
STATUTTER FOR: 
 

 

 FALNE READYGUTTERS MINNEPOKAL 
Pokalen er evigvandrende og utdeles en gang om året på Generalforsamlingen.  

Vedkommende vinner får pokalen utlevert for ett år og får sitt navn inngravert, samt en 

miniatyr til eie. 

 

Til å forestå utdelingen oppnevnes en komité på tre medlemmer bestående av klubbens leder 

samt to innehavere av Ready-statuetten som velges hvert år på Generalforsamlingen. 

 

Pokalen utdeles til den Ready-gutt eller pike som - alle forhold tatt i betraktning - i det 

foreløpne år har ydet den største innsats for sin klubb. 

 

 

 

 

 

 HALFDAN DITLEV-SIMONSENS MINNEPOKAL 1964 
1. Pokalen tildeles det Ready medlem under 20 år, pike eller gutt, som i løpet av året har 

stått for den største enkelte idrettsprestasjon. 

2. Pokalen er evigvandrende.  Vinnerens navn graveres inn på pokalen og vedkommende 

tildeles en miniatyr til eie. 

3. Pokalen deles ut på klubbens ordinære generalforsamling. 

4. Pokalen kan tildeles samme person kun en gang. 

 

 

 

 

 N.O. ØSTGAARDS MINNEPOKAL 
Gis til det Readymedlem som i det forløpne år har ydet mest på det administrative plan. 

 

Pokalen er evigvandrende og kan kun tildeles samme medlem en gang. 

Vinnerens navn graveres inn på pokalen og vedkommende tildeles en miniatyr til eie. 

 

Pokalen deles ut på klubbens ordinære generalforsamling. 

Det er det sittende arbeidsutvalg som skal bestemme og forestå utdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 READYPLAKETTEN FOR UTMERKET REPRESENTASJON 
1.   Som en erkjentlighet fra Readys Hovedstyre utdeles ved givne anledninger en spesiell 

plakett.  Den skal være uttrykk for klubbens oppmerksomhet på at et medlem ved idrettslig 

toppydelse bringer sin klubb den heder som ansees nødvendig for andre medlemmers 

idrettslige målsetting i Readys idrettsgrener.  Plaketten kan utdeles til seniorer eller juniorer. 

 

2.   Som toppydelser regnes: 

 A. Norgesmesterskap 

 B. Landslagsrepresentasjon 

 C. Topplasseringer i internasjonale stevner hvor deltagelsen forøvrig er av fyldig    

                        internasjonal toppklasse.            

 D. Forbedringer av norske eller internasjonale rekorder. 

 E. Gode prestasjoner i internasjonale turneringer som representant for Norge, 

  utvalgt på grunnlag av resultater. 

 F. Gode prestasjoner på øverste nasjonale nivå i den aktuelle idrett,  

  hensett til idrettens utbredelse og nivå. 

 

3. Utdeling av plaketten bestemmes og foretas av Readys Arbeidsutvalg.  Plaketten kan 

ikke tildeles et medlem mer enn en gang i hver av de idretter som står på klubbens 

program. 

 

 

 

ERKJENTLIGHETSGAVE 
Deles ut til fortjente medlemmer eller andre som har ydet klubben store tjenester. 

 

 

 

 
 

 

 

 


