Aage Blom Lorentzens Statuett
«Ready-statuetten»
•

Åge Blom Lorentzen stiftet Ready I 1907, og i 1922 ble innstiftet den
“Readystatuette” som bærer hans navn og som i de 100 år som har gått har vært og
fortsatt er klubbens høyeste utmerkelse. Siden 1922 har det vært 25 tildelinger.

•

Statuetten bærer på sin sokkel de kriterier som legges til grunn for tildelingen, som
kun kan skje hyppigst hvert tredje år:

•

Karakter

•

Kameratslighet

•

Sportsånd

Aage Blom Lorentzens Statuett
Peder Schjoldager
I statuettens jubileumsår tildeles den Peder Schjoldager, Readygutt gjennom ca. 50 år. Få i klubben fyller
kriteriene slik han har gjort gjennom et halvt århundre og fortsatt gjør.
Peder vokste opp et bandyballkast fra banen, og har spilt bandy I Ready siden det første gang var mulig for
ham å være med på et lag, ca. i 10-åsalderen. Vi mistenker at han også, slik det var vanlig den gangen,
deltok også i flere av klubbens andre idretter, men det var bandy som var hans hjerte nærmest.

I bandy spilte hans seg opp til senior, hvor det både ble Rekrutt, A- og B-lag senior.
Under studiene I Tronheim viste han sitt organisasjonstalent som leder av NTHI (nå idrettslaget ved
NTNU), og holdt skøyteferdighetene ved like på NTHI Ishockey, da de ikke hadde bandyserie nord for
Dovre.
Etter studiene fortsatte han sin aktive deltakelse på B-laget og var også aktiv I bedriftsidrett, før han
debuterte som “Readypappa” på Gressbanen for ca. 30 år siden, da hans eldste sønn var ca- 2-3 år.

Siden da har det gått slag I slag med trener- og lederoppgaver bade for tre egne barns lag og andre, og
ikke minst med oppfølging av banen gjennom hundrevis med dugnadstimer. Peder har også tatt flere
tunge verv i bandyavdelingen, bl.a. i Sportslig Utvalg, og i to perioder vært avdelingens leder. Peder viste
særlig sin karakter og kameratslighet ved etter Hovestyrets anmodning å påta seg ledervervet I
bandyavdelingen på ny når avdelingen trengte en rolig og fast hand etter interne utfordringer.
Peder har også stilt opp for jenteidretten sentralt, som landslagstrener/ oppmann for U-landslag for
kvinner.
Nevnes må også mange års dugnad på klubbens signaturarrangement “Råskinnet”.
Vi ærer en ekte Readygutt og hedersmann i dette jubieumsår for Readystatuetten.
Marius Moursund Gisvold, klubbens leder,
på vegne av komiteen for «Åge Blom Lorentsens Readystatuette» sammen med
Torer Frogner Berg og Per Morten Hoff

Falne Readygutters Minnepokal

Håkon Andersen-Gott
Det å finne maken til en som stiller opp – alltid, slik Håkon gjør, skal en lete
lenge. Han har alltid vært med, helt siden «myggene» fra Skøyen/Smestad
ønsket å komme på Gressbanen og spille bandy i Ready på 1990-tallet, og nå til
planleggingen av kommende 2022-sesong i teamet rundt A-laget.
Han har vært trener oppover i årgangene og keepertrener, ikke minst for
Christoffer som ble og fortsatt er en solid siste skanse på Readys A-lag. Han
fulgt opp Fredrik til å bli en habil forsvarsspiller også på A-laget. Han har stilt og
stiller som oppmann/sliper og praktisk og moralsk støtte i alle disse årene.
Som revisor har han også en rekke ganger fått orden på økonomien både i
bandyavdelingen og klubben.
I Råskinnet er han med både som medlem i komiteen, i planleggingen og ikke
minst i den praktiske dugnaden på løpsdagen.

Dette bare en kort, kort begrunnelse for hvorfor Håkon får denne utmerkelsen.
Personlig må jeg få legge til at jeg setter Håkon svært høyt som venn i Ready,
privat og ikke minst som hovedkontakt til våre bandyvenner i Sverige med Timo
Lahti i spissen.

Torer F. Berg
på vegne av komiteen for «N.A. Østgårds minnepokal» sammen med
Marius Moursund Gisvold og Per Morten Hoff

Falne Readygutters Minnepokal
Håkon Andersen-Gott

Stolte gutter etter sølvet i 2004. At
Håkon ikke stikker seg fram vet vi alle,
han «smøg seg unna» da lagbildet ble
tatt. Men vi fikk ham med (montert inn
med hjemmesnekret «PhotoShop»).
Mer om 2003-04 sesongen finner du
på
https://readybandy88.tripod.com/rb88

På lagbildet etter NM-gullet i 2015 (– 90 år
etter Ready tok sitt forrige) stikker heller
ikke Håkon seg fram. Han kan skimtes i blå
Ready-lue bak, bakre rekke…

N.O. Østgaards Minnepokal
Nina Storvik
Begrunnelse: Har gjennom
flere sesonger lagt ned
enorme mengder arbeid
gjennom sitt styreverv i
bandy og i arbeidsgruppen
for Råskinnet.

Halfdan Ditlev Simonsens Minnepokal
Fredrik Nordby
Begrunnelse: Han har på
rekordtid, og i en alder av 17
år, etablert seg som en av
landets ledende målscorere i
norsk bandyeliteserie. Han har
blitt en viktig brikke i et av
landets beste bandylag.

Utmerkelser
Plaketten for utmerket representasjon

Erkjentelighetsgaven

– Simen Sellæg (alpin): Vant NM alpin for seniorer i
storslalåm. Norgesmester NM jr. storslalåm.
Pallplass i FIS (internasjonsalt skirenn).

– Jan G. Lenschow (langrenn) Som mangeårig
medlem og leder av Ready`s langrennsavdeling.

– Blomster til Kristina Riis Johannesen (alpin) for
utmerket prestasjon under VM i Cortina, der hun
ble verdensmester i parallellslalom lag.

– Jens Olsen (fotball) har de siste årene vært sentral
for G06 i en omskiftelig trenersituasjon, med
tydelig veiledning om alt fra fotballtaktiske forhold
til påkledning og holdninger. Haugesunderen
topper det hele med et kjærkomment Camp
Rogaland for et coronatrøtt G06 i slutten av juni.
– Rune Dahl (fotball) har vært en drivende kraft
gjennom flere år for å etablere og utvikle en av de
største årgangene på jentesiden. Han har bidratt til
et meget godt sportslig tilbud, sosiale aktiviteter
og sosialt samvær for både spillere og foresatte, og
etterlevd Readys verdier på en ypperlig måte.

