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Lederen har ordet
Dette er andre året med årsmøte tidligere på våren – og fortsatt sliter vi (avdelingene og vi
sentralt i Ready) med å få alle ting på plass før årsmøtet. Datoen er nå 30. mars kl 19:00 og
igjen håper vi mange, både eldre og yngre medlemmer stiller opp.
Ready ble i fjor «Kvalitetsklubb» i tråd med kravene fra Norges Fotballforbund. Dette sammen
med at Ready kapret NM-pokalen i bandy for senior og ikke minst vår gjennomførte satsning
på de yngre og bredden, gjorde at vi ble kåret til årets idrettslag i Oslo 2015. Dette ble markert
med mottakelse i Rådhuset og overrekkelse av en sjekk på 15.000,-. Vi hadde med oss vår
administrative leder Bjørnar B. Øyen og tre yngre representanter for våre kommende
generasjoner under utdelingen, dette for å understreke vår satsning på de yngre og
ungdommen.
Ready har også i forhold til kommunen, særlig Bymiljøetaten, et godt forhold og gjennom KID
(det nye kommunale foretaket for Kultur og Idrettsbygg Oslo KF) er det gjennomført
konseptutredning for flerbrukshall på Gressbanen i tråd med verbalvedtaket i
budsjettbehandlingen av 2016-budsjettet. Utredningen behandles nå internt i Oslo kommune.
At også Utdanningsetaten har merket seg muligheten for flerbrukshall på Gressbanen vises i
Oslo kommunes «Skolebehovsplanen 2016-2026», der vi på side 31 leser:
«Status planlagte og vedtatte utbyggingsprosjekter
Utvidelsen av Ris skole med to klasserekker fra U5 til U7 er under bygging og blir
ferdigstilt som planlagt i 2016.
Ny skole i Bjørnveien planlegges etablert med tre klasserekker i 2018. Skolen
planlegges etablert med to gymsaler. Det planlegges ny flerbrukshall ved Gressbanen
som skolen kan vurdere å benytte hvis det er behov.» (Min understreking)
I tillegg til å følge planleggingen/utredningen av fleridrettshallen nært, merker vi oss også at
det blir bygget to gymsaler i tilknytning til den nye skolen og at det på Ris skole ferdigstilles
en friidrettsbane med løpebaner og mulighet for lengde- og høydehopp i tillegg til
kunstgressbane for fotball. Som leder for IF Ready og arbeidsutvalget i Idrettens
Samarbeidsutvalg – Bydel Vestre Aker, må jeg si at dette er noe som varmer og som vi har
ventet på lenge i bydelen. Ready har allerede meldt at vi kan ta ansvaret for driftingen av
banene/hallene etter skoletid, og også bidra til å skaffe nødvendig utstyr til anleggene.
Jeg har heller ikke glemt våre muligheter på Gressbanen 2. Endelig skal «grusen blir til
kunstgress» og fotballavdelingen jubler! Sammen med utrederne i bymiljøetaten skal vi se på
muligheten til å få lagt kjølerør under gresset slik at banen på sikt også kan benyttes som stabil
bane for skøyter om vinteren. Både sommer og vinter trengs det baner til den organiserte
trenings- og kampavviklingen og ikke minst til den uorganiserte bruken blant både barn, yngre
og eldre.
En avdeling som ikke er med og kjemper om plass på anleggene på Gressbanen er
alpinavdelingen, men de er i høyeste grad i tankene når vi tenker på den langsiktige
utbyggingen og innendørsanleggene. Desto mer gledelig er det å se at avdelingens nye
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hovedtrener Andrej Jerman fra Slovenia ble så godt mottatt. Jeg er også imponert over
avdelingens evne til å rekruttere bredt i en sport med høy terskel. 150 aktive løpere er
imponerende.
Jeg skal ikke gå videre i avdelingenes aktiviteter da de er utførlig beskrevet i beretningene,
men jeg synes fotballavdelingen fortjener litt ekstra honnør for det omfanget de nå har
oppnådd, og med kvalitet i alle ledd. Det er en utfordring å plassere seg sportslig i et «fotballlandskap» der avstanden er kort til større klubber med tilbud til ivrige og ambisiøse
ungdommer, samtidig som bredden, det lokale og kameratslige skal tones høyt. Jeg ser at
Ready fotball greier denne balansen, nå også for jenter og kvinner.
Mye av det samme kan sies om bandyavdelingen, selv om mange nesten hadde regnet med at
A-laget også denne sesongen skulle kjempe om NM-pokalen. Men ikke denne gangen, selv om
spillet bedret seg utover i sesongen og satsingen fortsetter neste år. Nedover i rekkene jobbes
det godt, så rekrutteringen ser igjen ut til å øke. SFO-bandyen er kommet for å bli og nå
konkurrerer skolen om å få benyttet tilbudet. Imponerende!
Det som virkelig har gitt et løft for bandyen og kunstisen på Gressbanen er at Ready gjennom
bandyavdelingen har tatt på seg ansvaret for driftingen. Denne første sesong har vist at Tom
Bjerkely – svært godt hjulpet av Alex Dietrichson og andre frivillige, greier utfordringen. Med
kommunens utstyr (som har sett sine beste dager) har de greid å holde en kvalitet på isen som
langt overgår det vi har vært vant med. Nå er det opp til Ready sammen med kommunen å
skaffe bedre og mer driftssikkert utstyr som gjør oppgaven litt mindre krevende og arbeidsom
for Tom & co.
Vår leder av friidrettsavdelingen valgte å tre ut av rollen før nyttår, og det meste av aktivitetene
hun startet opp og skaffet av trenere fortsetter og føres videre av hovedstyret gjennom Bjørnar.
Aktiviteten er økende og med nytt friidrettsanlegg på Ris, regner vi med at også eldre ungdom
og voksne friidrettsinteresserte vil delta i å styrke Ready som friidrettsklubb. Nytt av året og
som et ledd i denne utviklingen støtter Ready Sindre Buraas i sin satsing mot OL i Rio. Vår
Råskinn-general Per Morten Hoff følger opp satsingen. Råskinnet har i mange år bidratt med
overskudd til friidrettsavdelingen og bandyavdelingen som begge stiller med arbeidsinnsats og
dugnadshjelp til gjennomføringen. De siste årene har antall løpere i Råskinnet vært rundt 2000,
Råtassene rundt 600 og Knøttetassene rundt 400. Påmeldingene hittil (månedsskifte mars april) ser ut til at vi også i år vil nå det samme antallet.
I et idrettslag er ofte utskifting av sportslige og administrative ledere «det stabile». Så også for
Ready. Da sportsjefene og sentrale trenere ble endret i 2015 var jeg usikker på hvordan de nye
ville fungere sammen i vårt lille, men viktige «kontorlandskap», - og det fungerer! Tonen og
ånden er god, spøken og smilet sitter løst og utfordringene løses. Det som kanskje gleder meg
mest er at denne tonen smitter over på de aktive og ikke minst på våre frivillige og tillitsvalgte.
Jeg ser derfor tilbake på 2015 med glede og optimisme foran et 2016 som gir enda bedre
forutsetninger for aktivitetene våre.
Til slutt vil jeg rette en takk til våre Veteraner som markerte Stein Eriksens bortgang på en
verdig og fengende måte og som i tillegg arrangerer interessante og viktige møter og treff.
Og helt til slutt vår Langrennsavdeling som hadde løpere både i Holmenkollmarsjen (tre
deltakere en andreplass i sin klasse) og Birkebeinerrennet (4 av 7 greide merket og en var 39
sekunder fra å greie det…).
Torer F. Berg, leder i Hovedstyret
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Generalforsamling for Ready 30. mars 2016 kl 19:00
Sted: Readyhuset (kafeen)
-

Åpning og velkommen
Markering for medlemmer som er falt bort.
Godkjenning av innkallingen til årsmøte

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Lagt inn i
Readyavisen våren 2015.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Foreta følgende valg:
a) Nestleder.
b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
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.
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Minneord over Stein Eriksen

Så kom altså meldingen fra USA. Readys – og ett av norsk idretts aller fremste navn –
alpinisten Stein Eriksen er gått bort, i en alder av 88 år.
Å repetere hva Stein har betydd for oss i Ready – og for norsk alpinsport – er unødvendig. Vi
ser allerede at dagens store norske alpinnavn – Aksel Lund Svindal – kaller ham en skisportens
legende.
Stein (vi i Ready bruker jo bare fornavnet) er jo norsk idrettshistorie og lyser med gullskrift i
alle historiske idrettsbiografier, oppramsinger og artikler. Stein «brøytet vei» i en idrett der
nordmenn ikke hevdet seg og mange mener at han fortsatt er vår største alpinist gjennom
tidene. Stein skal ha takk for at han valgte – og er forblitt – tro mot sin barndoms Ready – til
tross for at han har vært «amerikansk» i innpå 60 år. Han står som et eksempel på at det går
an, bare viljen og gleden i idretten er tilstede.
Takk for hva du har vært for din klubb – vi i Ready lyser fred over ditt minne.
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Ready gratulerer 2016
95. år:
Lilian Bie

13.06

90 år:
Harald Jakhelln
Tore B Steen
Nanna Helmer
Per Valentin Aass

20.03
06.04
10.08
02.09

85 år:
John Sissener
Arild Ditlev-Simonsen
Randi Hartmann
Thorvald Stoltenberg
Hans Herman Horn

17.03
21.03
03.05
08.07
03.11

80 år:
Eva Lorentzen
Trond Vahl
Thorleif Bogen
Hermann Kopp
Olav Ildal Jr
Ove Johan Hjort
Leif-Jørgen Ulleberg
Ove Høegh

01.01
01.01
01.01
01.01
10.03
25.06
24.08
01.12

70 år:
Iver Lund
Knut Bachke
Stein Oppedal
Erik Fred Mathiessen
Kersti Goffen-Nielsen
Dag Myhre
Lars Flatla
Anne Hertzberg
Rita Røvig
Petter Kimmestad
Kristin Kardel
Hans Erling Bjørge
Frithjof Ulleberg

