READYAVISEN
Jul 2020

106. årg.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig God Jul!
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Lederen har ordet
2020 har vært et annerledes år for alle, også for vår kjære klubb. Vi mistet i år
Hans Herman Horn, som har vært en viktig person for klubben i mange år.
Generøst etterlot han seg et legat på kr. 300.000, - til ungdomsarbeidet, og det
kom jo i grevens tid. Hans bortgang minner oss om at vi er særlig bekymret for
Veteranene og besteforeldrene i klubben slik pandemien synes å ramme, og vi ber
alle barna og ungdommene å være forsiktige med nærbesøk, men flinke med
Facetime, SMSer og telefonsamtaler til seniorene.
Året begynte godt med Eliteserieseier til bandy A-lag herrer, men så stoppet det
opp og NM-finalen ble aldri spilt. Heldigvis demonstrerer høstens oppstart med
mange strake seire at laget har klart seg gjennom nedstengningene. Damer A har
også seriespill. Aktiviteten for de yngre har også vært god, selv om mangelen på
kamper selvsagt er leit. Allikevel er bandy, som utendørs idrett i prinsippet uten
kontakt, relativt bra stilt, og bandyskolene er i gang.
Fotballen har måttet ta en hardere støyt. Vårt seniorlag herrer klatret i fjor for
første gang over midten av Norsk Tipping-ligaen, og var godt forberedt til å heve
seg ytterligere. Dessverre ble det en krevende sesong uten en eneste kamp og
uten skikkelige treninger pga de særlige Oslo-restriksjonene. Arbeidet og
samholdet har vært fantastisk i de vanskelige omstendighetene, og laget har blitt
holdt sammen av flott innstas fra Hovedtrener Vegard og laget. De yngre fikk noe
kampaktivitet i en periode fra 1. August, ellers har aktiviteten vært preget av
mange «rare» treninger. Men stemningen har vært god, og barna flokker fortsatt
til Ready!
Alpint var nesten ferdig med sin sesong da landet stengte ned, og har – bortsett
fra å miste et par FIS-renn og Skimarkedet ikke hatt veldig store effekter ennå.
Det blir spennende å se hvordan vinteren blir.
Ellers arbeider vi hardt med å øke deltakelsen i «basis» og friidrett, og rekrutterer
iherdig blant de yngste.
De siste årene har Ready og klubbens verdier blitt godt synlige for alle i
Osloidretten og det ganske land. Klubben var en av de første som ble utnevnt til
«Foregangsklubb» av Oslo Idrettskrets, et verv som medførte ære, men også et
meget stort ansvar ikke bare for egen klubb, men også for hele bydelen. Nå er
«Foregangsklubb» videreført i det nye konseptet «Nabolagsklubb», hvor enkelte
klubber velges ut og gis støtte for å fremme Oslo Idrettskrets mål og verdier med
særlig fokus på inkludering, kompetanseheving, frivillighet/dugnad og
ungdomssatsing. Ready ble, som en av de første valgt ut til å delta i dette, og får
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mye praktisk hjelp, kurs og noe midler fra OIK til dette. Vi må styrke staben,
men gleder oss til utfordringene.
Økonomisk har selvsagt pandemien vært en stor utfordring. Inntektene går
betydelig ned når vi ikke kan tjene penger på cuper, skimarked, FIS-renn,
kiosksalg etc., og Akademitiltakene har også blitt rammet. Vi gjorde også det
valget å beskytte våre 13 heltidsansatte og mange deltidsansatte under den første
nedstengningen i mars-april, og permitterte ingen. I stedet fikk alle oppgaver med
treningsplanlegging, kontakt med utøvere på nett etc. Dette kostet, men vi tror vi
får «betalt» i det lange løp. Når det allikevel ikke blir så ille så skyldes det dels at
vi har bygget opp en viss buffer for dårlige tider, dels at vi fikk til sammen ca. kr.
600.000, - i de to første krisepakkene fra Staten, at vi fikk kr. 100.000, - fra
FERD, OBOS Jubel bidro med 175.000, - og at aksjonen med «Readykortet»
innbragte godt over kr. 200.000, -. Takk for det! Noen innsparinger klarte vi
også.
Anlegg er viktig, og vi gjør fremskritt, selv om de verken er så store eller så raske
som vi ønsker. Gressbanen II nærmer seg, men saksbehandlingen i kommunen,
som nå handler om å utforme en avtale for overtakelsen, har tatt alt for lang tid.
Det har imidlertid vært vanskelig å argumentere for prioritet i pandemien. I
tillegg får både fotball og bandy tilleggsproblemer. Fotball har vokst mens
tilgang på baner har minket. Bandykretsen mister antagelig NIH-banen
permanent.
Klubben har nå, i sitt 113. år, 2350 medlemmer, hvorav 1856 aktive. En
opprydning i medlemsarkivet har eliminert dubletter og de som har flyttet etc.
Foreldrene er svært aktive, og er helt avgjørende for barneidretten i alle
avdelinger.
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
oppvekstsvilkår og trivsel for barn og ungdom i "Ready-land". Jeg trakk i fjor
frem den mangeårige lederen for bandy. Denne gangen velger jeg å rette en
særlig takk til to andre veteraner som aldri hviler: Tom Bjerkely, som holder både
banen og bandy A-lag herrer i gang og Rolf Bjørnskau, som sørger for at
Veteranene fortsatt er et levende miljø.
Det er også på sin plass å takke de viktige bidragsyterne utenfor klubben. Våre
politikere i Oslo Bystyre, Byrådet, Bymiljøetaten og Kultur- og
idrettsdepartementet og Bydelen fra ledelsen til Aktivitetsguidene er helt
avgjørende for våre muligheter til å gi det tilbud vi gir, og ikke minst Oslo
Idrettskrets som har markert seg mye sterkere som pådriver for barne- og
ungdomsidrettens mål og verdier enn før i tiden. Likeledes takker vi gode
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sponsorer i næringslivet og i veldedige organisasjoner og enkeltpersoner, som til
sammen bidrar med over 1 million kroner til ulike avdelinger og lag. Alle
særkretsene og Vestre Aker ISU er også viktige medspillere, som fortjener en
takk!
Marius Moursund Gisvold
Leder i Readys Hovedstyre
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Ready gratulerer 2020
100 år:
Trygve Brudevold

