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Hovedstyrets årsberetning
2018 har vært et Ready-år fullt av løfter om fremtiden. Deltakelsen i våre aktiviteter, i særlig
grad i aldersgruppen opp til 13 år, har økt betraktelig. Dette er det mest håndfaste bevis på at
den idrettsopplevelsen alle frivillige og ansatte i klubben tilrettelegger for både oppleves som
attraktiv for de unge og at kostnadene er overkommelige for de fleste. Samtidig er vi glade for
at vi ser stadig flere av de som var barn rundt årtusenskiftet vender tilbake og deltar både som
utøvere på de lavere nivåene og etter hvert som trenere/ledere. Det er tegn til at vi er i ferd med
å gjenskape den "gamle Ready-ånden", hvor klubben er en del av hele livsløpet for familien.
Gledelig er det også å se en tendens til økende engasjement blant enkelte veterangrupper i det
daglige, slik som f.eks. når Ready Veteran tar seg av Kampvertfunksjonen på Senior Alagskamper.
Anlegg er viktig, og vi gjør fremskritt, selv om de verken er så store eller så raske som vi
ønsker. Driften av Ris-banen går fint, og Utdanningsetaten og Ris skole er svært fornøyde.
Denne banen er en god avlastning for oss. Vi har i år kommet i gang med samdrift av FObanen sammen med Røa IL, og den banen gir oss to bruksdager pr. uke, hvilket er en
ytterligere avlastning. Når det gjelder bruk av Wyllerløypa til våre "etter skolen"-tiltak i alpint,
så har vi slitt noe med det, men funnet en løsning med eierne. Gressbanen II-prosjektet nærmer
seg nå det helt avgjørende punkt: Vi har sendt inn alle planer og budsjetter til kommunen, som
har foretatt taksering av eiendommen, og nå forbereder saken til vedtak. Byrådslederen har
understreket Byrådets støtte, og vi håper på snart igjen å være eiere av tomten (for første gang
siden 1971) slik at vi kan sette i gang utbyggingen av den planlagte "ministadion" med butikk
under og kombinert kunstis/kunstgress.
På den sportslige siden kan vi nok at notere oss stor fremgang i antallet aktive i alle avdelinger,
og en viss økning i de resultater som kommer ut av de sportslige prestasjonene. Selv om det er
tilgjengeligheten og kvalitetene i aktiviteten som er det viktigste for en klubb som Ready, så er
det viktig å se at denne kvaliteten også bedrer de sportslige resultatene, da det igjen øker
gleden og entusiasmen hos alle.
"Etter skoletid-tilbudene" er nå bedre koordinert sentralt i klubben enn tidligere, og det er
etablert en tett og god kontakt med AKS-leder og rektor på den nybygde Holmen Skole, som
åpnet rett over gaten i august. Ready har i sikkerhetsarbeidet for barna gått foran mot
kommunen, og har nå mottatt skriftlige løfter fra den relevante etaten om etablering av ekstra
belyst gangfelt over Stasjonsveien ved krysset med Bjørnveien, og etablering av ny inngang til
Readys anlegg der, for å bedre trafikksikkerheten.
Noe av det viktigste og mest gledelige som har skjedd i 2018 et at Ready er valgt ut av Oslo
Idrettskrets som såkalt "Foregangsklubb". Dette er en stor ære, men først og fremst et meget
stort ansvar. Det er under utvikling fem separate tiltak for å gjøre den jobben.
Klubben har nå, i sitt 112. år, med 2052 aktive medlemmer. Det er betryggende å se at
kvaliteten i trenerkorpset stadig øker slik at vi kan ta bedre og bedre vare på de aktive, hvor
flertallet er barn under 13 år. Denne gangen vil vi betone den styrking vi har hatt i
foreldretrenerkorpset, hvor vi i 2018 har fått en betydelig kompetanseheving hos et meget stort
antall foreldre. Foreldrene og andre familiemedlemmer er helt avgjørende for barneidretten i
alle avdelinger. Alle de frivillige gjør klubben og aktivitetene til den viktige miljøskapende
institusjonen den er i vårt nærområde, og det er viktig at de også hever sin kompetanse. Et av
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symbolene på vårt fremragende foreldrekorps er at vi på grunn av foreldrenes dyktighet som
arrangører stadig foretrekkes som Oslo-arrangører i OBOS nye landsomfattende satsing på 3-v3 turneringer i fotball. Et annet eksempel er den populariteten Jentecup'en i bandy nyter over
landegrensen i øst, nå i sitt 12 år.
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".
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. Alle burde vært nevnt, men i år velger vi å fremheve Bymiljøetaten og
Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet, som sett utenfra har hevet seg betydelig som
medspiller og hovedbidragsytere for våre fysiske forutsetninger for å drive godt. Alle
særkretsene, Oslo Idrettskrets og Vestre Aker ISU er også viktige medspillere, som fortjener en
takk!
Marius M. Gisvold,
Hovedstyrets Leder
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Ready samarbeider med Konica Minolta
I flere år har Ready brukt Konica Minolta som leverandør av multifunksjonelle kontormaskiner
og vi anbefaler Konica Minolta varmt til alle våre medlemmer.
Ta kontakt med oss dersom ditt firma skal bytte kontormaskin, da kan du få en ekstra god
Ready-avtale.
Dersom ditt firma skal bytte kontormaskin ber vi dere ta kontakt med Ready så blir dere satt i
kontakt med Konica Minolta.
For hver kontomaskin som blir solgt får Ready hhv:
5000,- for hver A3 maskin
3500,- for hver brukte A3 maskin
2000,- for hver A4 maskin
Ikke nøl med å ta kontakt med oss når du skal kjøpe ny kopimaskin, send en mail
til idrett@ready.no og vi setter dere i kontakt med Konica Minolta.
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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 Thomas Åker-Furre og Ola Røthe trekker seg som representanter for
kontrollkomitéen etter beretningen for 2018. Forslag: Hovedstyret får fullmakt til å
utnevne kontrollkomite basert på forslag fra avgående komité.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og Nestleder
b) 1 styremedlem og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
Fotball: Bendik Christoffersen (Styrets leder), Mia Stoknes (Nestleder), Knut Ekern
(Sponsoransvarlig), Georg Gunnerød (Økonomiansvarlig), Henning Iversen, Helga
Bull-Rostrup, Thorstein Helstad,
Alpin: Erlend Rølles (Styrets Leder), Øystein Torbald (Nestleder), Finn Espen Sælleg
(Økonomiansvarlig) Monique Lacoste, Sølve Grimkelsrud, Bernt Blankholm, Chrisofer
Carlsson, Cecilie Øslebø.
Bandy: Peder Schjoldager (Styrets Leder), Ellinor Steen Woxholt (Nestleder), Peter M.
Haug, Gisle Lindberg, Christen Møllhausen, Nina Storvik, Alex Dietrichson
Friidrett: Det er ingen operativt styre i Friidrett. Daglig leder driver avdelingen.
Langrenn: Jan Lenschow (Styrets lededer), Rita Røvig (Nestleder), Frithjof Ulleberg,
Tor Jebens (Økonomi).
Ready`s veteraner: Paal Lien (Styrets Leder), Tom Hargreaves, Erik Hagen, 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. – 31.12.2018
A. HOVEDSTYRET:
Hovedstyret har bestått av:
Leder:
Marius Moursund Gisvold
Nestleder:
Torer Frogner Berg
Styremedlem: Camilla Lyng Jørgensen
Styremedlem: Christen Møllhausen
Styremedlem: Tonje Rosli
Varamedlem: Tore Hellesø
Varamedlem: Merete Nordsveen
Det har vært avholdt 9 hovedstyremøter i 2018
Administrasjon:
Daglig leder: Bjørnar Borgestrand Øien / Aleksander Biseth-Michelsen
Regnskapsbyrå: Econpartner AS
Readyavisens redaktør:
Bjørnar Borgestrand Øien og Aleksander Biseth-Michelsen
B. FONDS- OG FORVALTNINGSSTYRET:
Ready IF Hovedstyret
C. FASTE KOMITEER:
1) Åge Blom Lorentzens Statuettkomité:
Torer F. Berg, Marius M. Gisvold, Per Morten Hoff
2) Komité for utdeling av Falne Readygutters Minnepokal
Torer F. Berg, Per Morten Hoff, Marius M. Gisvold
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 Finn Espen Sellæg
7) Kontrollkomiteen
Ola Røthe og Thomas Åker-Furre
8) Banestyret
Torer Frogner Berg, Alex Dietrichson, Bent Erik Bakken
D. READYHUSET A/S.
Eies 100 % av Idrettsforeningen Ready.
Readyhusets styre består:
Leder:
Torer Frogner Berg
Styremedlem: Aleksander Biseth-Michelsen