01.01
01.01
01.01
11.01
11.01
13.02
17.02
27.03
08.06
14.06
28.06
22.08
13.09
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60 år:
Terje Seljeset
Christin Schonhowd
Lars Brynildsrud
Michael Klem
Espen Karlsen
Jon Hovi
Per Morten Hoff
Per Berg
Rune Flaen
Hilde Jebsen
Håkon Andersen-Gott

12.01
01.05
04.05
07.07
19.08
07.10
03.11
05.11
24.11
18.12
31.12

50 år:
Finn Jarle Mathisen
Carsten Steenmark
Christen Møllhausen
Ole Jacob Person
Fredrik Klaveness
Jan Bjørni
Oluf Ulseth
Jarle Jevnesveen

25.03
30.03
09.04
12.04
19.05
01.07
16.08
30.11
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Hovedstyrets Årsberetning 1.1. – 31.12.2015
A. HOVEDSTYRET:
Hovedstyret har bestått av:
Leder:
Torer Frogner Berg
Nestleder:
Marius Moursund Gisvold
Styremedlem:
Birgitte Bjerkely
Styremedlem:
Ole Jacob Person
Styremedlem:
Camilla Lyng-Jørgensen
Varamedlem:
Hege Ibsen
Varamedlem:
Finn Espen Sellæg
Det har vært avholdt 7 hovedstyremøter i 2015.
Administrasjon:
Administrativ leder: Bjørnar Borgestrand Øien
Regnskapsbyrå:
Econpartner AS
Readyavisens redaktør:
Bjørnar Borgestrand Øien
B. FONDS- OG FORVALTNINGSSTYRET:
Jan Fredrik Thronsen og Peder Schjoldager
C. FASTE KOMITEER:
1) Åge Blom Lorentzens Statuettkomité:
Torer F. Berg, Jan Fredrik Thronsen, Per Morten Hoff, Rolf Bjørnskau
2) Komité for utdeling av Falne Readygutters Minnepokal:
Torer F. Berg, Per Morten Hoff, Tore Staubo
3) N. O. Østgaards Minnepokal: v/Styret.
4) Halfdan Ditlev-Simonsens Minnepokal: v/Styret.
5) Lovkomitéen: Arne Steen Arnesen, Morten Rødseth og foreningens leder
6) Valgkomitéen: Per Roger Johansen, Ingvar Straume, Anne Cathrine Straume, Rolf
Bergseng (Vara)
7) Kontrollkomiteen: Ola Røthe og Thomas Åker-Furre.
8) Banestyret: Torer F. Berg L, Per Roger Johansen, Peder Schjoldager
D. READYHUSET A/S.
Eies 100 % av Idrettsforeningen Ready.
Readyhusets styre består:
Leder:
Torer Frogner Berg
Styremedlem: Thomas Åker-Furre
Styremedlem: Elisabeth Wilhelmsen
E. SPORTSLIGE ARRANGEMENTER.
Det vises til avdelingenes egne beretninger.
F. MEDLEMSFORHOLD

Readyavisen på nett -2016

side 7 av 57

Medlemskap i Ready 2014 2015
Jenter/gutter t.o.m. 17 år 1241 1135
Kvinner/menn f.o.m. 18 år 487 500
Familiemedlem
351 531
Livstidsmedlem
113
Totalt 2079 2279
Generelt
I sitt 108. år fortsetter Idrettsforeningen Ready med å gi et godt og bredt idrettstilbud til barn
og ungdom i vårt distrikt og friidrettsavdelingen har igjen markert seg med økt aktivitet i
tillegg til Råskinnet som ble gjennomført for 19. gang (jubileum i 2016).
Det ble besluttet å legge kunstgress på Gressbanen grus – som i fremtiden vil hete Gressbanen
2. Kunstgresset inkl. anleggsarbeid gjøres så snart minianbud er lagt ut og antatt. Ready vil
sammen med Bymiljøetaten (BYM) se på muligheten for å forberede banen for kunstis, dvs.
utføre det nødvendige anleggsarbeid og legging av kjølerør.
Ready tok over driftingen av kunstisbanen på Gressbanen høsten 2015 i god dialog med og
godt samarbeid med BYM. Møte for utveksling av erfaringer gjøres etter påske 2016.
Brukernes erfaringer er svært gode.
Utleie av leiligheten, peisestue og kafe har fungert godt.
Kontorlokalene inkl. fotballavdelingens bruk av den tidligere hybelleiligheten fungerer
tilfredsstillende, men er i trangeste laget.
Ready som forening har økt omsetning fra 13 til snaue 16 mill. Fotballavdelingen fortsetter å
øke medlemstallet og er målt i omsetning med sine 6 mill, nesten det doble av alpinavdelingen
som ligger rundt 3,7 mill. Bandyavdelingen inkl. A-laget ligger på 2,8 mill. og
Friidrettsavdelingen inkl. Råskinnet på 1,5 mill.
Ready har kun en person i ren administrativ stilling, Bjørnar Borgestrand Øien (som i tillegg
har administrert friidrettsavdelingen). Nytt styre i friidrettsavdelingen velges våren 2016.
Som arbeidsgiver har Ready også følgende heltidsansatte: Timo Lahti (sportssjef bandy som
avløste Jon Ljungberg i 2015) og Patrik Heed (bandy), Andrej Jerman (sportssjef alpin) og Igor
Laikert (trener alpin U16). Fotballavdelingen har 4 ansatte med Anders Mortensholm,sportssjef
(avløst av Ulrik Børresen fra feb. 2016), Ulrik Børresen (koordinator, sportssjef fra feb. 2016),
Magnus Haukvik (trener), Jonas Rygg (trener)
Som annonsert på forrige årsmøte vurderte Ready å gå for Webtotals reviderte versjon av
internett og påmeldingssystem, og vi valgte å gjøre det. Omleggingen ble gjennomført høsten
2015 og er nå fullt integrert og er en klar forbedring.
Representasjon - krets og forbund og idrettspolitiske organ
Norges Bandyforbund (NBF): Olav Hamran, medlem i seksjonsstyrets seriekomité.
Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) Bydel Vestre Aker: Torer F. Berg, leder av arbeidsutvalget.
Oslo Fotballkrets (OFK): Marius M. Gisvold, medlem i Anleggskomiteen
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Økonomi
Klubbens regnskap består av avdelingsregnskapene, hovedkassens regnskap og Ready fonds
som sammen benevnes ”Ready Total” og representerer regnskapet for klubbens sportslige
aktivitet. I tillegg kommer regnskapet for Readyhuset AS. Samlet utgjør alle disse regnskapene
“Ready konsern.
I 2015 kan vi konstatere at to av de tre store avdelingene gikk med overskudd, og en gikk med
underskudd. I tillegg kan nevnes Friidrettsavdelingen som endte med overskudd etter et
vellykket Råskinn arrangement.
Samlet hadde avdelingene inkludert Ready Fonds driftsinntekter på 15 727 222,- mens samlede
driftskostnader var kr 15 596 268,-. Etter finansposter gav dette et overskudd på kr 130 954,Avdelingene hadde samlet en egenkapital på kr 6 214 390,- pr. 31.12.2015.
Hovedkassen hadde driftsinntekter på kr 1 693 664,- og totale kostnader på kr. 2 053 374,Etter finansposter gav dette et underskudd på kr 359 710,-. Ved utgangen av 2015 hadde
Hovedkassen en egenkapital på kr 171 068,Ready Fonds hadde i 2015 et underskudd på kr 52 099,-. Fondet har en total investert kapital
pr. 31.12.2012 på kr 2 043 328,Readyhuset AS hadde samlede driftsinntekter på kr1 530 611,- og totale driftskostnader og
finanskostnader på kr 1 458 596,-. Etter finansposter og skatt gav et overskudd på kr 106 615,i 2015.
Basert på de enkelte enheters regnskaper fremstår Konsernet Ready med samlede
driftsinntekter på kr 17 258 000,- samlede kostnader på kr 17 020 000,-. Etter finansposter
viser konsernet Ready et overskudd på kr 238 000,-. Ved utgangen av 2015 hadde konsernet
Ready en egenkapital på kr 9 119 000.Hovedstyret mener at Ready både på avdelingsnivå og samlet er i en tilfredsstillende
økonomisk situasjon.
For 2016 har Hovedkassen budsjettert med et overskudd på kr. 9000,-.
Ready med avdelingene og hovedkassen samlet har budsjettert med et overskudd på 366 277,Samlet har Hovedkassen og Readyhuset AS budsjettert med et overskudd på kr.615 007,-

Torer F. Berg
Leder i Hovedstyre
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Økonomi 2015
Avdelingsresultat Ready:
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Resultatregnskap Ready Total:

RESULTAT

READY

01.01.2015 - 31.12.2015

TOTALT
Note

2015

2014

Salgsinntekter

157 667

Sponsorinntekter

954 000

513 500

Aktivitetsinntekter

1

7 641 923

7 255 456

Turneringer og arrangementer

2

1 711 439

2 206 088

Støtte og bidrag

3

2 346 059

1 003 250

2 916 134

2 035 157

15 727 222

13 013 451

Leie treningsareal

-801 247

-627 312

Utstyr

-755 955

-470 995

Andre salgsinntekter
SUM INNTEKTER

Idrettsaktivitet

-2 496 173

Andre aktivitetskostnader

-2 231 135

-4 053 793

Kostnader arbeidskraft

4

-7 146 827

-6 688 461

Andre driftskostnader

5

-1 014 188

-1 085 978

Regnskap og revisjon

6

-668 025

-281 970

Reisekostnad

-305 222

Støtte fra hovedkassen
Støtte friidrett (Råskinnet)/bandy
Støtte bandy/bandy A-lag
Diverse kostnader

-143 317

Tap på fordringer
Finansinntekter og -kostnader
SUM KOSTNADER

ÅRSRESULTAT

Readyavisen på nett -2016

-36 500
-34 178

55 379

-15 596 268

-13 189 630

130 954

-176 179
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Resultatregnskap Ready konsern:

RESULTAT
01.01.2015 - 31.12.2015
RESULTAT
Salgsinntekter
Sponsorinntekter
Aktivitetsinntekter
Turneringer og arrangementer
Støtte og bidrag
Andre salgsinntekter
SUM INNTEKTER