19.12

95 år:
Per A. Dokka

08.06

70 år:
Jørgen von Tangen
Bernt Anker
Jens Berle jr.
Oddmund Bakke

02.01
04.01
26.02
15.06

90. år:
Rolf Ranheim
Leif Grusd

24.10
09.11

Anders Ingebrigtsen
Halfdan Ditlev-Simonsen dy.
Jesper Holme

23.09
02.11
13.11

85 år:
Ole A. Bachke
Anette Malm

24.08
08.06

80 år:
Lise Bjørnskau
Rolf Bjørnskau
Rolf Erik Rolfsen
Eva Carlsen

11.08
17.08
30.08
04.10

60 år:
Trygve Gotaas
Birgitte Bjerkely
Anne M. Raaholt
Peder Schjoldager
Hege Ibsen
Bjørn Isaksen
Henriette S. Smith

16.04
01.05
23.08
26.08
14.11
02.12
09.12

75 år:
Inger Cappelen
Jan G. Lenschow
Tore Staubo
Paal Lien
Anne Lise Patt
Ninni Wilhelmsen
Bosse Winger
Nils Chr. Evensen
Anne Brudevold
Ulf Bjerkan
Svein Ivarson

03.01
09.01
20.01
24.01
29.03
06.06
26.06
29.06
24.08
13.09
09.12
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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 målinger 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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Takk til Sparebankstiftelsen
Vi fikk innvilget søknad om støtte til nytt vantsett til Bandy og skøytelek på
Gressbanen. Det gamle settet var ukomplett, og treverket var blitt flisete og på
grensen til uforsvarlig å bruke. Takket være bidrag fra Sparebankstiftelsen har vi
fått på plass et flunkende nytt sett til årets vintersesong. Det har blitt flittig
brukt, ikke bare til kamper, men også til å dele opp banen i seksjoner for å sikre
at kohorter blir overholdt under de strenge retningslinjer for aktivitet under
pandemien.
Vi fikk også innvilget søknad til Ready Alpint om støtte til innkjøp av tilhenger til
frakt av utstyr, både fellesutstyr og utøverne utstyr. Med dette er det blitt
enklere, rimeligere og bedre logistikk for de aktive. Vi er mindre avhengig av
foreldrenes innstas, og det er bare opp til utøverne å pakke tingene sine å bli
med på trening og konkurranse. Dette gir også en ekstra profileringsflate som
kan både formidle aktivitetstilbudet og gode samarbeidspartnere som bidrar til
lavere kostnad for de familiene som er med. Tusen takk, dette verdsettes!

Andrea Fjellgaard er vikar for Aleksander under hans
foreldrepermisjon på nyåret.
Daglig leder i Ready IF Aleksander Biseth-Evensen går på nyåret ut i
foreldrepermisjon i 15 uker. Andrea Fjellgaard som siden sommeren har jobbet i
administrasjonen skal være vikar i denne perioden. Andrea er ved siden av å
jobbe i Ready i norgestoppen i Squash, men grunnet Covid-19 har litt ekstra tid
til å ta fatt på oppgavene her i klubben. Andrea kan kontaktes på:
andrea@ready.no
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Alpin
2020 har vært et veldig annerledes år for alpinavdelingen, der aktivitetsnivået
har blitt preget av den pågående Korona-pandemien:
Vintersesongen ble avbrutt, og de nasjonale mesterskapene ble avlyst: Bendit