E. SPORTSLIGE ARRANGEMENTER.
Det vises til avdelingenes egne beretninger.
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F. MEDLEMSFORHOLD
Medlemskap i Ready
Jenter/gutter t.o.m. 17 år
Kvinner/menn f.o.m. 18 år
Familiemedlem

2015
1135
500

2016
1156
495

2017
1235
535

2018
1003
457

531

531

456

485

111

106

107

2293

2332

2052*

Livstidsmedlem
Totalt

2166

*Grunnet utfordringer med to plattformen i idrettforeningen, har vi dessverre ikke klart å få alle medlemmer inn i
riktig medlemsregister. Vi jobber med saken i samarbeid med de aktører vi bruker i dag for å få rettet opp i dette.
Vi ser økt tall på aktive utøvere i klubben, og det er derfor å forvente økt medlemsmasse fra 2017 til 2018.

Aktive Utøvere i Ready
2018
Totalt Aktive

2052

Alpin

214

Bandy

517

Fotball

1217

Friidrett

104

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
NFF Oslo: Ulrik Børresen, medlem i Organisasjonsutviklingskomiteen
Oslo Skikrets: Sondre Wisted-Thu har vært representant i Alpinkomiteen.
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Økonomi 2018
Klubbens regnskap består av avdelingsregnskapene, hovedkassens regnskap og Ready fonds
som sammen benevnes som ”Ready Total” og representerer regnskapet for klubbens sportslige
aktivitet. I tillegg kommer regnskapet for Readyhuset AS. Samlet utgjør alle disse regnskapene
“Ready konsern”.
Året 2018 har vært et utfordrende år økonomisk sett for Ready. To av de tre store avdelingene gikk
med underskudd og en gikk med overskudd. Råskinnet fikk et tøft år med utfordrende forhold som
førte til flytting av arrangementet. Det gjorde igjen at påmeldingen ble lavere enn tidligere år, samt at
det påløp ekstra kostnader. Etter tildeling av midler for dugnadsinnsats ble det et totalt underskudd
på 246 343,- for Råskinnet. Dette dekkes av oppsparte fondsmidler.
Samlet hadde avdelingene inkludert Ready Fonds driftsinntekter på 20 777 490,- mens samlede
driftskostnader var kr 21 400 954,-. Etter finansposter gav dette et underskudd på kr -592 031,Avdelingene hadde samlet en egenkapital på kr 6 228 044,- pr. 31.12.2018.
Hovedkassen hadde driftsinntekter på kr 2 582 655,- og totale kostnader på kr. 2 626 159,Etter finansposter gav dette et underskudd på kr -43 690,-. Ved utgangen av 2018 hadde
Hovedkassen en negativ egenkapital på kr 61 279,Ready Fonds hadde i 2018 et overskudd på kr 28 055,-. Fondet har en total investert kapital
pr. 31.12.2018 på kr 1 912 333,-.
Readyhuset AS hadde samlede driftsinntekter på kr 1 505 465,- og totale driftskostnader og
finanskostnader på kr 1 730 834,- som tilsvarer et underskudd på -225 369,- Etter finansposter og
skatt gav et ordinært resultat med underskudd på kr -154 244,i 2018.
Basert på de enkelte enheters regnskaper fremstår Konsernet Ready med samlede
driftsinntekter på kr 22 282 955,-, samlede kostnader på kr -23 121 788-. Etter finansposter
viser konsernet Ready et underskudd på kr -746 275,-. Ved utgangen av 2018 hadde "konsernet"
Ready en egenkapital på kr 11 053 000.-.
To forhold fortjener å nevnes separat: (i) Klubben har utestående fordringer mot sponsorer og
(hovedsakelig) medlemmer i størrelsesorden over 1 million kroner. Det er tatt avsetninger for alle krav
som er over ett år gamle, og det vil bli gjennomført et særlig prosjekt for å inndrive det som kan
inndrives. Inkassoselskap er engasjert. (ii) Vi har en tvist om kostnadene ved oppussingen av
kjelleretasjen i Klubbhuset i størrelsesorden kr. 400.000,-. Vi har betalt noe i overkant av det
opprinnelige avtalebeløpet.
Hovedstyret mener at Ready både på avdelingsnivå og samlet er i en tilfredsstillende
økonomisk situasjon, men vil stramme inn overholdelsen av budsjettkravene i 2019.
For 2019 har Hovedkassen budsjettert med et overskudd på kr. 25 246,-.
Ready med avdelingene og hovedkassen samlet har budsjettert med et overskudd på 366 894,Hovedstyret
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Fotball
270 486
7 152 905
1 084 055
255 623

0

0
0

Bandy
HK Bandy A-lagRåskinnet Langrenn Fonds GB
164 100
196 540
2 849 612 1 485 971
52 301
559 959 581 685 378 437 808 972
3 513
154 524 514 999
10 000
-200 000
200 000
145 000
-155 000
3 673 195 2 582 655 827 278 653 972 13 513
0
0

0
0
28 055
28 055

8 763 069

-796 160
-12 779 -8 362
-91 515 -14 450
-900 454 -22 812
-246 482 -9 299
139
10
-246 343 -9 289

NoteIdrettsforeningen Alpin
Friidrett
1, 2
811 126
180 000
0
1, 2
13 968 391 2 427 602
3
4 967 975 1 361 431 189 923
1 029 998
61 328
33 524
0
0
10 000
20 777 490 4 030 361 233 447

Resultat Ready IF 2018
Salgsinntekter
Avgiftsfritt salg
Annen driftsrelatert innt.
Støtte fra hovedkassen
Støtte fra Bandy
Støtte fra Råskinnet
Sum driftsinntekter

-777 988
-95 844
-61 308
-935 140
-107 862
140
-107 722

-1 364 435
-2 086 665
-202 188
-3 653 288
19 907
-710
19 197

-166 328
-792 341
########
########
-43 504
-186
-43 690

-3 595 489
-4 512 808
-635 278
-8 743 575
19 494
-601
18 893

-8 630 826 -1 892 538
-9 569 778 -1 793 049
-3 200 350 -430 764
-21 400 954 -4 116 351
-623 464
-85 990
31 433
-498
-592 031
-86 488