Leie treningsareal
Utstyr
Avskrivninger
Idrettsaktivitet
Andre aktivitetskostnader
Kostnader arbeidskraft
Andre driftskostnader
Regnskap og revisjon
Reisekostnad
Diverse kostnader
Tap på fordringer
Finansinntekter og -kostnader
Skattekostnad
SUM KOSTNADER
ÅRSRESULTAT

Readyavisen på nett -2016

READY
Note TOTALT

READY

READY

READY

TOTALT

KONSERN

KONSERN

2015
158
954

2014
514

7 642 7 255
1 711
2 346
2 916
15 727

3

2015
158
954

-801
-756

7 642
1 711
2 346
4 447
17 258

2 206
1 003
2 035
13 013

-627
-471

-801
-756

-2 231

7 255
2 206
1 003
3 682
14 660

-627
-471
-316
-2 496
-2 231
-7 149
-2 032
-778
-305
-143

-15 596

-13 190

-17 020

-312
0
-4 054
-6 688
-2 124
-282
0
0
-37
47
0
-14 548

131

-176

238

113

-2 496
4
5
6

2014
0
514

-4 054
-7 147 -6 688
-1 014
-668
-305
-143
-37
-34 55

-1 086
-282

-47
35
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Balanse
Balanse avdelingene:
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Balanse totalt:
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Balanse konsern:
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Noter
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Note 1
Aktivitetsinntekter

2015

Alpin
Treningsavgifter
Samling Sölden
Annet
SUM

590 770
571 359
695 651
1 857 780

Friidrett
Treningsavgifter
SUM

162 601
162 601

Fotball
Treningsavgifter
Readyakademiet
Annet
SUM

2 691 009
1 243 167
899 600
4 833 777

Bandy
Treningsavgifter
Annet
SUM

475 465
226 900
702 365

Note 2
Turneringer og arrangementer
Friidrett
Råskinnet
SUM
Bandy
Cup'er
Annet
SUM
Note 3
Støtte og bidrag
Driftsbidrag Oslo kommune
Bidrag fra bydelen, NIF/NOK, OFK
Bidrag fra Oslo skikrets/Norges skiforbund
Momskompensasjon
Grasrotandel
SUM

2015

1 005 240
1 005 240

324 600
164 461
489 061

2015
960 900
461 724
52 340
718 507
152 588
2 346 059

Note 4
Readyavisen på nett -2016
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Kostnader arbeidskraft
Lønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
Andre sosiale kostnader
SUM
Note 5
Andre driftskostnader
Data/internett/betalingsløsning
Mindre anskaffelser
Kontorrekvisita
Telefon
Porto
Møter, kurs
Forsikringer
Billeie
Reklamekostnad
Gaver/tilstelninger/premier
Diverse administrasjonskostnader
Andre driftskostnader
Kostnad fra 2014 (gjelder Bandy A-lag)
SUM
Note 6
Revisjon og regnskap

2015

2014

5 347 010
621 289
860 042
238 956
79 530
7 146 827

5 109 319
603 658
817 408
130 392
27 684
6 688 461

2015
242 393
108 397
22 871
67 121
2 122
18 917
96 966
70 125
27 864
49 696
46 982
104 319
156 415
1 014 188

2015

2014

78 622
589 403
668 025

23 497
85 626
172 847
281 970

2015

2014

Aksjer i Hoppsportens Venner
Ballbinger
SUM

18 750
304 632
323 382

0
405 474
405 474

Note 8
Andre utestående fordringer

2015

2014

657 525
50 052

243325
0

Revisjon
Regnskap
Andre administrasjonskostnader
SUM
Note 7
Varige driftsmidler

Kundefordringer
Andre fordringer
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SUM
Note 9
Forskuddsbetalte kostnader og fordringer
Periodisering avdelinger
Forskuddsbetalt forsikring
Andre forskuddsbetalte kostnader
Forskuddsfakturert sponsor
Andre fordringer/til gode kredittkortsalg
SUM

707 577

243 325

2015

2014

48 168
10 530
47 400
175 000
157 777
438 875

0
9 500
54 043
0
0
63 543

Note 10
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Foreningen har investert i følgende markeds-baserte finansielle omløpsmidler som er
regnskapsført til virkelig verdi per 31.12:
2015
2014
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
Fonds 6011 66 82772
Fotball 6030 05 71398
Friidrett (Råskinnet) 5080 05 05140
Friidrett 1503 45 60576
Langrenn 7058 05 96965
SUM total bank
Note 12
Egenkapital
Hovedkassen
Alpin
Bandy A-lag
Bandy
Readyavisen på nett -2016

979 525
627 129
1 606 654

990 873
667 880
1 658 753

2015

2014

2 569 584
231 000
352 966
4 470
253 002
396 595
205 200
189 047
638 805
14 906
1 038 806
25 052
5 919 434

344 928
75 847
377 524
3 906
769 647
1 125 149
95 307
186 385
1 146 663
82 069
866 888
36 338
5 110 650

2015

2014

171 068
762 702
-72 242
836 554

513 349
991 350
80 247
966 114
side 19 av 57

Fotball
Langrenn
Hopp *)
Friidrett
Fonds
Sum

1 365 247
20 952
0
1 086 780
2 043 329
6 214 390

Egenkapital per 01.01.2015
Årets resultat
Egenkapital per 31.12.2015

6 083 431
130 954
6 214 385

449 786
27 710
17 429
942 023
2 095 423
6 083 431

*) Ettersom det ikke er aktivitet i hopp-avdelingen, er egenkapitalen i denne avdelingen overført til hovedkassen
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Regnskap Readyhuset
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Revisor s beretning

Readyavisen på nett -2016

side 28 av 57

Readyavisen på nett -2016

side 29 av 57

Kontrollkomiteens beretning
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Budsjett Ready 2015
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Alpin – Årsberetning
Innledning
Ready Alpin er i god fremgang, og sesongen 2015/16 som nå snart er over
har vært en veldig god sesong. Vi har 150 aktive løpere. Vi har fått mange
flotte sportslige resultater i flere aldersgrupper og har et stabilt treningstilbud
som gir rom for både bredde og spissing.
Styret har arbeidet systematisk med å skape en enda bedre klubb barn og
unge, og spesielt økt fokuset på rekruttering av nye unge barn til avdelingen
og å forbedre kvaliteten på treningene. Alpin er en sport hvor det er høy
terskel for barn å begynne, men vi ser at økt fokus på rekruttering sammen
med systematisk arbeid for å øke kvalitet og tilgjengelighet i treningstilbudet,
gir resultater i medlemstallet. I tillegg ser vi at en godt fundert treningsfilosofi
med fokus på langsiktig utvikling sammen med godt miljø gir resultater.
Dette har ført til at vi har flere FIS-løpere (17 år og eldre) enn vi har hatt på
mange år. Det er også en fin vekst i de yngre treningsgruppene.
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:
Finn Espen Sellæg
Bjørn Isaksen
John Arne Bjerknes
Anders Bugge
Bjørn Grenman
Thor Sandvik
Monique Lacoste
Camilla Lyng-Jørgen

Leder
Nestleder
Styremedlem/leder sportslig utvalg
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem/økonomiansvarlig
Styremedlem
Styremedlem

Treningsgrupper, trenere og oppmenn:
Av avdelingens 150 aktive løpere er 10 FIS-løpere, 105 i de ordinære treningsgruppene, 25 i alpinskolen
og 10 veteraner. Det som er spesielt gledelig denne sesongen er at vi for første gang på noen år har
vekst i de yngre treningsgruppene. I 10 år og yngre er vi i år 56 løpere, mot 33 i fjor. Dette er svært
gledelig og lover godt for kommende år. Vi ønsker og har kapasitet til ytterligere vekst, og vi har
ambisjoner om å nå 150 løpere i de ordinære treningsgruppene innen 3 år.
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.
Readyavisen på nett -2016
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I forkant av denne sesongen ansatte vi ny hovedtrener i Andrej Jerman, fra Slovenia. Andrej er tidligere
WC-alpinist med mange sesonger i WC, og har blant annet to seire i utfor. Andrej har blitt tatt godt i mot i
klubben, og han har gjort et godt inntrykk fra første gang vi møtte han i bakken i forbindelse ned
sommersamlingen i Juvass i juni 2015. Tilbakemeldingene fra løperne etter sesongen er svært positive,
og vi ser fram til nye sesonger under Andrejs sportslige ledelse.
I tillegg til Andrej er Igor Laikert ansatt som trener i 90 %
stilling. I tillegg har vi en rekke timebaserte trenere. Totalt
har i vinter hatt 16 aktive trenere.
Administrasjon/kommunikasjon.
Det er avholdt styremøter jevnlig og ellers ukentlig kontakt og
jobbing på e-post. Hver treningsgruppe holder minst to
foreldremøter årlig hvor sportslig leder og styreleder har
deltatt.

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 Folgefonna i første uken av
sommerferien. Dessuten hadde vi flere samlinger på Juvass i august, september og oktober. I
høstferien reiste de eldste gruppene (U12-årsklassen og eldre) til Sölden i Østerrike, mens U10
hadde samling på snø (!) på Geilo. Tidligsnøen på Geilo ble dessuten flittig benyttet av mange
grupper utover høsten.
3. Skitrening fra ca. 1. oktober til 1. mai med både ski-samlinger og ettermiddags/kveldstrening.
Uketreningen i Wyller og Tryvann har vært brukbare denne sesongen, med greie snøforhold. Men vi
synes fortsatt sesongen i Wyller blir for kort med åpning godt ute i januar. Derimot har forholdene i
fjellet vært gode. Det har vært arrangert et betydelig antall ski-samlinger på i de ulike gruppene i
løpet av vintersesongen.

Sportslige resultater
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Ready Alpin har i inneværende sesong markert seg sterkt både lokalt og nasjonalt. De nasjonale finalene
har imidlertid ikke vært avholdt enda, slik at de endelige resultatene derfra vil bli referert i neste års
beretning.

Vi er overbevist om at fokus på 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.

