon og nivå.
I denne målsetningen ligger at det viktigste for oss er å utvikle våre spillere, trenere og ledere,
både som mennesker og som fotballspillere/-trenere/-ledere. Vi måler først og fremst vår
suksess eller mangel på suksess ut fra dette målet. Og så vet vi, fra mange års erfaring, at hvis
vi utvikler våre spillere som mennesker og fotballspillere så utvikles også klubben og lagene,
og det kommer gode resultater. Vi vil imidlertid være en klubb som primært vil sole oss i den
eventuelle glansen av at våre spillere er glade, blir i fotballen, får venner, opplever mestring, at
våre trenere og ledere vokser og finner glede i å være i klubben, og at de av våre spillere og
trenere som ønsker en karriere i fotballen plukkes opp av toppklubber og gjør det godt der.
2020 ble et annerledes år i så henseende og vanlig drift av fotballklubb har vi ikke sett siden før
nedstengingen i mars. Allikevel kan vi se tilbake på et år hvor Ready som klubb har klart å
opprettholde vår visjon om å gi et godt fotballtilbud til alle, på tross av utfordringene som
følger av å leve i en pandemi. Vi er stolte av at vi var tidlig ute med å stenge ned når vi ikke
visste konsekvensene av pandemien, men også av at vi var tidlig ute med å åpne opp igjen med
et smittevernmessig trygt og godt fotballtilbud. Vi har ivaretatt våre trenere og ansatte gjennom
en usikker periode, og til tross for en vanskelig situasjon har vi klart å opprettholde antallet
barn og unge som spiller fotball i Ready gjennom 2020.
I 2020 opplevde vi også at Readyånden er stor blant våre medlemmer, og klubben mottok
uvurderlig støtte fra medlemmene i pandemien gjennom kjøp av Readykort og innbetaling av
treningsavgifter. At medlemmene i Ready fotball er rause ble helt klart bevist, og dette sørget
også for at alle ansatte i Ready opplevde at de hadde klubben og medlemmene i ryggen
gjennom en periode der arbeidsmarkedet i idrettsnorge var preget av stor usikkerhet.
Til gjengjeld har disse nevnte trenerne opprettholdt et fotballtilbud og aktivisering for våre
medlemmer, også fra avstand. Vår kreativitet har blitt utfordret for alvor og medlemmene våre
har fått delta på alt fra dorulltriksekonkurranser til onlinetreninger via Teams. Klubbens
medlemmer har mottatt treningsprogrammer fra sine trenere, spillersamtaler er gjennomført via
både telefon og andre nettplattformer og har bidratt til både hjelp til utvikling,
treningsplanlegging og ikke minst til at en viktig samtalepartner har fått fortsette å være dette.
Og når vi fikk trene igjen stod trenere og foreldre klare for å bidra til å navigere seg gjennom
mylderet av nye retningslinjer for å levere god og trygg idrettsaktivitet. Til slutt ble det en
nesten full sesong med trening og en halv sesong med kamper. For nesten alle.
Våre seniorer fortjener en enorm honnør for den tålmodigheten de har vist når det nå er et helt
år siden sist de fikk spille fotball som vanlig både med trening og med kamper. Den styrken de
har vist i en situasjon som ikke alltid har føltes rettferdig har vært helt enestående. I skrivende
stund venter de fortsatt på å få muligheten til å fortsette med idretten de elsker.
For vårt damelag var dette også et skudd for baugen der vi allerede var få før Covid slo til.
Følgelig måtte vi finne en løsning for å sikre at våre seniorer på jentesiden også hadde et godt
fotballtilbud. Dette fant vi i samarbeid med våre naboer på Heming som også slet med antallet
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spillere under Covid. For å få til samarbeidet ihht. NFFs regler måtte våre damer melde
overgang til Heming hvilket er årsaken til at vi i dag ikke har et damelag i oversikten fra