-37 888
-267 930
-97 357
-403 175
-169 728
5 084
-164 644

Sum vareforbruk
Sum kostnader for arbeidskraft 4
Sum andre driftskostnader
5, 6
Sum kostnader
Driftsresultat
Finansposter
Resultat inkl. finansposter
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Resultatregnskap Ready konsern:

Resultat Ready konsern 2018
Ready konsern Readyhuset
Ready IF
Alpin Friidrett
Fotball
930 232
119 106
811 126 180 000
0 270 486
15 254 749 1 286 358 13 968 391 2 427 602
0 7 152 905
5 067 975
100 000 4 967 975 1 361 431 189 923 1 084 055
0
0
0
0
0
1 029 998
1 029 998
61 328 33 524 255 623
0
0
0
0
0
0
0
0 10 000
0
22 282 955 1 505 465 20 777 490 4 030 361 233 447 8 763 069

Salgsinntekter
Avgiftsfritt salg
Annen driftsrelatert innt.
Overskudd Readyhuset
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

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

-8 630 826
-9 569 778
-4 931 184
-23 131 788
-848 833
31 200
-817 633
71 358
-746 275

-1 730 834
-1 730 834
-225 369
-233
-225 602
71 358
-154 244

Bandy
HK Bandy A-lag Råskinnet Langrenn Ready Fonds
164 100
0
196 540
0
0
0
2 849 612 1 485 971
52 301
0
0
0
559 959 581 685
378 437 808 972
3 513
0
0
0
0
0
0
0
154 524 514 999
0
0
10 000
0
-200 000
0
200 000
0
0
0
145 000
0
0 -155 000
0
0
3 673 195 2 582 655
827 278 653 972
13 513
0

Sum vareforbruk
-1 364 435 -166 328
Sum kostnader for arbeidskraft -2 086 665 -792 341
Sum andre driftskostnader
-202 188 -1 667 490
Kostnader
-3 653 288 -2 626 159
Resultat
19 907
-43 504
Finansposter
-710
-186
Resultat inkl. finansposter
19 197
-43 690
Skatt på ordinært resultat
0
0
Ordinært resultat
19 197
-43 690
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-8 630 826 -1 892 538 -37 888 -3 595 489
-9 569 778 -1 793 049 -267 930 -4 512 808
-3 200 350 -430 764 -97 357 -635 278
-21 400 954 -4 116 351 -403 175 -8 743 575
-623 464
-85 990 -169 728
19 494
31 433
-498
5 084
-601
-592 031
-86 488 -164 644
18 893
0
0
0
0
-592 031
-86 488 -164 644
18 893

-777 988
-95 844
-61 308
-935 140
-107 862
140
-107 722
0
-107 722

-796 160
-12 779
-91 515
-900 454
-246 482
139
-246 343
0
-246 343

0
-8 362
-14 450
-22 812
-9 299
10
-9 289
0
-9 289

0
0
0
0
0
28 055
28 055
0
28 055

GB

0

0
0
0
0
0
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Readyhuset AS
Avskrivning bygninger (1120)
Avskriving oppussing herregarderobe 2017 (1123)
Avskrivning oppussing herregarderobe (1230)
Avskrivning oppussing damegarderobe (1232)
Avskrivning leilighet (1121)
Avskrivning gymsal (1220)
Avskrivning Prosjekt Readyhuset (1122)
Avskrivning på inventar
Sum avskrivninger
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218 126
82 192
29 343
33 462
13 256
18 054
10 000
6 833
411 266
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Balanse konsern:

BALANSE 31.12.2018
(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
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READY IF
Note

7

2018

READY KONSERN

2017

2018

2017

492
492

342
342

492
492

342
342

22
287

24
157

8
9
10
11

1 950
54
1 912
6 336
10 561
11 053

1 834
30
1 885
6 485
10 414
10 756

36
287
3 331
2 049
54
1 922
6 360
14 037
14 529

38
0
3 415
1 725
30
1 894
6 755
13 856
14 198

12

6 228

6 747

6 228

6 747

6 228
2 594
8 822

6 747
2 748
9 495

1 513
668
1 829
4 010
10 757

427
0
1 509
1 643
2 130
5 708
14 531

498
0
1 513
730
1 961
4 702
14 198

1 509
1 588
1 730
4 826
11 053
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Note 1
Aktivitetsinntekter
Alpin
Treningsavgifter
Samling Sölden
Annet
SUM
Friidrett
Treningsavgifter
SUM

2018

2017

1 145 000 1 046 815
105 126 242 670
718 762 800 647
1 968 888 2 090 132

163 582
163 582

125 402
125 402

Fotball
Treningsavgifter
Readyakademiet
G19, senior menn, senior kvinner
Annet
SUM

3 277 623 3 067 286
2 143 929 1 795 738
43 057 154 744
627 305 717 120
6 091 915 5 734 888

Bandy
Treningsavgifter
Annet
SUM

1 195 608 986 877
150 542 287 503
1 346 150 1 274 380

Note 2
Turneringer og arrangementer

2018

2017

Alpin
Renn/løp
SUM

164 762
164 762

147 143
147 143

Fotball
Cup'er
SUM

403 727
403 727

327 662
327 662

Råskinnet
Råskinnet
SUM

797 326 1 190 600
797 326 1 190 600

Bandy
Cup'er
SUM

193 930
193 930
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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
Lønn og andre ytelser til daglig leder
Lønn
Pensjonsutgifter
Annet

Note 5
Andre driftskostnader
Data/internett/betalingsløsning
Gebyr betalingsløsninger
Mindre anskaffelser
Kontorrekvisita
Telefon
Porto
Møter, kurs
Forsikringer
Billeie
Reklamekostnad
Gaver/tilstelninger/premier
Diverse administrasjonskostnader
Andre driftskostnader
Bilgodtgjørelse/reise
Sponsorkostnader
SUM

Readyavisen på nett -2017

2018

2017

1 388 007 681 410
396 272 766 261
550 683 934 197
917 318 822 821
168 897 117 982
3 421 176 3 322 671

2018

2017

7 324 716 6 686 720
884 578 834 929
1 169 209 1 092 189
359 881 324 039
110 850
77 964
9 849 233 9 015 841

632 092
9 674
26 700

577 031
8 116
23 354

2018

2017

230 010
82 826
308 583 258 419
114 936 101 676
17 649
43 495
135 099 115 041
258
-71
25 669
13 788
64 121
61 452
12 415
26 081
5 000
20 450
9 326
24 511
55 382
31 825
177 580 223 106
183 452 181 700
10 500
8 611
1 349 980 1 192 911
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Note 6
Revisjon og regnskap
Revisjon *)
Regnskap
Andre fremmede tjenester
SUM

2018

2017

82 719
722 604
101 482
906 804

80 931
679 854
24 377
785 162

2018

2017

18 750
76 158
104 305
0
185 500
107 179
491 892

18 750
152 316
139 074
32 345

*) herav revisjon 74 656,25

Note 7
Varige driftsmidler
Aksjer i Hoppsportens Venner
Ballbinger
Inventar
PC bandy/alpin
SkandiaBanen
Spiideo
SUM

342 485

Aksjer i Hoppsportens venner avskrives ikke

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12

Ballbinger
152 316
0
152 316

PC Skadiabanen Inventar Spiideo
62 051
139 074
0
0
206 500
0 128 260
62 051
206 500 139 074 128 260

Akkumulert avskrivning
Balanseført 31.12.