Rennarrangementer
-

SSL Ready barnerenn – Wyller

-

SL, SG og SSL rangeringsrenn U14 og U16 – Wyller

-

SSL Klubbmesterskap – Wyller

-

Kvitfjellrennet/Michel Herbelin cup (sammen med Kjelsås og Heming)

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 Monique Lacoste og Kristin Sandvik har vært representanter i Alpinkomiteen i Oslo Skikrets

Økonomi
Ready Alpin har for regnskapsåret 2015 et underskudd på kr 229.157 kr 260.709 sammenlignet med
fjorårets overskudd på kr 260.709. Forskjellen mellom årets underskudd og fjorårets overskudd forklares
med at vintertreningsavgiften for sesongen 2014/2015 ikke ble fordelt mellom 2014 og 2015, men
regnskapsført i sin helhet for 2014. Det vil derfor være naturlig å se dette regnskapet og 2014-regnskapet
i sammenheng. Samlet sett viser de to årene et overskudd på kr 31.073
Styrets har 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,
Finn Espen Sellæg, styreleder
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Ready Alpin takker sine sponsorer og støttespillere
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Bandy – Årsberetning
Administrasjon
Sportssjef
Timo Lahti har igjen funnet veien til Gressbanen og Ready bandy, og har fungert som
Sportssjef for inneværende sesong. Timo har overtatt en bandyavdeling som har
utviklet seg siden han sist var Sportsjef i Ready. Dette har han tatt vare på og fortsatt
arbeidet med å videreutvikle avdelingen til å gi et enda bedre tilbud til alle våre
spillere. Både Sportslig utvalg og styret har hatt god dialog med Timo og samarbeidet
har fungert godt.
Ready bandy har styrket seg enda mer gjennom
sesongen 2015/2016. Fjorårets arbeid med å etablere
ny administrasjon og sette retning og strategi for de
neste årene har vært vellykket. Administrasjonen er
nå klar for videre satsning og er nå bedre rustet enn
noen gang. Sammen med Timo, danner Patrik Heed
og Tom Bjerkely resten av administrasjonen og de vil
jobbe videre med utvikling av spillere og banedrift. I
arbeidet med å etablere videre strategi, ble det
konkludert at dette var to av de mest sentrale faktorer for å vokse og lykkes videre
som bandyklubb. Vi trenger å gi barn og ungdom det beste tilbudet for å kunne vokse
videre og genere mer inntekter, og dette har administrasjonen stort fokus på.
Det er et utfordrende arbeid å samle alle frivillige og dugnadsytende krefter i Ready
bandy. Timo sitt fokus denne sesongen har vært å bli kjent med alle og hvordan
avdelingen fungerer på alle plan. For neste sesong skal Timo videreutvikle dette
arbeidet og fortsette å være den sentrale delen av Ready bandy.
På vegne av alle i Ready bandy vil styret også rette en stor takk til dem som har tatt
over banedriften. Dette har vært en formidabel utfordring, som både Tom Bjerkely og
Alex Dietrichson har bidratt til sammen med en håndfull andre støttespillere. Gjennom
mange timer på og rundt banen til alle døgnets tider, har disse to jobbet hardt og
lykkes med banedriften og gitt oss alle veldig gode isforhold gjennom hele sesongen.
Begge to fortjener stor ros og takk, vi håper flere kan melde seg som frivillige til å
fortsette denne suksessen.

Styrets sammensetning
Ole Jacob Person Leder
Rolf Bergseng
Alex Dietrichson
Olav Røthe
Morten Dregler
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- samt representanter fra de forskjellige arbeidsutvalg etter behov
I tillegg til styrearbeid, økonomistyring og strategisetting har styret utøvet bla. arbeid
med banedrift, materiell, sponsorer, utstyr/sliping, bandyskolene, cuper kiosk/salg,
dommerarbeid og forbundsarbeid. Spesielt den nye driften av banen, rekruttering av
de yngste og satsningen på SFO, samt sikring av hovedsponsor har det vært jobbet
mye med.
Ved siden av styrefunksjonene er det nå etablert flere arbeidsutvalg med ansvar for
Sportslig utvalg, SFO-bandy, treningsavgifter og betalingsfunksjoner/web-sidene og Alaget.
Ledere underutvalg:
Håkon Andersen-Gott (A-laget), Peder Schjoldager (Sportslig utvalg), Fredrik
Gørrissen (IT, web og innbetaling), Rolf Kjos-Hanssen (SFO-bandy).

Resultater
Samlet sett er Ready godt synlig på resultatkartet
i bandy-Norge. Igjen er A-laget med og kjemper i
toppen; 5. plass i serien og semifinaler i NM
sluttspillet, dessverre med tap. I tillegg til det har
Ready 4 andre lag som også spiller semifinaler;
damelaget, junior, gutt og ikke minst old boys.
Før sesongen deltok A-laget, som vinner av NM
2015, på World Cup i Sandviken og fikk prøve seg
mot lag som; Dynamo Moskva, Sandviken, AIK og IFK Vänersborg.
I tillegg vant A-laget bronsefinalen i eliteturnering i vikingskipet før de vant
SuperFinalen mot Stabæk helgen før seriespillet startet.
Junior har hatt to lag i seriespill, ett i elite og ett i kvalik. Elitelaget endte på 3. plass i
serien og kvalik-laget kom sist i serien hvor motstanderne bare var førstelag. I
kvartfinalen slo juniorlaget ut Konnerud og ble med det klare for semifinale for 4. året
på rad. De tapte semifinalen mot Ullevål, men vant Bronse mot Dammen. Hele 7
spillere har vært med på trening med A-laget, 5 av disse har også fått spille kamper.
10 juniorer har vært med på rekruttlaget i 1. divisjon og 5-6 juniorer har fått prøve seg
på 2. divisjonslaget.
Damelaget har i år samarbeidet med Ullevål og kom til semifinalen i år som tidligere
år, men får en tøff motstander i Stabæk som står på andre siden av banen. Ready
hadde 3 damespillere representert på landslaget som tog bronse i verdensmesterskapet i USA. Malin Bromark har trent laget sammen med Jan Nærby og
Daniel Grönqvist.
Rekruttlagene har spilt nok en god sesong; Rekrutt 1 tok en 2. plass i 1. divisjon og
Rekrutt 2. kom til slutt på en god 8. plass i 2. divisjon.
Guttelaget kom også til semifinale i NM der det finnes mange interessante spillere
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som kan få en fremtid i A-laget. Laget tapte dessverre bronsefinalen tilslutt.
Småguttlaget elite tapte kvartfinalen i NM.

Sportslige resultater
•
•
•
•
•
•
•
•

A-laget
Damelaget
Rekrutt 1
Rekrutt 2
Junior
Gutt
Smågutt (1)
Smågutt (2)

5.plass i eliteserien, tap NM semifinale
3.plass i seriespillet (9’er og 11’er-spill), tap NM semifinale
2. plass, i 1. div.
8. plass, i 2. div
3. plass i NM-serien (elite), bronse i NM
4. plass i NM elite og 4. plass i NM kval, tap bronsefinale
3.plass i kretsserien (01-serien), tap kvartfinale NM
1.plass i kretsserien (02-serien), ikke videre i NM

Andre yngre lag:
Ready stilte med 2 lag i 03-serien, 2 lag i 04-serien, 3 lag i 05-serien 1 lag i 06-serien,
og 2 lag i 07-serien. Ready stilte med et jentelag i Lille jenteserien (03-05).
•
•

Oldboys
Veteranlaget

2.plass i seriespillet, tap semifinale NM
7.plass i seriespillet

I kretsseriene for de aldersbestemte klassene dominerer Ready fortsatt med antall lag
og spillere. De yngre årgangene rangeres ikke, i tråd med NIFs barneidrettsbestemmelser.
Blant de yngste 11’er-lagene er det også veldig mye bra, og bredden i disse
årskullene viser at vår strategi om å satse både på bredde og elite fungerer godt, og at
det er mulig å inkludere begge deler i én og samme klubb. Det er også stor
entusiasme og forventning blant våre mange håpefulle yngste spillere om å ta steget
opp til 11’er-spill, samt at de eldre gutte- og jentelagene er vel etablerte. En
kulturendring i avdelingen er dessuten fremtonende ved at det nå er flere spillere som
ønsker å satse på bandy.
Det trenes godt i forberedelsene for smågutt, som er de yngste på 11´er-bane. Hos de
aller minste spillerne er motivasjonen upåklagelig, og det utøves mye bra 7´er-spill.
Her er også foreldrestøtten meget god, og vi er heldige som har såpass mange som
stiller opp som trenere, oppmenn og heiagjenger. Det finnes et stort
rekrutteringspotensial for Ready til stadig å få frem bandylag med lokale jenter og
gutter fra vårt gode nabolag, og bandyavdelingen vil fortsette med å legge alle forhold
til rette for dette.

Trening
Alle 11’er- og 9’er-lag har gjennomført barmarkstrening allerede fra våren, fra 2-4
økter i uken.
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Trening i ishall på høsten før sesongstart ble gjennomført som vanlig med god
oppslutning. Det var også flere turer til innendørshaller i Sverige, både for A-laget,
damer og aldersbestemte lag, som gikk til Vänersborg og Surte.
Alle lag har fått minst to økter med
istrening hver uke i løpet av sesongen. For
de 4 yngste årgangene på 7’er og for
smågutt/guttelaget har det blitt gjennomført
ukentlig felles Årgangstrening ledet av
Patrik Heed. Dette er i tillegg til
lagtreningen en gang per uke hvor lagenes
egne trenere/oppmenn har hatt ansvaret
sammen med utviklingssjefen.
På Årgangstrening har det blitt fokusert på
4 tydeligere temaer for spillerne; skøytegåing, kølleteknikk, skudd og pasninger, hvor
det var stor fremgang blant de unge spillerne. Sammenlagt har 665 spillere deltatt på
treningene. Patrik har hatt med seg 2-5 andre trenere fra junior og guttelagene som
har bidratt godt på Årgangstreningene.
Årgangstreningene har vært veldig populære og styrker samholdet i Ready bandy på
tvers av lagene. Dette er en bevisst handling for å skape bedre klubbfølelse og
motivasjon for alle spillere.
Det har i tillegg til disse vanlige treningene vært arrangert ”Keepertrening” og en
videreutvikling av «A-lagets ungdomstrening», som har blitt avholdt seks lørdager. Et
utrolig populært tilbud med både Ready- og naboklubbspillere. Kanskje ikke så rart,
når trener-teamet bestod av A-lagsspillere sammen med Patrik. I snitt har det vært 45
spillere til stede per trening.