fotball.no. Det er nedsatt et utvalg som evaluerer denne situasjonen og vurderer hvordan
klubben best mulig kan gi et fullverdig seniortilbud til kvinner
Meget gledelig var det at ungdom og barn fikk gjenoppta aktivitet så tidlig som mulig, og har
opplevd prioritering fra myndighetene gjennom det siste året. Følgelig har vi opplevd at
aktiviteten vi har kunnet legge opp til har vært relativt lik et normalår, dog med unntak av
turneringer og større arrangementer.
Den grunnleggende fotballaktiviteten i 6-12 års alder er "klasselagene", hvor foreldreinnsatsen
som gruppetrenere og kampledere er sentral, men i henhold til planer laget av
Sportsavdelingen, og på feltet er det alltid en faglært (ansatt) Årgangsleder.
Den frivillige innsatsen fra foreldre er fortsatt en grunnpilar i vår virksomhet, og vi opplever
veldig god oppslutning om oppgavene på feltet. Vi kunne ha ønsket oss tilsvarende (bredere)
entusiasme for de praktiske oppgavene knyttet til våre arrangementer (cup'er, kamper og
sosiale tilstelninger).
"Griegakademiet", basisfinansiert av "Grieg Foundation", er vårt "tilleggstilbud" til 6-12åringene. Det er for alle, og det er et tilbud hvor alle kan føle at de hører hjemme, uavhengig av
ferdigheter, og det er således ikke bare et "akademi" for de beste. Nær på 100% av alle
treninger ledes av faglærte. Opplegg og trenerkorps utvikles stadig, og påmeldingsøkningen,
har vært nær konstant siden starten i 2012/2013, med unntak av året som gikk. Vi er fortsatt
mer enn 300 barn (Over 50% av alle spillere i de aktuelle årgangene).
På anleggssiden har vi stadig utfordringer, all den tid antall spillere øker år for år, men vi
arbeider kreativt og utnytter de muligheter vi har. I 2018 har vi kjøpt inn 6 mobile 3v3-baner
for å sikre best mulig forhold for de yngste (5-7 år) på trening. Dette bedrer kapasiteten, og i
2019 kan nesten alle kamper gå på kunstgress. I tillegg har vi investert i et videosystem
sammen med Bandyavdelingen som kan brukes til å filme treninger så spillerne kan se og lære
av å se seg selv i aksjon etter trening. Klubben jobber målrettet med å sikre tilgang på
banekapasitet både sommer som vinter.
Ready består av en stab av svært dyktige og entusiastiske deltidstrenere. Disse ledes av 6
heltidsansatte trenere og årgangsleder som har ansvar for å stadig forbedre vårt fantastiske
trenerkorps. Deres kompetanse benyttes også nå i større grad enn noen gang før sammen med
foreldretrenerne i barnefotballen. I utvelgelsen av trenere er hovedvekten lagt på kandidatenes
menneskelige egenskaper. Det er fortsatt stor søkning til Ready's trenerjobber og nåløyet er
trangt. Vi tilbyr våre trenere faglige utviklingsmuligheter, både gjennom det daglige og
gjennom gode trenerforum, og gjennom kontakt med kompetente utviklingsmiljøer utenfor
klubben. Det gjør dem attraktive for nye og større oppgaver og det gjør oss attraktive som
arbeidsgiver.
Særlig gledelig er det også at vi har etablert og opprettholder flere "breddelag" blant de eldre
ungdommene og de unge voksne, som har tiltrukket seg spillere som har hatt et opphold i sin
fotballspilling og/eller har vært borte på militærtjeneste eller utdanningsopphold.
På dommersiden har klubben stadig utdanning av et stort antall "klubbdommere", hvorfra det
rekrutteres gode 11'er-dommere nok til at vi mer enn oppfyller det kretsen forventer av oss.
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Det viktigste ambisiøse siktemålet er dog fortsatt at Ready Fotball både skal være en trygg,
morsom og utfordrende arena for alle våre lokale barne- og ungdomspillere og et sted hvor