Alpinfestival (U8-U12), Landsfinalen (U14) og Hovedlandsrennet (U16).
Barmarksesongen ble gjennomført, men i mindre grupper og med strengt
smittevernsregime.
Det tradisjonelle skimarkedet ble avlyst grunnet smittevern for medlemmer og
besøkende.
Nå mot slutten av 2020 er det strammet inn på smittevernsreglene i Oslo, som
gjør at ungdommen med årskullene 2007/2006/2005 ikke får reise ut av Oslo for
å gjennomføre vanlige skisamlinger.
Til tross for annerledes og krevende rammer har alpingruppen klart å holde et
høyt aktivitetsnivå gjennom året. Vi har hele veien planlagt for aktivitet og
gjennomføring, og endret på eller avlyst aktiviteter avhengig av hele tiden
endrede bestemmelser underveis fra myndighetene.
Alpingruppen har i løpet av året tatt over ansvaret for en ParaAlpin gruppe fra
Oslo skikrets. Gruppen har ca. 30 løpere, og med dette blir Ready den største
klubben i Norge på ParaAlpin. Les mer om gruppen her:
https://www.skiforbundet.no/alpint/nyhetsarkiv/2020/9/ready-storst-paparaalpint-i-norge/
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To glade parautøvere med sine
premier på årets klubbmesterskap
- fv. Ulrik og Casper

Vi har tatt skihallen Snø på Lørenskog i bruk. Verdens beste innendørs skihall i
vår egen bakgård gir helt nye muligheter når det gjelder helårs skitrening. Vi
bruker 2020 til å finne balansen mellom de nye treningsmulighetene, redusert
reisebelastning, og mulighetene for overbelastning på løpere.
Ready Alpin har fått en ny hjemmebakke i tillegg til Oslo Vinterpark som vi er
utrolig takknemlig for, og med en i skrivende stund noe sen vinter på gang
utendørs, så er det full aktivitet for våre barn og ungdom innendørs på Snø.
Det arbeides målrettet mot å øke rekrutteringen i de yngre årsklassene gjennom
blant annet markedsføring på forskjellige digitale plattformer. Så langt for
vintersesongen 2020/2021 synes vi å ha lykkes i dette arbeidet. Vi har
rekordstore grupper med opp mot 60 registrerte i hver av de to yngste
gruppene.
Vi vil jobbe målrettet og iherdig videre for å tilby alle grupper et godt sportslig
og sosialt opplegg slik at vi kan «rekruttere og bevare».
Ready alpin sine løpere leverte meget gode resultater i kvalifiseringsrennene og
kretsmesterskapene som ble gjennomført i vinter. Det ble mange store og små
triumfer både i jente- og gutteklassene.
Full Ready Alpin pall i kretsmesterskapet jenter 2005 storslalåm med Mathilde,
Kornelia og Elisabeth.
På elitenivå kan vi fremheve Simen Sellæg (2003) som representerte Norge i
Ungdoms OL,
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Kaspar Kindem som har fått plass på Norges Skiforbund alpint sin nyopprettede
utviklingsgruppe, og kjører Europa-cup for Norge. Eva Fosseidbråten har kjørt
Europa-cup renn. Helt på toppen har vi Kristina Riis-Johannesen som er en del av
det norske World-cup laget for kvinner.