Arrangementer
Bandyavdelingen hadde 27 lag med i seriespillet, derav 4 dame-/jentelag. Ready er
fortsatt en av Norges største bandyklubber. Ready jobber fortsatt målrettet med
rekrutteringen gjennom god kontakt med skolene, satsningen på SFO og
bandyskolene.


Bandyskolene er i utvikling. Hele 11 lørdag formiddager, både før og etter jul, var
deler av banen reservert for en tredelt bandyskole: i sesongen 2015/16, har det
deltatt 78 barn fordelt årskullene 2007/08/09. Barn født i 2007 har også hatt tilbud
om lagstreninger på søndagsformiddag. Etter jul ble det også etablert lag for 2008
kullet, med egne treninger på søndagsformiddag.
Bandyskolen har i år som alle tidligere år hatt god hjelp av småguttespillerne som
instruktører og hjelpere på lørdagene. I tillegg er det noen foreldre som har meldt
seg på, og hjulpet de aller minste. Parallelt med bandyskolen er det etablert en
foreldrebandy for de voksne som ønske en treningsøkt med bandy, mens barna er
på bandyskolen. Et populært tiltak.
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Sesongen 2015/16 har Morten Dregler og Rolf Bergseng hatt hovedansvar for
bandyskolen. I tillegg har Sivert Brekke og Fritjof Brate bistått. På sidelinjen har
Jan Bjørni og Rolf Kjos Hansen bistått.


SFO-bandy for skolebarn i nærområde har fortsatt også denne sesongen. Med
nye pingviner og nytt navn har «Cool på is» har vært en stor suksess med 250
barn fordelt på fem dager. Barn fra Smestad, Svendstuen, Huseby, Steinerskolen,
Slemdal, Vinderen, Skøyen, Montessori og Grindbakken har deltatt. Rolf KjosHanssen har vært tilrettelegger og bidratt sterkt til at dette tilbudet har hatt høy
kvalitet og at flere skoler ønsker seg denne ordningen. Dette er et arbeid Ready
bandy kommer til å videreføre også neste år. På samme måte som Bandy-skolene
er slike ordninger med på å styrke rekrutteringen, samtidig som de innbringer noen
inntekter.



Vinterferie bandy camp. I vinterferien ble det arrangert Bandycamp med totalt 53
ungdommer fra Ready, Røa, Øvrevoll/Hosle, Stabekk og Frigg. Et veldig populært
tilbud som Ready vil fortsette med også neste år.

•

Ready Cup 2015 ble gjennomført som vanlig 3. helg i januar. Godt organisert med
hjelp og støtte fra Banegutta og arrangement gruppen bestående av foreldre fra
2002/2003/2004 lagene. Arrangementskomiteen ønsker å takke alle foreldre som
har bidratt underveis slik at arrangementet var mulig å gjennomføre. Også i år var
det flere svenske lag med som skaper en liten internasjonal side ved
arrangementet. En flott helg med mange utrolig gode kamper og et godt overskudd
fra kafeteria, påmeldingsavgifter og sponsorer er et flott økonomisk bidrag til
klubben og bandyaktiviteter.

•

Knøtte Cupen ble i år som i fjor organisert av Bjørn Klock. Juniorspillerne stilte
lojalt opp sammen med engasjerte foreldre og bidro til å gjøre arrangementet til et
hyggelig bandyminne for de unge deltagerne. Arrangementet ble prikkfritt
gjennomført i gråvær men ellers fine forhold på Gressbanen. Det var mange barn
som dro fornøyde hjem, med pokal i hånden, et smil om munnen og et sterkt
ønske om å komme tilbake neste år!



Jente Cupen eller ”8-mars-cupen” ble i år gjennomført for syvende gang og igjen
med kamper over to dager. 7’er spill ble gjennomført på lørdag 5. Mars og 9’er spill
på stor bane søndag 6. Mars. Totalt deltok nærmere 300 spillere fra 27 lag, hvorav
9 fra Sverige – ny rekord! Ready stilte med 5 lag og var representert i alle puljer.
38 kamper ble avviklet lørdag på tre parallelle baner, hvor også natur-isen ble
brukt, for årskull 2003-08. 5 lag stilte til cup på søndagen og da ble 10 kamper +
finale avviklet fra kl 08.30 til 16.00. Til søndagen var lag fra årgang 2000-2003
invitert. Dispensasjon ble gitt til noen få 99-spillere og til Surte/Karebys 03/04-lag.
En stor jobb ble lagt ned av Christen Møllhausen og Daniel Grönquist for å tilpasse
puljene etter innsikt om spilleferdigheter. Damespillere og ferske VMmedaljevinnere hjalp til med premieutdeling til de mindre jentene. Søndagens
finale ble vunnet av Mölndal F14 mot Høvik Jenter. Fjorårets inntrykk av at det er
færre jentebandyspillere enn tidligere år ble gledelig motbevist i år. Cupen ble
gjennomført som dugnad av alle jentelag og vårt damelag under ledelse av Daniel
Nordstad Grönquist.
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Representasjon – sportslig
Landslag
• Damlandslaget, VM i Minneapolis. Norge var nær ved ikke å sende lag, men
dette løste seg og Norge spilte seg fram til bronsefinale mot Canada som de vant!
Mathilde Hveding Langmo, Nina Marie Dybwad og Linnea Nordstad Grönquist
deltok og hjemmeværende reserver var: Marie Bolme, Tuva Askmann Nærby og
Camilla Rokke.
• U-17 J, landskamper mot Sverige: Marie Bolme, Linnea Nordstad Grönquist,
Julie Abrahamsen, Kristine Tönnesen, Katrine Bolme og Ina Dahl.
•
•

Herrlandslaget, VM i ULJANOVSK: Christian Waaler har vært del av
landslagsstallen gjennom sesongen, og ble uttatt til VM i Russland som kaptein.
U-19 G, VM i Trollhättan: Simen Aksland Møller

For å avbøte manglende aktivitet fra forbundet for jenter U17 denne og forrige sesong
besluttet ledere fra klubbene Ready, Høvik, Solberg og Ullevål at det var nødvendig
med noen prosjekter for denne gruppen sesongen 15/16.
Først ut var deltagelse på WorldCup U17F i Vetlanda og
Sapa Arena, med et lag fra Høvik, Ready og Ullevål. Etter
flere gode kamper, herunder seier over Canada’s landslag,
gikk laget så vidt ikke videre til semifinale. Her deltok fra
Ready Ninni Anker Lund, Hermine Widding, Katrine Bolme,
Ina Dahl, Selma Ditlev-Simonsen og Pauline Jenssen.
Deretter reiste en gruppe på 15 spillere for U17 laget til BOA
United, til Helsinki i januar for å spille treningskamper mot det finske og svenske
landslaget. Ready var representert ved Ina Dahl, Selma Ditlev-Simonsen og Pauline
Jenssen. Laget spilte 4-4 mot det finske landslaget og holdt verdensmesterne fra
Sverige, som i snitt var nærmere to år eldre, til 1-9.
Kretslag
Damer

- det ble ikke arrangert kretslagskamper for damer denne sesongen

Jenter

Ina Dahl, Katrine Bolme, Selma Ditlev-Simonsen, Pauline Jensen, Mina
Mellbye, Hermine Widding, Ninni Lund-Holter

Gutt 99/00

Joachim Bergseng, Marcus Horn og Fredrik Bjørni

Smågutt 01 Luca Jenssen, Mathias Gravelsæther, Fredrik Person, Casper Bugge,
Tor Aabye og Oscar Franck.

Representasjon - krets og forbund
Norges Bandyforbund (NBF):
Olav Hamran er medlem av seksjonsstyrets seriekomité.
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Andre forhold
Grupper, trenere og oppmenn
A-laget ble trent og ledet av Kjell Edberg, og Patrik Heed som barmarkstrener, alt i alt
et meget godt team.
Juniorlaget ble trent av Patrik Heed, assistert av Halvard Thommessen og Ola Dahl.
Guttelagene ble i år trent av Timo Lahti, Patrik Heed og Terje Dyvik.
Småguttlagene ble trent av Thomas Drevvatne og Trygve Gotaas.
Damelaget ble trent av Malin Bromark sammen med Daniel Nordquist, Jan Petter
Nærby og Nils Dybwad, en ordning som har fungert godt.
Våre mange 7’er-lag er trent av foreldretrenere som står for avdelingens mest
omfattende og helt nødvendige innsats; en uunnværlig innsats som Ready bandy er
meget takknemlig for.

Møter
Styret har foreløpig avholdt 7 styremøter og flere særmøter i forbindelse med 2015/
2016 sesongen. I tillegg har det vært avholdt møter i underutvalgene, og
sesongforberedende og -avsluttende møter med trenere og oppmenn.
Det planlegges å jobbe videre med strategier for å bedre organisering av
bandytilbudene for Ready. Her vil særlig arbeid med kunstis på grusbanen, forbedring
av innholdet i treningene og rekruttering være sentrale temaer

Kurs
Trenerkurs
Kjell Edberg har undervist noen av trenerne for de yngre lag, et arbeid som vil fortsette
neste sesong.
Kurs for Årgangstrenere
Kurset er for dem som skal være trenere på årgangstreninger
Ung bandytrenerkurs
Kjell Edberg har sammen med Timo Lahti och Patrik Heed jobbet frem ett nytt
undervisningskurs for trenere. Dette kommer til å være klart til mai 2016.
Keeperskolen
Ready har arrangert keeperskole for keepere født 01-99. Skolene har både teori og
praktiske øvelser både på is og i gymsal.
Slipekurs
Det ble gjennomført to slipekurs ledet av Tom Bjerkely pg Håkon Andersen - Gott.
Kursene omfatter skøytekunnskap (valg av skøyter og jern, buesliping – relatert til
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alder og ferdighetsnivå) og praktisk sliping. De som skal bruke Readys slipemaskiner
må ha gjennomført et slipekurs.
Dommerkurs
Den 28. oktober hadde Lars Nygard 7’er bandy dommerkurs for Ready. Her var det
hele 12 nye ungdommer som fikk godkjent sitt dommerkurs og kan derfor dømme 7’er
bandy fremover for Ready. De som gikk dette kureset var fra årgangene 2002, 03 og
04. Det var ingen nye 11’er dommere som tok kurs under sesongen 2015/2016.