76 158
76 158

62 051
0

Årets avskrivninger

76 158

32 345

76 158

34 768

21 082

1

0

1

3

4

2018

2017

Gjenståendekonomisk levetid år

21 000 34 768 21 082
185 500 104 306 107 178

Aksjer i Hoppsportens venner avskrives ikke

Note 8
Andre utestående fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
SUM

1 148 080 943 135
358 426 138 985
1 506 506 1 082 120

Note 9
Forskuddsbet. kostnader/fordringer

2018

2017

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

33 804
12 591
7 390
389 648
443 433

177 166
11 784
18 057
574 667
781 673
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Note 10
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

2018

2017

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

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 damer
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
Hovedkassen
Alpin
Bandy A-lag
Bandy
Fotball
Langrenn
Friidrett
Råskinnet
Fonds
Sum
Egenkapital per 01.01
Tillagt Ready Fonds direkte til EK *)
Readyavisen
nett -2017
Åretspåresultat
Egenkapital per 31.12

1 016 023 1 095 273
896 310 789 342
1 912 333 1 884 615

2018

2017

3 552 922 2 364 184
249 669 246 657
117 567 471 399
125 014
86 308
160 448 374 257
375 988 117 896
219 369 270 013
73 926 114 126
91 300 948 074
1 177
9 060
350
350
0
1 177
87 144 196 785
1 211 654 1 206 597
51 872
51 846
18 090
26 249
6 336 491 6 484 977

2018

2017

61 279
515 402
-202 910
796 322
2 231 723
15 152
821 799
-434 001
2 423 279
6 228 044

104 970
601 889
-95 189
779 596
2 212 830
24 441
983 972
-187 658
2 321 631
6 746 482

6 746 482 6 444 303
73 594
-592 031 302 179
6 228 044 6 746 482
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Revisor s beretning
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Kontrollkomiteens beretning
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Handle dagligvarene hos Kolonial.no, støtt samtidig
Ready Idrettsforening
Kolonial.no og Ready samarbeider om å gjøre hverdagshandelen enklere for våre medlemmer,
samtidig gir det litt penger i klubbkassa.
Som Readymedlem får du 200,- i gavekort, og etter 3 handler mottar Ready 300,-.
Les mer for mer informasjon.
Som kunde hos Kolonial.no bestiller du dagligvarer på nett.
Kolonial.no og Ready har satt opp ett hentepunkt på Gressbanen slik at du kan hente dine
dagligvarer i forbindelse med idrettsaktivitet på vårt anlegg.
Eller du kan bestille hjemlevering fra 39,- per levering.
Bedrifter kan også benytte vervekoden.
Trykk HER for å komme til registrering, følg deretter instruksjonene fra Kolonial.no
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Budsjett Ready 2019

Readyhuset
kr
220 000
kr
120 000
kr 1 153 868
kr
kr
kr
kr 1 493 868

READY
kr 1 106 900 kr
kr 14 284 591 kr
kr 3 975 500 kr
kr
-20 000 kr
kr
- kr
kr
kr 19 486 991 kr

Alpin
251 400
2 460 000
1 220 000
65 000
3 996 400

kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Budsjett 2019 Ready Idrettsforening
Salgsinntekter
Avgiftsfritt salg
Annen driftsrelatert innt.
Støtte fra hovedkassen
Støtte fra Bandy
Støtte fra Råskinnet
Sum driftsinntekter
-1 600 000
-1 843 062
-437 684
-3 880 746
115 654
115 654

ALPIN
515 402
631 056
16 %

Friidrett
210 000
20 000
35 000
100 000
365 000

kr

Bandy A-lag
HK
Langrenn
kr
100 000 kr
50 000
kr
200 000 kr 1 542 559
kr
400 000 kr 705 000 kr
2 000
kr
- kr -485 000 kr 10 000
kr
200 000 kr
kr
900 000 kr 1 812 559 kr 12 000

Råskinnet
Fotball
Bandy
kr
54 000 kr 496 500 kr 155 000
kr
- kr 6 520 032 kr 3 352 000
kr 743 000 kr 585 000 kr 250 500
kr 200 000 kr 155 000
kr
kr -200 000
kr -160 000
kr 200 000
kr 637 000 kr 7 801 532 kr 3 912 500

kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Fonds
50 000
50 000

50 000
50 000

kr
kr
kr
kr

kr
-5 000 kr
-6 000 kr
-11 000 kr
1 000 kr
kr
1 000 kr

-790 000 kr -200 750
-102 234 kr -856 062
kr -730 500
-892 234 kr -1 787 312
7 766 kr
25 247

25 247 kr

kr
kr

7 766 kr

100 %

-1 076 000
-2 400 000
-335 000
-3 811 000
101 500

101 500 kr

8%

kr
kr
kr
kr
kr
40 252 kr

1%

-2 379 456
-4 840 824
-541 000
-7 761 280
40 252
17 000 kr

1%

kr
kr
kr
kr
kr
8 475 kr

3%

FONDS
2 423 279
2 473 279
4947 %

1%

BANDY
BANDY A-LAG HOVEDKASSEN LANGRENN
796 322
-202 910
61 279
15 152
897 822
-195 144
86 526
16 152
23 %
-22 %
5%
135 %

3%

FOTBALL
2 231 723
2 271 975
29 %

2%

FRIIDRETT
RÅSKINNET
821 799
-434 001
830 274
-417 001
227 %
-65 %

kr -36 500 kr -535 000
kr -231 525 kr -25 000
kr -88 500 kr -60 000
kr -356 525 kr -620 000
kr
8 475 kr
17 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
2%

-6 617 706
-10 303 707
-2 198 684
-19 120 097
366 894
366 894

TOTALT
6 228 044
6 594 938
34 %

3%

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
4%

kr -960 000
kr
kr -475 941
kr -1 435 941
kr
57 927
kr
kr
57 927

Note

Sum vareforbruk
Sum kostnader for arbeidskraft
Sum andre driftskostnader
Kostnader
Resultat
Finansposter
Resultat inkl. finansposter
Prosent over/underskudd i budsjett

Egenkapital
Egenkapital Resultat 2018
Egenkapital etter budsjett 2019
% egenkapital etter budsjett 2019
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Alpin – Årsberetning
Innledning
Ready Alpin har også gjennom sesongen 2018/19 hatt en meget god deltakelse og oppmøte på
treninger, renn og samlinger. Vi har også inneværende sesong fått mange flotte sportslige resultater blant
mange løpere i alle aldersgrupper og vi har et stabilt treningstilbud som gir rom for både bredde og
spissing.
Styret har gjennom 2018 videreført de siste årenes arbeid med å skape en enda bedre klubb for barn og
unge. Spesielt har vi fortsatt arbeidet med å forbedre rekruttering av nye unge barn til avdelingen og å
forbedre kvaliteten på treningene. Vi har innledet samarbeid med Holmen skole og Oslo Vinterpark for å
få flere barn på ski og derigjennom øke rekrutteringen til klubbidretten. I tillegg ser vi at en godt fundert
treningsfilosofi med fokus på langsiktig utvikling sammen med godt miljø gir resultater. Det er god
deltakelse i alle treningsgrupper og derved grunnlag for godt treningsmiljø og treningstilbud. Vi ser også
at gruppene presterer godt i renn.
Avdelingen arbeider også systematisk med å forbedre organisasjonen økonomisk og administrativt, og
med å videreutvikle det sportslige tilbudet til våre medlemmer.
God rekruttering, godt kvalifiserte trenere, et bra organisert sportslig tilbud og mange entusiastiske
foreldre skal sikre videre fremdrift i avdelingen i sesongen som kommer.