Ready alpin tilbyr alpintreninger for barn fra og med siste året i barnehagen og
til og med siste året på ungdomsskolen, og sender hvert år flere løpere til
skigymnas. Som tidligere nevnt har vi fulle treningsgrupper i de yngre gruppene.
Dette er spesielt gledelig da vi vet at store kull danner godt grunnlag for robuste
grupper oppover i de eldre klassene.
I alpinavdelingen er vi opptatt av å tilby skiopplæring av høy kvalitet. Om man
ønsker å ha en givende fritidsaktivitet, godt samhold, og samtidig bli en god
skiløper så er Ready Alpin stedet. Dette gjelder enten målet er å bli en topp
alpinist i fartsdress, eller man ønsker å delta for skiglede og en meningsfylt fritid.
Gode skiferdigheter er noe man har glede av hele livet.
Skiglede står i sentrum i alt vi jobber med i alpinavdelingen, og derfor har vi i
Ready Alpin et slagord som er vår ledestjerne: "Gøy på ski - alltid!".
Vi i alpinavdelingen gleder oss til at vinteren setter i gang for fullt i Oslo, og at
rennsesongen begynner for fullt etter jul med forhåpentligvis opp mot normal
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gjennomføring av renn til tross for Korona. Viktige høydepunkter for
alpingruppen til vinteren er de store rennene som BAMA på Ål for 12 år og
yngre, Telenorlekene for U14 på Norefjell, og Hovedlandsrennet for U16 på
Geilo. For alle disse uoffisielle norgesmesterskapene er det åpent for alle å
delta, og hovedfokus er å gi en positiv og god opplevelse for alle deltakerne.
Men i tillegg vet vi at mange Ready-løpere har gode muligheter til å hevde seg
helt i toppen i alle disse rennene. Følg med på våre nettsider gjennom vinteren.
Hjemme i Oslo er det Oslo-cup’en og Oslo-runden det store høydepunktet for de
yngste løperne og KM for U14 og U16.
Men selv om renn og samlinger er gøy for både store og små, er den viktigste
aktiviteten vår det som skjer i Tryvann, Wyller og Snø hver eneste uke. I
alpingruppen har vi har plass til enda flere. Uansett alder og ambisjoner ønsker
vi nye medlemmer hjertelig velkommen.

For styret i Ready Alpin,
Sølve Grimkelsrud, Styreleder
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Ready Alpin takker sine sponsorer og støttespillere
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Bandy
God jul og godt nytt år fra bandyavdelingen!
Ready har i 2020 markert seg som en av de absolutt ledende bandyklubbene i
Norge. Svært gode sportslige resultater, god bredde og høyt aktivitetsnivå
danner et godt utgangspunkt for videre vekst og fremgang.
Bandyavdelingen rakk nesten å fullføre sesongen før Norge stengte ned 12.
mars. Kun årets høydepunkt – NM-finalen for herrelaget gjenstod. Selvfølgelig
bittert, men vi trøster oss med at vi ellers rakk å gjennomføre sesongen som
planlagt og at Ready for første gang i klubbens moderne historie ble
seriemestere for herrer elite!