talenter kan vokse slik de vil, men fremfor alt: Et sted som utvikler gode mennesker.
Readyspillere fremstår som positive og fokuserte medspillere, hyggeligere motspillere og
gjenkjennelige lag. Det er mye mindre uro enn før, og flere glade fjes. Men, vi er fortsatt et
stykke fra de mål vi har satt oss, fordi det er fortsatt noen som ikke trives så godt som vi vil, og
vi jobber på for å sikre maksimal trivsel for samtlige. Selv om vi er godt på vei, så er det
fremdeles mye å hente på alle felt,
og det gir ydmykhet og inspirerer til videre innsats.
På økonomisiden er 2020 gjort opp med et underskudd på kr 9 000 (overskudd på kr. 16 000
etter avstemning lagskontoer) mot et budsjettert overskudd (før Covid-19) på kr 48 000 hvilket
er tilfredsstillende året 2020 tatt i betraktning og kr. 72 000. Kostnadene er under god kontroll.
I tillegg er om lag kr 800 000 fra vintertreningsavgift periodisert til 2021 for å etablere en
buffer mot fortsatt usikkerhet.
Egenkapitalen er nå på kr. 2 360 000,- hvilket utgjør om lag 27% av et normalt årsbudsjett,
godt over det krav klubben har satt på 20%.
Styret har i 2020 bestått av: Bendik Christoffersen, Knut Ekern, Per Roger Johansen, Torstein
Helstad, Henning Iversen, Atle Hauge.
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Ready Fotball takker sine sponsorer og støttespillere:
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Friidrett / Råskinnet – Årsberetning
Råskinnet for 24 gang 2020
Alt var mer eller mindre klart for Råskinnet 2020. Arbeidsgruppen hadde som alltid alt på plass
for et nytt terrengløp. Banen på NIH var booket, røde kors var klare, t-skjorter ankommet med
trykk, sponsorene var klare og løypemannskapet var klare for å inspisere terrenget for årets
løype, men i Mars ble alt raskt snudd på hodet. Det så plutselig meget usikkert ut om et løp
med mer enn 1600 deltagere kunne la seg gjennomføre.
De kommende ukene etter nedstengningen ble det mer og mer klart at gjennomføring av
Råskinnet 2020 ikke ville være gjennomførbart med de strenge retningslinjene, og at de mange
påmeldte fikk den kjedelige beskjed om avlysningen.
Råskinnet mottok økonomisk kompensasjon fra krisepakken til regjeringen på 70% av tapte
inntekter (netto) som bidro til mulighet for å begynne planleggingen av Råskinnet 2021, som
senere dessverre også måtte avlyses grunnet strenge retningslinjer og forbud.
Det har vært lagt ned mange timer med frivillig innsats, som dessverre ikke kunne bli til det
morsomme terrengløpet mange gleder seg til. Et mål å trene mot, et mål som skal forseres, for
Råskinnet er et krevende løp både for store og små som gir mestring og glede for veldig
mange.
Nå håper vi at regjeringens vaksinestrategi gir oss en hjelpende hånd, og at Råskinnet kan
arrangeres for 24 gang i 2022, med mange sultne deltagere på startstreken etter et på år med
avlysninger.
Friidrett:
Friidrettsgruppa har kommet seg gjennom et par utfordrende år. Vi har per i dag en
ungdomsgruppe bestående av både gutter og jenter med 13 i tallet som trener 3 ganger per uke.
Det er en gruppe som liker å trene for å utvikle seg og ta nye steg sammen. Trenerne Håvard og
Anders har gjort en strålende jobb gjennom pandemien og klart å lage god aktivitet tross
strenge retningslinjer, så utøverne har kunnet fortsette å ha trening sammen, og ta nye
personlige steg.
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Ready Friidrett og Råskinnet takker sine sponsorer og støttespiller
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Langrenn – Årsberetning sesongen 2019/2020
Administrasjon:
Mai. 2021
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Jan Lenschow
Rita Røvig
Frithjof Ulleberg
Tor Jebens