Bane- og garderobeforhold
Ready overtok driften av kunstisbanen sesongen 2015/16. Bymiljøetaten (BYM) har
som tidligere ansvaret for isanlegget, alle maskiner, baneutstyr og drift av grusbanen
etter oppvanning. Ordningen er slik at Ready bandy får årlig driftsstøtte fra kommunen
mot at Ready står ansvarlig for oppstart, legging og vedlikehold av isflatene, utstyr og
forhold. Ready bandy ansatte Tom Bjerkely (oppmann A-laget) som driftssjef i oktober
og Tom har også en avtale med hovedklubben som driftsansvarlig for bane og
klubbhus resten av året. Alex Dietrichson har som styret’s representant bidratt med
oppfølging, kontakt med kommunen og innsats på banen, og hatt ansvaret for
økonomien.
Første år med egen drift er gjennomført etter planen. Oppvanning startet med hjelp fra
svensk banemannskap 19. oktober, og isen var klar 5. november. Forsinkelsen
skyldes varme og vind, slik at banen måtte hvittes og merkes på nytt. Gjennom
sesongen har vi mottatt positive tilbakemeldinger fra A-laget, egne medlemmer,
gjestende lag samt publikum om at iskvaliteten har vært meget god.
Fryseanlegget ble prøvekjørt i oktober/november, og har virket uten feil av betydning.
De største utfordringene har vært temperatursvingninger som medfører sprekker i
isen. Det nye SD-anleggets «set-punkt» system har begrensninger i automatikken, og
vi bør utrede muligheten for manuell justering ved store temperatursvingninger.
Kjøletårnet er skiftet ut med et mer moderne kjølesystem. Prosjektet er et ENØK tiltak
med bl.a. høyere miljøsikkerhet. Det nye systemet ble satt i drift i januar, og er følgelig
ikke kapasitetstestet for islegging eller varmt vær.
Kunstisbanen er driftet med en heltidsansatt, en timeansatt, samt gjennom frivillig
dugnadsinnsats. Gjennom sesongen er det søkt etter frivillige fra lagene, og det er
utført opplæring på de ulike maskinene. For å forenkle tilgangen til maskiner for ulike
dugnadsgrupper er det installert to kodesafer i slipeboden. Vi har behov for flere nye
krefter og dugnadsdeltakelse neste sesong.
Det er oppsatt knapp tid til preparering av isen, slik at lagledere/trenere må bli bedre til
å avslutte treninger/kamper og fratre banen ferdig ryddet innenfor oppsatt tid. Det
jobbes med å lage informasjon på banebygget om ferdsel på isen under prepping, og
felles ansvar for rydding av banen.
Samarbeidet med BYM har fungert meget bra. Personell fra Frogner har bistått i
opplæring og ved spesielle behov, og nøkkelpersoner er sertifisert gjennom kurs hos
Isbaneteknikk AS. Utstyret vi disponerer er gammelt og har hatt en del funksjonssvikt.
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Reparasjon av utstyr, inkludert lån av erstatningsutstyr, har fungert tilfredsstillende. Vi
mangler nødvendig utstyr til håndtering av store snømengder, under dette en bedre
fungerende traktor.
Høsten 2015 søkte vi BYM om å få skiftet ut resten av de gamle lyskasterne i
lysmastene, uten at dette førte frem. Flere av de gamle lysene er nå slukket, og vi må
jobbe videre med dette. Vi har også søkt om ny baneklokke og lydanlegg. Søknaden
ligger til behandling hos KID. I 2016 har vi søkt Sparebankstiftelsen DNB om
tilleggsmoduler til baneklokke for «informasjon» og «utvisning».
Grusbanen ble ferdig islagt i uke 1, og avlaster kunstisbanen på en verdifull måte.
Med to baner kan vi gjennomføre flere kamper/treninger på hjemmebane, de yngre
lagene får bedre spillerom, og vi har totalt sett et bedre bandyprodukt for publikum og
løkkebandy i helger og på kveldene. BYM har ikke preparert eller vedlikeholdt
grusbanen i vinter, og banearbeidet er i sin helhet utført av Ready. Grusbanen har
prioritet etter kunstisbanen, men det er likevel lagt ned et betydelig arbeid for å holde
isflaten tykk, måkt og preppet.
Det er bekreftet bevilgning til og bygging av nytt kunstgressanlegg på grusbanen i
2016. Legging av kjølerør/forberedelse av kunstis» er ikke bevilget. Ready Bandy
arbeider med å konkretisere tilleggskostnader for dette, og vil søke om at det
tilrettelegges for kunstis under kunstgressanlegget. Anlegget vil som tidligere bli
fremmet og søkt prioritert gjennom ISU Bydel Vestre Aker og videre gjennom Oslo
Idrettskrets mot kommunen.
Forholdene på Gressbanen er fortsatt ikke bra nok, og det jobbes videre med en
utbedring og fornyelse av hele klubbhuset og bane, garderobe og innendørshaller,
men først og fremst kunstis på grusbanen. Administrasjonen og Hovedstyret har
jobbet mye med dette det siste året, og det er meget god dialog med kommunen.

Kiosk og kafédriften
Kiosken har vært åpen i publikumstiden, det vil si lørdager og søndager i sesongen.
Samt, med noe redusert bemanning har vi også hatt drift i jule- og vinterferien. Driften
har også i år vært avhengig av innsats fra lagene, oppmenn og foreldre, mens
”kioskjentene” har representert grunnbemanning, innkjøp og administrasjon på en god
måte.
Kafeen har også vært åpen på A-kamper og under cuper gjennom sesongen, i regi av
A-laget og de ansvarlige for de forskjellige cuper.
I år som i fjor var den beste perioden for kiosken helgene før jul, og før snøen kommer
og konkurrerer med isen. Kiosken, takket være foreldreinnsatsen, leverer et godt
økonomisk bidrag til klubben, samtidig som kiosken er et godt trivselsbidrag,
samlingspunkt og viktig ansikt utad for klubben, - noe som igjen betyr noe for
rekrutteringen.
Kioskens drift ender formodentlig opp hakket bedre enn i fjor resultatmessig, og årets
drift skal ved sesongslutt evalueres for å lete etter forbedringer for neste sesong, hvor
vi også må forberede oss på ”generasjonsskifte” blant kioskjentene. Styret er i gang
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med rekruttering av et nytt team Ready-ungdom/foreldre som kan legge forholdene til
rette for driften og forenkle og legge til rette for foreldrenes dugnadsinnsats. Styret
takker for innsatsen i kiosk og kafe’ i sesongen som snart er tilbakelagt.
Nevnes skal også tilbudet om sliping av skøyter i publikumstiden. Vi har i sesongen
som snart har gått oppnådd mye bedre regularitet mht. å få sliperne til å stille på
vaktene, noe som gir inntekter og renere skjær på alles skøyter. Takk til sliperne for
flott innsats.
Sponsorarbeid
Sponsorarbeidet i klubben har styret som overordnet ansvarlig, - og det er etablert en
sponsor-komite’ med tre medlemmer, hvorav ett fra styret. Sponsorkomiteen fungerer
som et arbeidsutvalg, som igjen jobber direkte med administrasjonen i bandyavdelingen og på klubbnivå.
Bandyavdelingens arbeid og ambisjoner er omfattende, og mye skal gjøres med
begrensede ressurser. Treningsavgifter rekker kun et stykke på vei, så vesentlig
frivillig arbeid og sponsorinntekter må til for at vi skal nå våre sportslige og
driftsmessige målsetninger. Avdelingen har i 2015 hatt en økning av sponsorinntektene i forhold til foregående år, noe man har som målsetning fortsetter neste
sesong.
Foruten å sikre støtten fra så nær som samtlige av våre tidligere sponsorer, har vi
altså gjennom sesongen nådd flere nye sponsorer og har gode dialoger i gang om
fremtidig sponsorsamarbeid. Enkelte av dem vi er i dialog med, er også aktører som
er av en slik art og størrelse at vi har lyktes i å få interesse fra dem for å støtte
klubben som helhet, hvorav bandyavdelingen får sin andel. Dette har vært uttalt
strategi, og bandyavdelingen og klubben som sådan har fått samarbeidet om dette,
det vil si deling av sponsorer, til å fungere bedre enn tidligere.
Dagens sponsorer takkes for bidraget i denne sesongen, og styret, sponsorkomiteen
og ledelsen jobber iherdig videre for å skaffe verdi for sponsorenes anvendte midler.