Ready bandy Herrer tok sesongen 2019/20
klubbens første seriemesterskap i moderne tid

Aktivitetsnivået utover våren ble i
noen grad begrenset som følge av
stengte ishaller, men vi kom raskt i
gang med alternative
barmarkstreninger og klarte å
opprettholde et høyt aktivtetsnivå.
De tradisjonelle treningsleirene til
Sverige på høsten måtte dessverre
utgå, men administrasjonen gjorde
en fremdragende jobb med å skaffe
treningstider i lokale ishaller.
Sammen med flere andre
bandyklubber fikk vi også verdifull
trening i Vikingskipet.

I skrivende stund er det kun
elitelagene for damer og herrer som får lov til å spille kamper, men vi forventer
at det snart også vil åpnes for aldersbestemt kampaktivitet. Vi opplever at
spillere og lagledere har høy motivasjon også i denne spesielle situasjonen!
Bandyskolen og akademitreningene er godt i gang. God oppslutning og mange
fornøyde store og små barn! Likedan har vårt åpne tilbud om gratis jentetrening
– «Skøytelek og moro» - slått godt an. Ready har en sterk posisjon innenfor
jentebandyen og vi ønsker å få med flere!
Vårt utrettelige og kyndige banemannskap, med Tom Bjerkely i spissen, har
jobbet dag og natt for å få isen klar, men slet i år litt ekstra med ugunstige
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værforhold. Likevel var vi blant de første klubbene som fikk is. En stor takk til
alle i støtteapparatet for enorm innsats og fortløpende prepping gjennom
sesongen!
Breddelagene i bandyavdelingen har inneværende sesong også fornyet sine
sponsoravtaler for de kommende 3 årene. Prosjektgruppen har levert svært bra,
og vi har inngått avtaler med en rekke flott merkevarer og samarbeidspartnere.
Vi er svært takknemlige for de bidragene disse gir oss for å drive
bandyavdelingen videre! Vi oppfordrer alle medlemmene i Ready IL, inkl familie
og venner, til å benytte seg av de tjenestene som våre sponsorer tilbyr!
Av smittevernsmessige hensyn har kommunen ikke åpnet for publikumstid på de
offentlige kunstisbanene. Veldig dumt, selvfølgelig. Vi fyller tiden med treninger
og benytter anledningen til å oppfordre ivrige skøyteløpere til å melde seg inn i
organisert aktivitet i Ready.
Administrasjonen har gjennomgått
visse endringer i løpet av året.
Rollen som bandykoordinator er
borte, og plassene på kontoret
fylles nå av sportssjef Albin
Rönnkvist og avdelingsleder Lars
Christian Sveen (33%). Selv om vi er
færre folk enn tidligere, er det
likevel meget høyt nivå på det som
leveres. Det Albin og Lars Christian
ikke kan om bandy er ikke verdt å
vite! Sammen sørger de for at vi
klarer å opprettholde utviklingen på
et meget høyt bandyfaglig nivå,
med stor aktivitet og i ordnede
former.

Bandy er mer enn vinteraktivitet! Ready bandy
gjennomfører barmarkstreninger for alle våre
11'er-lag både på våren og høsten.

Dette hadde dog ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeid med foreldre,
trenere og støtteapparat i de enkelte årskullene. Mindre ressurser i klubben
betyr at vi må jobbe mer effektivt og bedre sammen. Vi opplever at dette
fungerer bra, og at vi drar i samme retning for barnas beste. Tusen takk til alle
dere som bidrar med å legge vant, blander saft, vasker drakter, stiller opp på
kamper, gjennomfører cuper og på andre måter involverer dere i barnas
aktiviteter!
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Tradisjonen tro gjennomførte vi sist sesong våre 3 cuper på Gressbanen, med
stor innsats fra foreldre:
Ready cup – for lag i aldersgruppen 8-12 år
Ready jente-cup – verdens største jente-cup
med ca 30 lag og 350 spillere! For
aldersgruppen 8 til 15 år.
Ready knøtte-cup – sesongavslutningscup for
lag i aldersgruppen 7-8 år
Resultatmessig befestet vi forrige sesong
forrige sesong vår posisjon som en av landets
beste bandyklubber. Alle lag med NMsluttspill kom minimum til semifinale.
Gratulerer til alle involverte!