Organisering/Administrasjon
Styrets sammensetning:
Erlend Rølles
Bjørn Isaksen
Øystein Torbal
Anders Bugge
Bernt Blankholm
Christofer Carlsson
Monique Lacoste
Finn Espen Sellæg

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem/økonomiansvarlig

Treningsgrupper, trenere og oppmenn:
I avdelingen er det registrert 162 betalende til vintertrening for sesongen 18/19. Dette er på samme nivå
som i fjor og fordelere seg som følger: (Rekrutt)5, (U8)37, (U10)29, (U12)19, (U14)18, (U16)17,
Paraalpin(2), (Veteran)14. I tillegg har vi 11 registrerte FIS løpere. (7 gutter 4 jenter). Totalt 162 aktive
løpere.
For noen år siden satt vi oss et mål om å vokse til 150 løpere i de ordinære gruppene. Vi har de siste
årene vokst godt i antall og ser nå ut til å stabilisere oss på et nivå rundt målsetningen, men vi har
selvfølgelig plass til fler. Vi tror imidlertid ca 150 løpere er et passende antall i forhold til vår kapasitet
med hensyn til lokaler og trenere. Og vi tror at dette er en passende størrelse på en alpinklubb, som
trenger både en viss størrelse men som samtidig ikke bør blir for stor. Likevel vil vi, som nevnt, jobbe
med rekrutteringen fordi god tilvekst til de yngste årsgruppene er en forutsetning for å opprettholde et
tilstrekkelig antall medlemmer.
Treningsgruppene har hver sin oppmann som er leder for foreldregruppen og styrer den daglige «driften»
av gruppen i samarbeid med ansvarlig trener for gruppen. Oppmannen regnes som en del av ledelsen i
avdelingen og skal således være bindeleddet mellom løpere/foreldre og styret/sportslig leder.
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Andrej Jermann sluttet våren 2018 som sportslig leder for avdelingen. Igor Laikert overtok som sportslig
leder etter Andrej. Andreas Leiknes er ansatt som trener i 70 % stilling, og i tillegg har vi en rekke
timebaserte trenere. Totalt har i vinter hatt 15 aktive trenere. Vi har et bevisst forhold til faglig og praktisk
utvikling av trenerne. Vi arrangerer interne trenerkurs, trenere deltar på eksterne kurs og vi har en bevisst
holdning til å arrangere treninger og samlinger slik at yngre og erfarne trenere jobber sammen. Det
sportslige opplegget i klubben er svært godt, og dette gir seg utslag i gode sportslige resultater i alle
gruppene.
Vi har i 2018 videreført samarbeidet med Norges Skiforbund om prosjektet Paralpin. Paraalpin er et
prosjekt som ble startet opp av Oslo skikrets i 2017. Formålet er å tilby alpintrening for
funksjonshemmede. Det er i utgangspunktet et lavterskeltilbud, men mer øvede utøvere får også tilbud
om treningsopplegg. Oslo skikrets tok i fjor kontakt med Ready alpin med forespørsel om et samarbeid
der ideen er at paraalpinutøverne skal trene sammen med Ready, og benytte seg av vår kompetanse og
trenerressurser. Det er et mål at løperne under paraalpin skal integreres i våre eksisterende grupper der
det er mulig. Tanken er at disse løperne etter hvert også blir Readyløpere. En gruppe fra paraalpin var
representert under årets familiesamling på Geilo i desember 2018. Flere av våre trenere har i løpet av
2018 deltatt på kurs for alpintrening for bevegelseshemmede.
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.
2.
3.

Barmarkstrening fra 1. mai til ca. 1. desember.
Ski-samlinger på «vintersnø» tidlig vår og på bre sen vår/tidlig sommer og høst.
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 veldig 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. Vi hadde forrige
sesong ski-samlinger på Filefjell i mai (fortsatt vintersnø) og på bre på Juvass i første uken av
sommerferien. Dessuten hadde vi flere samlinger på Juvass i august, og september, i tillegg til en
samling i skihallen i Wittenburg. I høstferien reiste de eldste gruppene (U12-årsklassen og eldre) til
Sölden i Østerrike, mens U10 hadde samling på snø på Kvitfjell.
3. Skitrening fra ca. 1. oktober til 1. mai med både ski-samlinger og ettermiddags/kveldstrening.
Vintersesongen 2018 var fantastisk med tanke på snø- og førefohold. Så langt i 2019 må det også
sies å ha vært gode treningsforhold i Tryvann/Wyller under uketreningene. De gode forholdene kan
mye takkes et moderne snøproduksjonsanlegg i Oslo Vinterpark kombinert med kulde tidlig i
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sesongen. Med et par unntak har alle treninger og renn blitt gjennomført som planlagt denne
vinteren.
Forholdene i fjellet har også vært gode, og det har vært arrangert et betydelig antall ski-samlinger på
i de ulike gruppene i løpet av vintersesongen.

Sportslige resultater
Ready Alpin er kjent for å markere seg høyt oppe på resultatlistene i de fleste årsgrupper. Innværende
sesong har ikke vært noe unntak. De nasjonale finalene har imidlertid ikke vært avholdt enda, slik at de
endelige resultatene derfra vil bli referert i neste års beretning. I landsfinalen 2018: SL Gutter 14: Oscar
Sandvik 3.pl. SL Gutter 13: Joachim Fosseidbråten 2.pl. BAMA, SG gutter 12, Axel Friis Rølles 2.pl. Det
er også mange andre sterke resultater å vise til. I kretsmesterskapet (SG og SSL) som Ready alpin
avholdt helgen 9. og 10. mars i Wyllerløypa var det Readyløpere på pallen i nesten alle øvelser. Simen
Sellæg (G16) vant begge rennene i sin klasse, Mathilde Bugge(J14) vant SSL og 2. pl. I SG. Elisabeth
Grimkelsrud (J14) vant SG og fikk 2.pl i SSL. Linnea Ringstad (J15) fikk 2. pl. I SG, Johannes Sellæg
(G14) 3.pl. SSL, Oscar Sandvik (G15) vant SSL, Axel Friis Rølles (G13) 2.pl. SG og 3. pl. SSL.
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.

Rennarrangementer
-

SSL Ready barnerenn – Wyller

-

SG og SSL rangeringsrenn og kretsmesterskap U14 og U16 – Wyller

-

SSL Klubbmesterskap – Wyller

-

FIS-renn – Wyller

-

2 * Mastersrenn i Wyller og Tryvannskleiva

Representasjon
Ready Alpin fremstår nå som en ryddig og veldrevet klubb. Vi får stadig skryt både for våre
arrangementer og for løpernes oppførsel og holdninger og resultatene vi oppnår. Dette er vi stolte av.
Vi har flere eldre løpere i klubben som er gode forbilder for neste generasjon Ready alpinister. De eldre
løperne virker som motivatorer både for egne medlemmer og andre
Camilla Lyng-Jørgensen har vært alpinavdelingens representant i Ready’s Hovedstyre og arbeidsutvalg,
mens Sondre Wisted-Thu har vært representanter i Alpinkomiteen i Oslo Skikrets

Økonomi
Ready Alpin har for regnskapsåret 2017 et underskudd på på kr 86.487,- mot et overskudd på kr 65.177,i fjor. Det regnskapsmessige underskuddet skyldes i hovedsak at det er ført kostnader i 2018, som har en
inntektsside som først føres i 2019, samt at det er gjort en forskyvning av sponsorinntekter over i 2019,
som etter tidligere praksis ville vært ført i 2018. Resultatet gjenspeiler etter styrets oppfatning således
ikke den reelle økonomiske situasjonen i avdelingen. Dette betyr på den annen side at vi starter positivt i
2019.
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Styret vil også i 2019 ha stort fokus på å holde kostnadene på et fornuftig nivå i forhold til
inntektsgrunnlaget. Inntektene til avdelingen kommer i det vesentligste fra treningsavgifter,
alpinkontingent, sponsorinntekter, hodestøtte fra Oslo kommune, overføring fra Hovedklubben og Ready
Alpin Skimarked.