Økonomi
Regnskapet for 2015 viser et underskudd på kr 129.560,-. Det store underskuddet
skyldes periodisering av treningsavgifter, sponsorinntekter og seriedeltagelse/lisenser.
Ready Bandy har valgt fra 2015 å følge regnskapsåret fult ut og man er derfor nødt til
å periodisere store inntekt- og utgiftsposter til hvert enkelt år, noe som ble påpekt av
revisor. Dette medfører noen utfordringer og skjevheter i regnskapsføring særlig for
2015 og 2016, men vi er enige med revisor og ser at dette blir mer riktig over tid.
Uten periodiseringen ville regnskapet gitt et positivt resultat i samsvar med 2014 på
ca. kr. 30.000,-. Resultatet for 2015 samsvarer godt med budsjettet og
bandyavdelingen har god likviditet.
På inntektssiden er de store postene aktivitetsavgifter fra spillere, sponsormidler og
støtte fra hovedklubb, driftsmidler fra kommunen, samt arrangementsoverskudd og
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inntekt fra dugnader. Ready bandy har fokusert på å hente inntekter fra det vi kan,
nemlig å lære bort bandy, drive banedrift og arrangere bandycuper / idrettsarrangementer. Sammen med alle bandy cup’ene og forbedring av disse, er
terrengløpet Råskinnet etter sesongen et stort og viktig arrangement, og Ready bandy
fortsetter det gode samarbeidet med Ready friidrett med å planlegge, utvikle og
arrangere Råskinnet. Sponsorinntektene har det også vært fokusert mye på og vi ser
en økning i inntektene etter at dette arbeidet er satt i et bedre system. Det jobbes
også bedre med klubbsponsorer som vil tilfalle alle avdelingene mer inntekter på sikt.
Fremover må Ready bandy fokusere på gode tilbud til spillerne våre som skal
rettferdiggjøre aktivitetsavgiftene, herunder en god banedrift som skal sikre gode
isforhold sesongen gjennom. Videre må det fokuseres på å drive effektive
arrangementer som genererer inntekter samt at det utøves målrettet arbeid mot
sponsorer og støttepartnere.
Utgiftssiden i regnskapet har for 2015 et langt høyere post for lønnskostnader enn
tidligere. Det skyldes innfasing av heltidsansatt driftssjef Tom Bjerkely og utviklingssjef
Patrik Heed i administrasjonen og mer satsning på gode trenere for 11’er lagene.
Foruten lønnskostnadene er postene for avgifter og lisenser, baneleie og samlinger,
materiell og utstyr, og administrative kostander de store utgiftspostene. Ready bandy
har i løpet av 2015 organisert avdelingsarbeidet til å håndtere større oppgaver og
satse mer på gode treningsforhold, drift av banene og arrangementer.
Administrasjonen er styrket og rutiner er opparbeidet for å effektivisere og kontrollere
driften. Dette gir Ready bandy bedre muligheter til å ha god kontroll på økonomien.
For 2016 har Ready Bandy økt budsjett og omsetning betraktelig i forhold til tidligere
år. Totalt balanserer budsjettet for 2016 oppunder 4 millioner kroner, en økning på ca.
60% fra 2015 budsjettet. Det skyldes hovedsakelig økte kostnader for ny banedrift, 3
heltidsansatte, flere samlinger, økte lisensavgifter og mer isleie, mens inntektene økes
med driftsstøtte fra kommunen, større sponsormidler, mer effektive arrangementer og
flere/økte treningsavgifter. I det hele tatt driver vi større og fokuserer på det vi er gode
til; legge forhold til rette for å undervise, arrangere og spille bandy, samt å skaffe
inntekter ved slike bandyaktiviteter.

Konklusjon
Ready Bandy fortsetter sin gode fremgang og utvikling. Sportslige prestasjoner er på
toppen i bandy-Norge, med hele 5 lag i spillende semifinaler. Samtidig er bredden til
stede for videre rekruttering blant de yngre 7’er-lagene. I alt meldte man på 24 lag og
vi hadde 245 lisensbetalende spillere (i tillegg hadde vi 350 barn på SFO).
Administrasjonen, med Timo i spissen sammen med Patrik og Tom, har nå både den
kompetansen og kunnskapen vi trenger for å sikre Ready bandy kontinuitet og
satsning i mange år fremover.
Etter noen få år med litt nedgang i rekrutering blant de ynge, er det nå gledelig å se
hele 8 Ready lag påmeldt til Knøttecupen i skrivende stund. Dette viser at
rekrutteringsarbeidet og satsningen blant de yngste jenter og gutter i vårt nabolag har
lykkes ved hardt arbeid gjennom SFO tilbudet og bandyskolene. Samtidig som vi
fokuserer på å gi alle bandyungdommer et godt tilbud, både innenfor bredde for de
yngre lag samt å gi alle spillere på de eldre lagene utfordringer på riktig nivå, er det
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viktig at vi får faset inn de yngste nye spillerne våre i klubben. Det er disse som
danner grunnlaget for Ready bandy sin fremtid.
Videre satsning i 2016 rettes også mot bandyforståelse. Fra neste sesong skal
treningene for alle lag legges opp mer målrettet, slik at grunnkunnskapene for
skøytegåing, køllebehandling, skudd og spill er mer tilstede særlig når steget tas opp i
11’er spill. Årets A-lags trener Kjell har sammen med Timo og Patrik i
administrasjonen jobbet mye med dette gjennom sesongen og vi gleder oss til å se på
det videre resultatet av dette.
Ready Bandy har satset videre på samhørighet og klubbfølelse gjennom å trene i
større grupper, spille på forskjellige lag og la eldre spillere ta del i trenerarbeid,
dommeroppgaver, og drive frem tilstedeværelse på samlinger og kamper på tvers av
årgangene. Det er stor motivasjon for yngre jenter og gutter å delta sammen med Alagsspillere på sammenkomster. Vi er alle Ready spillere!
Styret i Ready Bandy har satset enda høyere gjennom 2015 og gjort nå klar for mer
satsning på det sportslige tilbudet. Vi har lykkes med egen banedrift, vi har utvidet
administrasjonen og trener teamene, og vi greier å balansere dette økonomisk takket
være målrettet sponsorarbeid og godt arbeid med arrangementene våre. Prosjekt
«Ready Bandy 2018» fortsetter, et prosjekt som skal gi jenter og gutter rundt
Gressbanen enda bedre opplevelser med bandysporten. Bli med på moroa, Ready
bandy trenger også din frivillige innsats – vi sees på Gressbanen neste sesong!

Ole Jacob Person
Leder Ready bandy
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Ready Bandy takker sine samarbeidspartnere:

…og takk til alle andre som har bidratt med større og mindre beløp og tjenester til lagene og
avdelingen.
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Fotball – Årsberetning
Lag og spillere: Ready Fotball har ca 850 spillere (litt opp fra forrige år) og vi har over 70
lag, hvorav 62 i seriespill fra 8 år og eldre, og resten i seriespill for 6- og 7-åringer..
Sportslig ledelse: Den sportslige ledelsen med Ulrik Børresen som Sportssjef , Magnus
Haukvik som ass. Sportssjef, Anders H. Stadheim som Fotballkoordinator (fra 1.6.2016), samt
Jonas Rygg som A-lagstrener representerer en naturlig utvikling hvor tidligere sportssjef har
gått videre til NFF-systemet som Spillerutvikler (Indre Østland) og Ulrik har "rykket opp".
Ulrik var fotballkoordinator frem til 1. februar 2016, og ble deretter Ready Fotballs nye
Sportssjef, og nåværende deltidsansatte Anders H. Stadheim overtar hans jobb fra 1.6.2016,
ved fullført utdannelse fra NIH.
Ready har også i 2016 et meget
kompetent team av trenere, en komplett
gruppe av trenere med riktig kompetanse
for barn og ungdom i Ready. Vi har etter
hvert blitt meget attraktive både i NIHmiljøet og i fotballmiljøet generelt i
Oslo. Vi har også i sesongen 2015/16
trenere med tung toppspillererfaring
(Runa Barli, Jan Derek Sørensen). Dette
var spennende påfyll i et team som har
hatt hovedvekt på formell utdannelse.
Jente/Damefotball: Siden 2012 har
Ready hatt en jentefotballansvarlig. Fra sesongen 2015/16 har Ready Fotball ansatt Anders H.
Stadheim som jentefotballansvarlig. Samtidig er tidligere Toppserie- og Landslagsspiller Runa
Barli ansatt i Damelagets trenerkorps. Det er ønskelig med et damelag som spiller i 2.divisjon
(vi startet i 2015 på laveste nivå som er 4.divisjon) innen tre-fire år slik at dagens gode
ungdomsspillere får en attraktiv arena å spille på når de blir eldre. De eldste ungdomsspillerne
er allerede integrert i dette laget.
Akademiet og akademiligaen: Griegakademiet er et tilbud for barnefotballspillere som ønsker
å trene ekstra i tillegg til treninger med sitt årskull hvor det er foreldretrenere. På
Griegakademiet er det kun trenere som er lønnet og som har en kompetanse og en personlighet
som er tilpasset barnas behov. Tilbudet gjelder fra høstferien det året de starter på skolen (6 år)
og varer til høstferien det året man fyller 12 år. Per oktober 2015 var det godt over 200 barn
som deltok på akademiet, og antallet er økende. De yngste barna blir hentet i taxi/minibuss på
skolene.
Sommeren 2013 gikk syv klubber i Oslo Vest/Bærum sammen for å starte opp en akademiliga
for de tre eldste guttekullene i barnefotballen. Her spiller man mot hverandre i gjennomsnitt én
gang i måneden, og rammene rundt er mye mer gjennomført enn øvrige barnefotballkamper.
Les mer under Readyakademiet og Akademiligaen på hjemmesiden.
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Sportslige resultater: Senior A-laget var ett mål unna opprykk til 2.divisjon i 2015, i sin første
sesong i 3. divisjon. I november 2014 ansatte vi den fhv Readyspilleren Jonas Rygg (ex.
hovedtrener i Lyn) i en heltidsstilling som også har ansvaret for A-laget Senior Menn. Astallen per mars 2016 ser meget bra ut, og vi håper og tror at laget skal hevde seg godt. B-laget
spiller i 2016 i 6.divisjon. Målet på kort sikt er å ha B-laget i 5.divisjon.
Høsten 2014 rykket junior 1-laget opp i 1.divisjon, hvilket var et viktig mål, og de hevdet seg
godt i 1. divisjon i 2015. Vi har også nå G-16 og G-14-lagene i 1.divisjon. Ready ønsker å ha
minst to lag per årskull, slik at man kan ha lag både for de som er svært ivrige og holder et høyt
sportslig nivå samt et lag for de som er litt mindre ivrige. På guttesiden har vi stort sett alltid
det. Med jentene har vi ikke det, med unntak av 2000 og 2001. Ready hevder seg godt mot de
beste lagene i Oslo, og enkelte årskull er også blant de beste i Oslo-regionen. Ready blir
invitert på elitecuper og leverer både gode resultater og konstruktivt spill.
I barnefotballen spiller alle lagene i serie, deltar på Readys egne arrangementer samt deltar på
cuper som de selv melder seg på. Ready starter fotball i april det året man er 5 år, og vi har
egen oppstartansvarlig. Vi er svært fornøyd med dedikasjonen til foreldretrenerne på våre unge
barnefotballkull.
Anlegg I 2016 er det klart for legging av kunstgress på Grusbanen, hvilket har vært
etterlengtet. Pengene ble bevilget i bystyret i desember 2015, og planleggingen er i gang.
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Friidrett – Årsberetning
Ready Friidrett har fortsatt veksten i 2015 og har i løpet av året hatt i overkant av
60 utøvere i aktivitet.
Det rekrutteres mange i de yngste gruppene og vi håper at så mange som mulig
fortsetter friidrettsaktiviteten.