Stor aktivitet på cup!

Grobunnen for gode resultater ligger i trivsel, høy motivasjon og glede under
trening og kamp. Ready Bandys klubbidé er å tilby det beste innen bandy for
jenter og gutter, kvinner og menn, ledere som foreldre. Dette skal vi få til
gjennom å være i forkant når det gjelder organisasjon, lederskap og
spillerutvikling. Nøkkelord i denne sammenheng er Glede - Engasjement –
Mestring.
Ready har også vært en pådriver for
etablering av bandy som et valg for de som
vil kombinere toppidrett og skole på
videregående. I samarbeid med Persbråten
VGS er vi faglige og operasjonelt ansvarlige
for gjennomføringen av bandylinjen.
Inneværende studieår har vi 30 elever fra 5
ulike klubber, og vi opplever stor
entusiasme og engasjement for satsningen
fra foreldre og elever.

Glede og samhold er viktige
motivasjonsfaktorer!
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Bandy er en lagsport, men preges også av sterke individuelle prestasjoner og
spillere. Ready bandy har en lang historie med å ha representanter på ulike
landslag, så også i sesongen 2019/2020:
Martin Dregler – Norge U19
Ask Nærby – Norge U19
Adrian Carelius – Norge U17
VM for herrer ble dessverre avlyst, men Isac Jerner, Jacob Rønneberg og Aksel
Trygstad Lamache representerte Norge A i treningskamper. Det har dessverre
vært begrenset med aldersbestemt landslagsaktivitet for jentene i 2020, men
Ready har flere aktuelle landslagsspillere også blant jentene.
I tillegg har Iskander Nugmanov (senior herrer) flere kamper for Kazakstan.
Iskander ble også kåret til «Årets spiller» i eliteserien og ble årets poengkonge.
Gratulerer så mye til alle!
Disse representerer på mange måter toppen i «utviklingspyramiden».
Bandyskolen og akademi er våre viktigste rekrutteringsarenaer for de aller
yngste. Her gjøres det en stor innsats både fra trenere fra aldersbestemte
spillere og litt mer erfarne foreldre.
Veien inn i den organiserte idretten
går via foreldretrente 7’er-lag, hvor
klubben stiller med hjelp til
treningsøvelser og øvrig
treningskompetanse. Klubben
overtar treneransvaret når man går
ut av barneskolen, og starter med
11’er-spill. Da vil også man sette
økende krav til sportslige resultater.
Gjennom alt dette, fra bandyskolen
til A-laget, går det en «blå tråd» - en God trening under kyndig veiledning på
bandyskolen
helhetlig sportsplan for hvordan vi
ønsker at Ready skal spille og utvikle
lag og individuelle ferdigheter. Denne blir fortløpende repetert og utviklet, og er
konkretisert i form av øvelsesbanker som alle trenere og spillere i klubben kan
benytte seg av. Det er også utviklet egne retningslinjer for lagorganisering.
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A-laget både på dame- og herresiden bidrar aktivt nedover mot de yngre lagene,
i form av fadderskap, deltagelse på treninger eller som faste trenere. Det er en
uvurderlig støtte og inspirasjon for våre yngre medlemmer.
Styret nyter godt av
den jobben som
gjøres fra
administrasjonen,
foreldre, spillere og
støttespillere. Vi
jobber kontinuerlig
med å bli bedre, med
mål om å skape gode
opplevelser, utvikle
Bandyfamilien! De eldre spillerne er gode forbilder og bidrar til å mennesker med gode
sikre etterveksten.
holdninger i et miljø
preget av trivsel og
trygghet. Vi vil gjerne høre fra deg om du kunne tenke deg å bidra til å realisere
våre ambisjoner – enten det er i styret eller i andre funksjoner. Det finnes ingen
større glede enn å engasjere seg i barnas aktiviteter!
Stor takk til alle våre ansatte, tillitsvalgte, trenere, lagledere, foreldre, sponsorer
og øvrige støttespillere! Deres engasjement, energi og positivitet er avgjørende
for at vi kan gi våre medlemmer et av Norges beste bandytilbud!
Richard Brande
Styreleder Ready Bandy
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En stor takk til våre støttespillere sesongen 2020/2021!