Det har i løpet av sesongen 2020 vært avholdt 2 styremøter.

Medlemmer:
Avdelingen hadde 28 betalende medlemmer i 2020.

Trening:
Det har vært innetrening på Ready-huset i gymsalen hver tirsdag fra kl. 1900– 2000 fra
8. september og avsluttet grunnet Covid-19 den 3. Nov. 2020.
Treningen ble grunnet pandemien ikke fortsatt etter nyttår 2020.
NB! Treningen vil starte opp igjen i september!!

Arrangement:
Avdelingen har hatt en meget vellykket skisamling på Rustad hotell fra den 25. – 27
nov. 2020.
Det var 11 deltagere, men det var ikke snø annet i Natterudstilen kunstsnøanlegg.
Men alle fikk prøvd skiene sine der!! Vi har reservert rom til neste års skisamling.

Representasjon / sportslig:
To av våre mangeårige medlemmer av styret i langrennsavdeling mottok i år
erkjentlighetsutmerkelse fra Ready. Det var Rita Røvig for mangeårig innsats på
flere plan og Tor Jebens for sin innsats over minst 30 år i langrennsavdelingen.
Vi gratulerer!
Det ble ikke deltatt i noe renn i år grunnet pandemien.

Juleavslutning
Det blir ingen juleavsluttning i år grunnet pandemien.

Representasjon / krets / forbund:
Ingen representasjon i krets eller forbund.

Økonomi:
Langrennsavdelingens regnskap er overtatt av Readys administrasjon.
Styret i Ready’s langrennsavdeling v/leder
Jan Lenschow
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Ready`s Veteraner – Årsberetning 2020
Styret har bestått av:
Leder:
Paal Lien
Sekretær/Nestleder: Rolf Bjørnskau
Styremedlem:
Dag Øgle
Styremedlem:
Knut Bjørn Christophersen
Styremedlem:
Tom K. Hargreaves
Readys Veteraner er en støtteavdeling for moderklubben, men først og fremst et sosialt
samlingssted for "gamle" Ready gutter og -jenter. Readys Veteraner som tidligere het Readys
Eldre har eksistert i over førti år.
Vi har fire møter i året, to i hvert halvår, og det er mellom 15 og 35 av våre totalt ca 75
medlemmer som kommer på møtene som er fra klokken 17:00 til 19:00. Ved siden av
spennende og interessante foredrag er det også tid til hyggelig prat med kaffe og kringle. Siste
møtet før jul blir det servert middag.
I løpet av det siste tiåret har vi hatt foredragsholdere som Rolf Nyhus, Alf Richard Bjercke, Per
Morten Hoff, Thorvald Stoltenberg, Finn Søhol, Per Egil Hegge, Elin Horn Galtung, Per Ravn
Omdal, Svenning Torp, Sverre Diesen, Toralv Maurstad, Åge Dalby, Svein Arne Hansen, Pål
Troye, James Stove Lorentzen, Thor Gotaas og Arne Hole for å nevne noen.
Readys Veteraner hjelper til under avviklingen av Råskinnet og er vertskap når
fotballavdelingen har sine hjemmekamper.
Men i dette spesielle året har vi kun fått til ett møte. 15. oktober 2020 var atten medlemmer
samlet for å høre vårt medlem Leif Grusd med et fengende foredrag om jødenes situasjon før
og under krigen, samt familiens utfordrende flukt til Sverige. Stor takk til Leif.
Det er plass til flere i Readys Veteraner, så ta kontakt med noen i styret.
Vi har fra mars 2021 byttet bank til Sparebank1 som hovedklubben Ready bruker og
hovedklubben vil derav også føre regnskapet for Readys Veteraner. Styremedlem Knut Bjørn
Christophersen vil være ny kasserer for oss.
Vi håper som alle andre snart å komme nærmere normalen så veteran møtene kan komme i
gang igjen.
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Readyavisen på nett distribueres i PDF-format til alle Readys medlemmer med e-post adresse.
Avisen kan også lastes ned fra Readys hjemmeside www.ready.no.
Det er mulig å få papirkopi av avisen ved å henvende seg til kontoret på Readyhuset
Artiklene er skrevet av foreningens leder, ledere/sportssjefer i avdelingene redigert og lagt inn av
Bjørnar Borgestrand Øie. Kommentarer/ønsker om endringer eller ideer til stoff, sendes Ready
v/Aleksander B. Biseth-Michelsen: aleksander@ready.no
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