I takt med veksten av aktive har friidrettsavdelingen også økt antall trenere med
formål å kunne tilby best mulig trening for avdelingens deltagere.
Det er gledelig å melde om at det har vært god oppslutning på alle avdelingens aktiviteter.
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19. April arrangerte friidrettsavdelingen Readylekene på Gressbanen, i strålende solskinn fikk
mange barn og unge prøve friidrettsaktiviteter.

For 19. gang arrangerte Ready friidrett terrengløpet Råskinnet. Løpet har
etablert seg som et av de største løpene på Østlandet. Arrangementskomiteen
har bestått av Birgitte Bjerkely, leder, Tom Bjerkely, Eino Rundberget, Torer
Berg, Anne Mette Andersen-Gott; Karine Nes, Dag Eirik Vågdal, Rolf Bjørnskau,
Per Morten Hoff.
Årets utgave ble vellykket og det ble positivt resultat av arrangementet. 80
frivillige var i sving på løpsdagen. Som arrangør fikk vi noen utfordringer ved at
Norges Idrettshøgskole er under ombygging. Det medførte at vi ikke fikk benytte
garderober og øvrige fasiliteter. Råskinnet gikk derfor inn i et samarbeid med
Lyn. Som en følge av denne avtalen stod Lyn for servering og kiosk og fikk disse
inntektene. Til tross for økte utgifter i forbindelse med at vi ikke kunne benytte
NIH greide vi å nå et resultat som var all – time high. Vi høstet en del gode
erfaringer med Råskinnet 2015 og har konkludert med at vi må gjøre start- og
målområdet mere kompakt. Dette er viktig for stemningen og svært viktig for
våre sponsorer. Deltakelsen i 2015 gikk litt ned. Vi tror at det skyldes at løpet
kom i en langhelg, men vi ønsker å ta grep om å styrke markedsføringen i 2016.
Som alltid har Råskinnet god pressedekning i år hadde vi reportasjer i en rekke
nyhetsmedier bl.a TV2-Nyhetene, Aftenposten, Ullern Avis, Ditt Oslo samt
Kondis, Runners World, Langrenn.com + sosiale medier.
En utfordring for vårt arrangement er at det er opprettet et verneområde for
friluftsliv (Godbekken verneområde) i det som har utgjort deler av vårt
løypenett. Vi søkte tillatelse til å løpe i deler av verneområdet for friluftsliv, og
fikk denne innvilget. Klubben har hatt en meget god og konstruktiv dialog med
kommunen. En klage på at løypa gikk gjennom verneområdet for friluftsliv ble
behandlet av Miljødirektoratet og Ready fikk medhold i at terrengløp ligger
innenfor bruksområdet for det aktuelle verneområdet. Det ble før løpet gjort
inspeksjon av løypa med Fylkesmannen i Oslo, Friluftsetaten i Oslo Kommune og
Statens Naturoppsyn. Etter løpet er det gjennomført en ny inspeksjon og vi fikk
ros for god og fornuftig gjennomføring og skikkelig opprydding.
Økonomi,
Året 2015 hadde friidrettsavdelingen og råskinnet 1 519 354,- i inntekter og
1 374 598,- i utgifter og satt derfor igjen med et overskudd på 144 757,-.
Avdelingen har en sunn og god økonomi. Tidligere opptjent kapital på Råskinnet
investeres nå i arbeid med å bygge opp avdelingen med tanke på rekruttering og
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å vise omverdenen at Ready er en friidrettsklubb og at vi kan gi et godt
friidrettstilbud i Oslo vest.

Ready Friidrett ønsker alle våre medlemmer, Råskinn, Råtasser og Knøttetasser
med familier en riktig god jul og velkommen tilbake i januar 2016!
Håper så mange som mulig deltar på Råskinnet 30.april 2016. Påmeldingen er
åpnet på nettsiden: http://ready.no/Raskinnet.html

Ready Friidrett og Råskinnet takker sine sponsorer og støttespiller
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LANGRENN

Langrenn – Årsberetning
Administrasjon:
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Økonomi:
Sekretær:
Styremedlem:

21. Mars 2016
Jan Lenschow
Rita Røvig
Tor Jebens
Anne Hertzberg
Frithjof Ulleberg

Det har i løpet av sesongen vært avholdt 3 styremøter.

Medlemmer:
Avdelingen hadde 31 betalende + 4 livsvarig medlemmer i 2015.

Trening:
Det har vært innetrening på Ready-huset i gymsalen
hver tirsdag fra kl. 19:30 – 20:30 med påfølgende
badstue fra 2. september til 15. desember 2015.
I 2016 ble treningen gjenopptatt tirsdag 5. januar med
treningstid fra kl. 1900 – 2000.
Treningen vil også fortsette med 4 treningskvelder i
april 2016 frem til den 26.4
Barkmarks-/ski-trening har foregått i individuelle
grupper.

Arrangement:
Avdelingen arrangerte ski samling på Rustad Hotell og Fjellstue, Sjusjøen 27. – 29.
november 2015.
Det var 9 deltagere på samlingen og stedet har også vært noe besøkt utover vinteren av
deltagere i langrennsgruppa.

Representasjon / sportslig:
3 skiløpere fra Ready deltok i Holmenkollmarsjen 2016. Roar Westad. Ble nr. 2 i sin
klasse.
Birkebeiner rennet 2016 hadde 7 deltagere fra Ready´s langrennsgruppe.
M70 merketid 4:36:54
Arild Schultz
3:45:34
(4)
*
Matz Jenssen
3:48:52
(7)
*
Frithjof Ulleberg
4.34.48
*
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Tor Jebens
4:52:23
Westye Hoegh
5:04:29
M75 merketid 5:02:18
Dag Kavli
5:02:57
K70 merketid 6:37:19
Kari Kavli
6:15:47
Vi gratulerer merketagerne (*)
Dag Kavli manglet 39sek på å ta merket.

*

Juleavslutning
Avdelingen hadde sin juleavslutning i Readyhuset med servering.
Meget hyggelig med ca. 20 deltagere.

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

Økonomi:
Avdeling gikk med underskudd på kr 6.757,82, men har fortsatt
god kontroll på økonomien.
Styret Readys langrennsavdeling v/leder
Jan Lenschow
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Veteraner – Årsberetning
Siden forrige årsmøte har styret bestått av
Paal Lien (leder), Rolf Bjørnskau (kasserer), Knut Bjørn Christophersen (styremedlem), Erik
Hagen (styremedlem), Tom K. Hargreaves (styremedlem) og Dag Øgle (styremedlem).

Årets virksomhet:
Gjennom året har styret hatt fem styremøter + en del e-postmøter.
Det har vært fire medlemsmøter, to i vårsemesteret og to i høstsemesteret.
Medlemstallet i Readys Veteraner er stabilt +/- 75. Det er kun medlemmer i Ready som kan være
medlem i Readys Veteraner hvis formalitetene for øvrig er oppfylt.
24. februar fikk vi en flott presentasjon av arkitekt Jan Wang-Norderud om den planlagte totale
utbygging av vårt område Gressbanen/Readyhuset med mer. Det var stor interesse til dette store
prosjektet for Ready som vil bety meget for Readys fremtid.
2. juni var det Årsmøte, men først var det tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal som snakket om
”Mitt liv i norsk og internasjonal fotball”. Dette var tiden da det gikk rykter om korrupsjon i FIFA og det
var meget spennende å få komme på innsiden av FIFA og å høre om hvordan enkelte av
maktmenneskene der jobbet mer for seg selv enn det de burde. Det var en ukultur som Per Ravn
Omdal flere ganger forsøkte å ta opp, men uten hell. Men vi hørte også om alt det positive arbeidet som
ble gjort i fotballverdenen. Det viste seg at møtet hadde en meget bra timing da foredragsholderen
under møtet fikk beskjed om å komme til TV-studio på grunn nyheten om FIFA hadde innkalt til uventet
pressekonferanse kl 18 og hvor Sepp Blatter tre kvarter senere annonserte at han ville trekke seg som
FIFA-president. Så Readys Veteraner var på ballen.
Årsmøtet gikk uten noen dramatikk og etter det feiret vi klubbens nyvunne status som ”Årets Idrettslag
2015 i Oslo” før vi alle gikk hjem for å se foredragsholderen i nyhetene.
20. oktober var det duket for explorer Svenning Torp som tok oss med ”Over klodens mest forblåste
hav” og mange av sine fantastiske reiser til fjerne farvann med seilbåt hvor også skiene alltid var med.
Utrolige bilder fra steder hvor de fleste aldri vil komme.
3. desember var det julemøte med middag og foredragsholder var general og tidligere forsvarssjef
Sverre Diesen som tok oss gjennom ”Forsvarets videre utvikling – mellom strategi, teknologi og
økonomi”. Det var meget interessant og mange spørsmål kom opp som vi fikk gode svar på.

Veteranene har som tidligere hjulpet til med Råskinnet med Rolf Bjørnskau i spissen.
Rolf er også den ustoppelige mannen bak Veteranposten. Takk til Rolf.
Readys Veteraner har en sunn og god økonomi.
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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 Øien og Torer F. Berg. Kommentarer/ønsker om endringer eller ideer til stoff,
sendes Ready v/Bjørnar Borgestrand Øien bjornar@ready.no
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