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Fotball
Fotball i koronaens tid
2020 har vært en annerledes sesong, hvor barne- og ungdomsfotballen først
kom i gang etter sommeren, og seniorlagene aldri fikk muligheten til verken å
trene eller spille kamper. Likevel har vi hatt et godt år, og vi vil rette en stor takk
til foreldre og foresatte for enorme bidrag, vi er stolte av at vi har beholdt alle
våre ansatte og vi har dessuten fått flere nye støttespillere med på laget.
Etter noen svært krevende måneder er det mange foreldre, foresatte, trenere
og ivrige spillere som fortjener en stor takk for å ha stilt opp i en tidvis tung tid.
Torsdag 12. mars 2020 kommer for alltid til å stå som en merkedag. Den dagen
begynte en systematisk nedstengning av Norge. En hel nasjon gikk i dvale.
Aktiviteter stoppet opp, skoler og barnehager ble stengt, arbeidsplasser og
butikkhyller ble tømt. Og alle organiserte treninger måtte legges på is. Vi
anmodet våre medlemmer om å delta i en felles dugnad for å begrense
smittespredning og ivareta sikkerhet og helse. Og mange av dere har virkelig stilt
opp for klubben. Det er veldig takknemlige for!
Da Norge stengte ble både organiserte og uorganiserte treninger forbudt. Erna
Solberg kalte det «De mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid.» Og vi fikk, i
likhet med alle andre, fullstendig endrete rammebetingelser. Økonomien ble
uviss. Vi var usikre på når vi igjen kunne jobbe for vår viktigste prioritering,
nemlig å gi barn og unge et godt treningstilbud, slik at vi kan bidra til å skape
gode mennesker, ikke bare gode spillere.
Myndighetene lanserte gode permitteringsordninger for å begrense
skadevirkningene for bedrifter og organisasjoner. De fleste av våre naboklubber
permitterte deler av staben. Ready besluttet tidlig å betale full lønn til sine
ansatte til tross for nedstengingen. Hovedklubben stilte opp og dekket 50% av
kostnadene for de ansatte i avdelingene. Vi håper og tror at denne beslutningen
har sørget for at klubben kan stå enda sterkere i breddesatsingen fremover.
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Samtidig benyttet vi
kamppausen godt, selv om
det meste av tiden ble
benyttet til å revidere, endre
og korrigere planene etter
hvert som retningslinjene ble
justert. Klubbens
organisering har fått en
grundig gjennomgang,
rutiner er justert og Spond er
ettertrykkelig etablert som
vår nye
informasjonskanal. Mange
lag og avdelinger har funnet uortodokse løsninger for å kunne tilby det mange
av oss setter umåtelig høyt; nemlig å spille fotball.
Vi er spesielt glade for at Milliarium er ny hovedsamarbeidspartner for Ready
fotball, at Grieg-akademiet er forlenget med nok et år. Vi har mottatt bidrag fra
#Ferd-faktoren og mottar støtte fra myndighetene. At flere gode partnere på vei
inn er viktigere enn noensinne i et år med krevende økonomiske
rammebetingelser.
Veldig mange var bekymret for et stort frafall i idretten, og Ready fotball er
stolte av å kunne se at vi har klart å ivareta den store mengden spillere vi har
gjennom en veldig annerledes sesong. Veldig få har sluttet, og blant de yngste
har vi hatt gleden av å se flere nye fjes som viser at fotball i Ready stadig er en
viktig arena for barn og unge i nærmiljøet. Dette må vi jobbe for å fortsette.
Dette gjør at utfordringene på anleggsfronten stadig er noe det jobbes hardt
med. Klubben er i ferd med å vokse ut av tidligere gode avtaler med både
Heming og Voksen kunstgress som stiller større utfordringer til fordeling av tider
på Gressbanen, samt økte krav til arbeidet med å skaffe permanent tilgang til
andre anlegg på sikt.
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Seniorfotballen i
Ready fikk aldri lov
til å starte opp i år,
og per dags dato