For styret i Ready Alpin,
Erlend Rølles, styreleder

Ready Alpin takker sine sponsorer og støttespillere
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Bandy – Årsberetning
Aktiviteter
For de minste har vi Bandyskolen på lørdager, SFO på ukedagene der barna blir hentet rett
etter skolen og kjørt til Gressbanen for å spille bandy med våre ungdomsspillere som
instruktører, og Akademi som også går på ukedager med Patrik Heed som trener. Vi har hatt Alagets ungdomstrening på 6 lørdager ila sesongen og i tillegg har vi denne sesongen hatt egen
keepertrening med keepere fra A-laget og keepertrener Halvard Thommesen.
Vi har hatt vinterferiebandy som tidligere år sammen med trenere og instruktører fra A-lag
herrer og damer der vi har hatt istrening, fysisk trening og teoretiske økter.
Nytt av året er Pre-season, som innebærer istrening en eller to ganger per uke + barmark. Dette
tilbudet hadde vi på våren og høsten før sesongstart.
Vårt nyeste tilbud er en felles trening kun for jenter på tirsdager som har blitt en suksess med
mange deltakere og med stor lyst til å bli med på lag til neste sesong. Alle deltakere fikk sin
egen treningsdrakt i rosa. Vi håper å kunne tilby lignende tilbud også neste sesong for alle
jenter i nærområdet.

Administrasjonen
Vi har hatt de samme ansatte som forrige året og vi synes det er veldig bra med kontinuitet. Vi
har hatt en veldig fin sesong og vi begynner å få mer ordning og reda på hvordan vi ønsker å
drive klubben videre og har lykkes med å fordele oppgaver og ansvar på en veldig god måte.
Vi prøver stadig å utvikle oss selv og blir veldig glade når vi får respons fra dere, det gjør at vi
jobber enda hardere. I tillegg til vår administrasjonstid på kontoret jobber vi som
trenere/oppmenn for ulike lag i klubben.
Malin Bromark – Bandykoordinator og trener for ett av guttelagene
Patrik Heed – Utviklingsansvarlig og A-lagstrener herrer
Nicklas Andersson – Sportssjef og trener for Junior og Guttelag.
Tom Bjerkely – Driftsansvarlig og slipsjef for A-laget herrer

Sportslig
Sportsplanen er videreutviklet og den ble presentert på vår årlige trenerutdanning i høst.
Sportslig Utvalg, Sportssjef og tidligere A-lags spiller Erik Andersson fremhevet veldig
tydelige retningslinjer for hvordan vi ønsker å spille bandy i klubben. Vi har også oppdatert
den «Blå tråden» og en øvelsesbank som alle trenere i klubben skal bruke på isen. Denne vil bli
utviklet løpende etter hvert som bandyspillet utviklere seg. Vi vil jobbe videre med å få
sportsplanens tanker spredt ut til alle lag i klubben.
Ready er fortsatt en av VERDENS største bandyklubber med hele 23 lag i seriespill. 10 lag
spiller 7er, 8 ungdomslag på 11er og hele 5 seniorlag i form av A-lag på damer og herrer samt
rekrutt, oldboys og veteran.
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Resultat
-

Vi har 5 seriemestere i klubben denne sesong, minijenter, lillejenter, jenter, gutt og
oldboys.
Damelaget tok seg hele veien til finale som sluttet med en sølvmedalje.
Vi har økt rekrutteringen på jentesiden med et nytt tilbud med fellestrening en dag i
uken
Vi har 11 spiller på flere ulike landslag, se lengre bak under Representasjon.

Slik har det gått for alle våre sluttspillslag sesongen 2018/2019
-

Herrelaget var først ut og man startet med kvartfinale mot naboklubben Ullern allerede
i Januar. Man fikk en tøff åpning med tap 5-6 på ullernbanen. Dessverre blev det
ytterligere et tap med 0-4 mot et veldig organisert og bra Ullern. Tredje kampen var
vinn eller forsvinn og denne gang klarte ikke Ready å komme seg helt opp på det nivået
man vist tidligere i sesongen og tapte den tredje strake kampen og var dermed slåt ut av
sluttspillet sesongen 2018/2019.

-

Old boys som ble seriemestere denne sesong spilte semifinale mot Ullevål hjemme på
Gressbanen. Etter en veldig jevn kamp tapte man dessverre med 1-2 og sesongen var
over for denne gang

-

Juniorlaget ble trukket mot Ullevål, som er norske mestere de to siste sesongene og det
ble en veldig tøff og jevn kamp også den på Gressbanen. Det var 2-2 til pause, etter 90
min spill kvitterte Ready til 3-3 og man ventet på ekstra omganger da Ullevål fikk
hjørneslag. Det ble 3-4 og sesongen var over også for juniorlaget tross en heroisk
innsats på sluttet av kampen

-

Gutt som var litt av en favoritt til gull og som også ble seriemestere etter å ha gått
igjennom seriespillet med kun seiere, vant sin kvartfinale på Gressbanen mot
Mjøndalen med 7-1 og Stabæk ventet i semifinale på Plassen. Man startet semifinalen
nervøst og det var tydelig at begge lag var presset og mye stod på spill. Stabæk åpnet
best i første omgang, men man klarte å holde 2-2 til pausen. I midten av andre omgang
fikk Ready hjørneslag, misset på skuddet og Stabæk kontret og tok ledningen 3-2 som
også stod seg kampen ut.

-

Damelaget med ny trener før sesongen, Pekka Niska gjorde en fantastisk sesong med
sølv i seriespillet. I semifinalen ventet NTNUI fra Trondheim på Gressbanen under litt
spesielle forhold da alle tre kamper ble lagd på Gressbanen på av økonomiske grunner.
Ready var det klart beste laget og vant to strake kamper med totalt 25-5 i målforskjell. I
finalen blev et mer rutinert Høvik for vanskelige og damene fikk til slutt en
sølvmedalje.
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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.
Vi har hatt et godt løpende samarbeide og alle har gjort sitt ytterste for å fatte de beste
beslutningene for Ready bandy.

Styret består av:
Peder Schjoldager – Leder
Ellinor Steen Woxholt – Nestleder
Peter M. Haug
Gisle Lindberg
Christen Møllhausen
Line Søvik / Nina Storvik
Alex Dietrichson
Sportslig Utvalg:
Gisle Linberg – Leder
Halvard Thommessen
Morten Dovland
Trygve Gotaas

Representasjon – sportslig
-

Jenter 17 Norge – Noelle Dietrichsson, Hanna Heed, Andrine Hollerud, Filippa Horn,
Ella Møllhausen, Nora Bergersen (hjemmeværende reserve, Christina Kjos-Hansen).