har de heller ikke
lov til å trene på
klubbens anlegg.
Vi håper og tror at
2021 blir en
opptur for spillere
som nå har ventet
alt for lenge på
muligheten til å
drive idretten vi
alle elsker.
Klubben er utrolig stolt over hvordan våre seniorer har håndtert en krevende
situasjon, og gleder oss til å se dem tilbake på banen neste år.
I en verden med stadig mer konflikter, usikkerhet, hat og motsetninger tror vi at
Readys visjon står enda sterkere enn tidligere; nemlig at idrettsgleden skal være
styrende for all aktivitet og fremme den gode prestasjonen og det gode miljøet.
Så nok en gang: Takk til alle som har stilt opp og bidratt til at vi nå står klare til å
gå løs på full aktivitet fra august.
God jul og godt nyttår!
Beste hilsen styre og sportslig ledelse i Ready fotball
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Ready Fotball takker sine sponsorer og støttespillere:
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Råskinnet
Råskinnet som ikke ble rått.
2020 ble et merkelig år. For andre gang i historien måtte vi avlyse Råskinnet. En
svært sen vår tok oss forrige gang. I år var det et virus, Covid 19 som satte en
effektiv stopper for årets løp. Trist, men det var bare å lytte til myndighetenes
råd og til slutt ordre.
Trist fordi veldig mye av arbeidet var gjort og vi hadde brukt tid på planlegging,
trykking av t-shirts, annonser og betydelig egeninnsats.
Mars ble måneden som endret alt. Vi er i gang med planleggingen for 2021. Det
hersker fortsatt usikkerhet. Den andre bølgen har satt en ny støkk i oss. Men vi
håper og tror at det meste er over på ettervinteren. Enn så lenge holder vi mest
mulig igjen på kostnader. Dvs. vi venter med annonsering og de kostnader vi
ikke må ta nå. Heldigvis har vi hatt samarbeidspartnere som har vært med oss
lenge så vi har en god dialog. Våre hovedsponsorer er med oss videre og
avtalene er blitt forskjøvet et år.
Vi er mer spent på hvordan deltakerne vil reagere. Forrige gang vi måtte avlyse
fikk vi en nedgang i antall løpere. Vi har tilbudt oss å overføre startkontingenten
fra 2020 til 2021 og vi har også tilbakebetalt startkontingent. En ganske
omfattende og krevende operasjon. Nå krysser vi fingrene for at Covid er på
retur og at vi ikke får en tredje bølge og ikke minst at løperne er mer sugne enn
noen gang på å ta på seg startnummer og stupe ut i Sognsvann. Dato for
Råskinnet er 1 mai 2021 og vi krysser fingrene. Jeg tror ikke vi tåler en avlysning
til. Så hold avstand – bruk munnbind og sprit hendene. Det er håp. Alt vil bli bra
står det på en barnehage i nærheten. Vi velger å tro på dem.
Råskinnkomiteen.
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LANGRENN

Langrenn
Administrasjon:
Des. 2020
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 vil bli gjenopptatt, hvis corona-restriksjonene tillater det, tirsdag 5. januar
2021 med treningstid fra kl. 1900 – 2000. Treningen vil fortsette frem til siste
treningskveld den 30. mars 2021.

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 enn i Naterudstilen 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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Readys Veteraner
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 ønsker alle En Riktig God Jul og Et Godt Nytt År med håp om at 2021 er året vi
kommer nærmere normalen.
Styret har bestått av Paal Lien (leder), Rolf Bjørnskau (sekretær og nestleder),
samt styremedlemmene Dag Otto Øgle, Knut Bjørn Christophersen og Tom K.
Hargreaves.
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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
Aleksander Biseth-Evensen og Torer F. Berg. Kommentarer/ønsker om endringer eller ideer til stoff,
sendes Ready v/Aleksander Biseth-Evensen aleksander@ready.no
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