-

Gutter 17 Norge/USA – Nils Brande, Martin Dregler, Ask Nærby, Jacob Person.
Spiller VM i Russland og Arkhangelsk. Foruten de norske representantene har Ready,
Karsten Lansing og Fredrik Bergseng som representerer USA

-

Senior menn Norge/Tyskland – Isac Jerner var den eneste på herrenes landslag og spilte
sitt andre verdensmesterskap for herrer. Også med i VM for senior menn var Jonathan
Wang-Norderud (16) og Valentin Wang-Norderud (14) som representerte Tyskland og
der Valentin også ble den yngste målscoreren i ett verdensmesterskap for senior menn.

-

Universiaden Norge Dam – Tuva Askman Nærby, Marie Bolme. Universiaden spilles i
Krasnojarsk, Russland der bandy er en «test» gren for kommende OL.

-

Universiaden Norge Herr – Isac Jerner, Ole Stordahl. Universiaden spilles i
Krasnojarsk, Russland der bandy er en «test» gren for kommende OL
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Økonomi
Regnskapet for 2018 viser et overskudd for Bandyavdelingen på kr. 54.739 og et underskudd
for A-laget på kr 107.722,-. Årsaken til underskuddet skyldes delvis lavere støtte fra Bandy
avd. samt kostnader til bygging av ny garderobe for A-laget.
De store postene i 2018 er:

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

Bandy
164 100
2 849 612
559 959
154 524
-200 000
145 000
3 673 195

Bandy A-lag
196 540
52 301
378 437
0
200 000
0
827 278

-1 364 435
-2 057 813
-195 498
-3 617 746
55 449

-777 988
-95 844
-61 308
-935 140
-107 862

-710
54 739
0
54 739

140
-107 722
0
-107 722

Budsjett 2018 og 2019:

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

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Budsjett 2019
255000
2 993 000
1 459 500
155 000
150 000
5 012 500

Sum vareforbruk
Sum kostnader for arbeidskraft
Sum andre driftskostnader
Kostnader
Resultat
Finansposter
Resultat inkl. finansposter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-2 270 467
-2 297 766
-335 000
-4 903 234
109 266
-550
108 716
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kr
kr
kr
kr
kr
kr

Resultat 2018
360 640
2 901 913
938 396
154 524
145 000
4 500 473

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-2 142 423
-2 153 657
-256 806
-4 552 886
-52 413
- 570
-52 983

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Budsjett 2018
350 000
2 955 800
819 948
217 552
200 000
4 543 300

Kr
Kr
kr
kr
kr

-1 916 213
-2 012 320
-287 000
-4 215 533
243 657

kr

243 657
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For Ready Bandy er det viktig å fortsette å produsere et godt produkt som våre medlemmer
ønsker å benytte. Økte aktiviteter som Pre-Season koster penger, men har også gitt ekstra
inntekter. Det er summen av alle de store og små aktivitetene som gir de nødvendige inntektene
vi trenger for å drive klubben.
Utgiftssiden viser at lønnskostnadene fortsatt er høye. I tillegg til at vi har 4 fulltidsansatte
gjennom hele året har vi også økt deltagelse på aktivitetene rett etter skoletid (Cool på IS og
Akademi) som gjør at behovet for andre trenere også øker.
For 2019 har Ready Bandy budsjettert med et overskudd på kr. 100.000,-.
Avdelingen må gå med overskudd og bygge opp en større banksaldo som en buffer mot usikre
inntekter.

Konklusjon
Vi vil takke alle våre medlemmer, spillere, trenere, foreldre og alle dere andre som gjør alt dere
kan for klubben, ungdommene og barna, for en veldig fin sesong 2018/2019.
Det er dere alle som gjør oss til den fantastiske klubben vi er og det er dere som skaper det
gode miljøet som er her på Gressbanen.
Vi fortsetter vårt arbeid med å utvikle mennesker og bandyspillere og er godt i gang med
planlegging av kommende sesong. Vi skal fortsette å være en klubb der alle er like viktige
uansett ferdighet, kjønn eller alder.
Vi håper at sommersesongen blir like god som i fjor og at rekrutteringen av fremtidens
bandyspillere fortsetter å øke kommende sesong.

Med sportslige hilsninger
Nicklas Andersson - Sportssjef
Peder Schjoldager - Leder styret
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Ready Bandy takker sine sponsorer og støttespillere
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Fotball – Årsberetning
ÅRSBERETNING FOR 2018 – READY FOTBALL
Ready Fotball er en av Norges 10-15 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 har satt oss visjonen om å være "Norges beste utviklingsklubb."
I denne målsetningen ligger at det viktigste for oss er å utvikle våre spillere, trenere og ledere,
både som mennesker og som fotballspillere/-trener/-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.
For å bygge opp under denne helhetstanken arbeider vi iherdig med å bli den første klubben i
Oslo Fotballkrets som får sertifisering som "Kvalitetsklubb" på "Nivå 2", slik vi var det på
"Nivå 1".
Vi har tatt ytterligere steg i 2018 på denne veien. Oppstarten for de aller minste barna er
ytterligere forbedret og holder nå et meget høyt faglig nivå, samtidig som vi er sikre på at de
små føler seg velkomne og trygge i Ready Fotball og kampsamlingene gjennom kretsens
OBOS miniliga har vært en suksess for de yngste. Påmeldingen til disse samlingene har også
Ready valgt å dekke for å stimulere til enda mer aktivitet og gode opplevelser for de yngste.
Styret ønsker å trekke fram, som et symbol på at vi lykkes med mye av vårt arbeid, at vi i 2018
fikk utmerkelsen «Årets fair play klubb» på NFF Oslos kretsting. Dette er vi stolte av, særlig i
tråd med vår visjon og vårt mål.
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,
som har vært konstant siden starten i 2012/2013, har fortsatt. Nå har vi passert 300 barn med
god margin (56% av alle spillere i de aktuelle årgangene). Det som er særlig gledelig er den
store økningen på jentesiden og de mange positive tilbakemeldingene vi får fra både foreldre
og barn. Pt. deltar 39% av alle jentespillere og 65% av alle guttespillere mellom 6 og 12 år i
ekstratilbudet på "Griegakademiet".

Readyavisen på nett -2017

side 37 av 44

På anleggssiden har vi stadig utfordringer, 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 2018 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.
I den heltidsansatte ledelsen har vi hatt noen endringer i 2018, men dette er i tråd med vår
filosofi om å også utvikle ledere og trenere. Ut har Anders Stadheim og Jonas Rygg gått, mens
vi har fått inn Anders Thoresen og Jonas Solbakken i den sportslige ledelsen. Det sportslige
arbeidet ledes stadig av Sportssjef Ulrik Christoffer Børresen, som i 2018 også har vært en del
av kretsens «Organisasjonsutviklingskomité" som blant annet er førende i kretsens arbeid med
kvalitetsklubbprosjektet. Vi er glade for at våre folk velges til slike verv. Ready fikk også en
fin anerkjennelse av NFF gjennom å bli invitert med på seminar i Finland, sammen med de
Nordiske fotballforbundene, som eksempel på en velutviklet breddeklubb.
Etter de nevnte kommer en stab av svært dyktige og entusiastiske deltidstrenere, og vi
forbedrer stadig det beste trenerkorpset noen sinne. Deres kompetanse benyttes også nå i større
grad en noen gang før sammen med foreldretrenerne i barnefotballen. Vi har nå passert en
milepæl med 1.250 spillere etter Idrettsregistreringen pr. siste årsskifte. De har aldri hatt et så
godt tilbud treningsmessig. 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.
Som et resultat av godt trenings- og utviklingsarbeidet har vi stadig høyere trivsel blant
spillerne i alle aldre, og vi er stadig bedre på tabellene også, med alle ungdomslagene på
guttesiden på høyt nivå, senior herrer A stadig i "Norsk Tipping – ligaen" (regionale 3.
divisjon). G 14 vant sin avdeling i 1. divisjon, og hadde i tillegg lag både i 2. divisjon og
9erserien, som fullførte en god sesong med stor entusiasme. Herrer Senior B rykket opp til 4.
divisjon som er kretsens høyeste nivå og Damer Senior A holdt plassen i 3. divisjon.
Akademilagene viser også meget gode ferdigheter i den "helgeligaen" som er etablert sammen
med de seks andre klubbene i området som har akademier, i 2018 også ytterligere økt i omfang
for jenter.
Særlig gledelig er det også at vi fortsetter å etablere 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. Hvor vi kan
løfte fram det selvstyrte 7erlaget på G19, selv døpt Å-laget, som vant kretsmesterskapet i G19
7er i 2018.
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.
Ready har også en UEFA-dommer, da Isaak Bashevkin (fra 89-årgangen) i 2018 var AD i
internasjonale kamper i UEFA-regi. Vi er svært stolte av det.
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.
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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 2018 gjort opp med et resultat før skatt på kr. [18 893], hvilket er kr. 4 987
lavere budsjett. Kostnadene er under relativt god kontroll, men påvirket av høyere aktivitet
gjennom året. Fotball-avdelingen har i de seneste årene bygget solid egenkapitalbuffer, og det
er således tilfredsstillende at avdelingen levere et tilnærmet nullresultat for 2019. Dette spesielt
i lys av den kontinuerlige satsningen på å bedre det sportslige tilbudet.
Egenkapitalen er nå på kr. [2 231 723], hvilket utgjør ca. [29]% av budsjettert årsomsetning
for 2019, godt over det krav klubben har satt på 20%.
utgjør 29% av et årsbudsjett, godt over det krav klubben har satt på 20%.

Bendik Christoffersen, Marius M. Gisvold, Mia Cathrine Tveit Stoknes, Cathrine Stensaker,
Kjetil Ribe, Knut Ekern, Per Roger Johansen, Georg Gunnerød, Eva Mehlin.
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Ready Fotball takker sine sponsorer og støttespillere:
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Friidrett / Råskinnet – Årsberetning
Ready Friidrett har i 2018 sett en utvikling av medlemmer spesielt i de yngste klassene.
Basistrening med mye lekorienterte utfordringer med fokus på allsidighet, koordinasjon,
utholdenhet og generelt bli kjent med det ukjente. Prøve nye ting, lære å mestre nye
utfordringer.
Friidrettsavdelingen har fått en kompetent og god trenerstab som ønsker å jobbe hos oss og
ikke mist for barn og unge. Gi tilbake den gleden som idretten har gitt dem.
Friidrett er krever en bred og allsidig tilnærming, for friidrett er så mangt. Derfor har vi mye
basistrening for de yngre, før etter hvert velger mer og mer om de ønsker å fortsette bredt, eller
om de ønsker å snevre litt inn mot mer friidrettsspesifikt innhold. «Løpegruppa» er fro de
eldste. En stor og aktiv gruppe som i hovedsak løper rundt på Songsvann eller på Bislett
Stadion. Håvard er treneren til de eldste, og håper det kommer fles som liker å løpe langt.
Det er gledelig å melde om at det har vært god oppslutning på alle avdelingens aktiviteter.
h
Året det ble så bratt for Råskinnet.
Råskinnet er kjent for sine bratte bakker og tunge myrer. I 2018 møtte arrangøren selv den
store motbakken. Langt dårligere påmelding enn tidligere og et dårlig økonomisk resultat ble
de kalde fakta for Råskinnet 2018.
Idrettsfolk har alltid en bortforklaring. Vi måtte flytte datoen for Råskinnet av den enkle grunn
at det var 75 cm snø i løypa da løpet skulle gå av stabelen. Eneste ledige løpshelg ble en lørdag
med fridager på alle kanter. Dessverre mistet vi da mange deltakere. Vi har også sett at
deltakelsen i mange løp går tilbake. Konkurransen har blitt hardere. Det er langt flere løp og
mosjonistene sprer seg på flere aktiviteter. Skal man lykkes må man bruke større summer på
markedsføring for å få oppmerksomhet.
Men Råskinn ble det, og for 23. gang arrangerte vi et meget velorganisert løp. Stor
dugnadsinnsats og bare blide Readyansikter var å se på løpsdagen, selv om kjernetroppene var
i sving fra klokken 07.00 til klokken 19.00 på kvelden. Vi kan dugnad i Ready også!
Som alltid ble det god PR for Råskinnet. Vi har arrangert Råskinnet 23 ganger og hele 20
ganger har vi hatt TV-dekning. Så også i 2018, med en flott reportasje fra TV2. Som dog klaget
på at en del løpere løp utenfor sperringene i den verste myra. Neste år vil TV2 sponse oss med
strømgjerde, slik at de som løper utenfor det verste partiet får seg en skikkelig vekker.
Planleggingen for 2019 er allerede i gang. Vi tviler på at det blir like mye snø i marka i år, så vi
er tilbake på dato tidlig i mai. Vi krysser fingrene og håper på det beste. Et Råskinn gir seg ikke
så lett. Vi ser frem til nok et spennende løp, og håper mange barn og voksne, i og utenfor
Ready, vil ta utfordringen i sølespruten. Sees 4. mai!

Ready Friidrett og Råskinnet takker sine sponsorer og støttespiller
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Langrenn – Årsberetning sesongen 2018/2019
Administrasjon: 7. Mars 2019
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Økonomi:

Jan Lenschow
Rita Røvig
Frithjof Ulleberg
Tor Jebens

Det har i løpet av sesongen vært avholdt 2 styremøter i 2018.

Medlemmer:
Avdelingen hadde 27 betalende medlemmer i 2018.

Trening:
Det har vært innetrening på Ready-huset i gymsalen hver tirsdag fra kl. 19:30 – 20:30
fra
4. september til 11. desember 2018.
I 2019 ble treningen gjenopptatt tirsdag 8. januar med treningstid fra kl. 1900 – 2000.
Treningen vil fortsette frem til siste treningskveld den 9. april 2019.

Arrangement:
Avdelingen hadde bestilt rom til ski samling på Rustad Hotell og Fjellstue, Sjusjøen 5.
– 7.desember 2018. Dessverre var snøforholdene så dårlige at avdelingen fant det riktig
å avlyse skisamlingen.

Representasjon / sportslig:
Vinteren 2018 – 2019 har vært på det jevne. En del vekslende vær, men gode
muligheter for fine turer i marka!
Birken går først av stabelen den 16. Mars. Vi har noen påmeldte til dette rennet.

Juleavslutning
Avdelingen hadde sin juleavslutning 11. Desember i Readyhuset med servering.
Meget hyggelig med 15 deltagere.

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

Økonomi:
Avdeling gikk med underskudd på kr. 3.899,04 i 2018, men har fortsatt god kontroll på
økonomien.
Styret i Ready’s langrennsavdeling v/leder
Jan Lenschow
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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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