READYAVISEN
Vår 2017

101. årg.

Readyalpinist Kristina Riis-Johannesen vant sesongen 2016/2017 Europacupen sammenlagt.
GRATULERER!

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready
mandag 27. mars kl 18:00 i Readyhuset
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Lederen har ordet
Det som har blitt mest synlig for oss i Ready i 2016 er at Grusbanen er blitt grønn! Og det etter
over ti år på Idrettens samarbeidsutvalg- bydel Vestre Aker sin liste (ISU/BVA) over prioriterte
anlegg. Listen, inngår i Oslo Idrettskrets sine anbefalinger, som også bygger på særkretsenes
anbefalinger for til slutt å gå inn i (eller strykes) i kommunes budsjett for bygging av
idrettsanlegg i Oslo.
Ja, det har vært komplisert og utfordrende, og da det i tillegg også er andre veier som fører til
budsjettprioriteringer i det demokratisk politiske landskap, kan resultatet bli som for Ready og
Gressbanen – mange år på «listen» derav noen år med støtte til Bogstad Vinterparadis – dvs. at
kombinasjonsanlegget Gressbanen 2 vek prioritet disse årene.
Mange stilte seg undrende til at kommunen ikke lagde det mange forventet – et kombinert
anlegg for fotball og bandy (dvs. kunstis/kunstgress) når de først var i gang. Vi skal ikke gå inn
på årsakene her, men det ble gått noen runder for å få det til.
Ready har imidlertid ikke gitt opp kunstisen selv om gresset nå er på plass, og takket være et
par solide støttespillere er det arbeidet videre med kunstisprosjektet. Hovedstyret stilte seg bak
initiativet, en prosjektgruppe ble nedsatt og med støtte i personer med førstehånds kjennskap til
løsninger/fremgangsmåter/søknadsprinsipper/støtteordninger. Nå er utredningene gjort,
tilbudene vurdert og de ulike søknadsfrister overhold. Det neste for Ready er å skaffe de
nødvendige «private» midlene for å få de nødvendige offentlige midlene. Forberedelsene for
fremgangsmåten er startet, og «fundraising»/innsamlingen starter så snart anlegget blir
godkjent for støtte.
Nå er det bare å krysse fingrene, kanskje greier vi å få kunstis til 2017/18-sesongen?
Igjen vil jeg berømme innsatsen fra dem som står for vinterdriften av anlegget. Det er nå blitt
en stabilitet og høy kvalitet på anlegget som langt overgår det vi hadde håpet å oppnå. Men det
koster krefter og bruk av mye (over)tid. En bedre balanse må vurderes før vår ansatte og
hjelperne sliter seg ut!
Det var med stolthet vi deltok på den formelle åpningen av Gressbanen 2 kunstgress med byråd
Rina Mariann Hansen i spissen. Arealene til fotballen er ikke økt, men kvaliteten for brukerne
kan ikke sammenlignes med grusen og støvet en har levd med fram til nå. Fotballavdelingen,
kjent for sine svært gode sportslige tilbud sliter med tilgang til baner og søker samarbeid med
klubbene i nærområdet om tilgang. Sammen med Røa, har vi ikke gitt opp håpet om å få
utvidet 7-er anlegget på Huseby til å bli et fullverdig anlegg for 11-er. Også de eldre utøverne,
ikke bare de aldersbestemte trenger baner, gjerne som da kan ligger litt lengre vekke fra
Readyhuset og Gressbanen.
Hopp/kombinert er ikke lenger en stor avdeling i Ready, men Anniken Mork er en av de norske
kvinnene som har sanket flest poeng i verdenscupen. Hun ble også tatt ut til VM i Lahti.
Våre friidrettsutøvere fikk så vidt testet ut det nye anlegget på Ris, en bane friidrettsutøverne –
særlig de yngre skal få mye glede av. Ready samarbeider med Ris Skole om disponeringen og
driften etter skoletid, og vil sørge for å få egnet utstyr til anlegget.
Når det ikke er trening og konkurranser i friidrett disponeres indre bane til aldersbestemt
fotball.
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For status for de andre avdelingene viser årsberetningen om svært god drift slik den har vært de
senere årene. Jeg viser derfor til dem for både oversikt og detaljert innsikt i det som er kjernen i
Ready – de aktive, trenerne og de tillitsvalgtes engasjement.
Med den størrelsen fotballavdelingen har fått, må også kontorplassene til trenere og ledere
økes. April 2017 avsluttes derfor utleien av leiligheten i 2. etasje i Readyhuset, og leiligheten
ominnredes til kontor/møterom for fotballavdelingen. «Hybelleiligheten» blir deretter gjort om
til møterom. En vil også ominnrede/utvide «kontoret» da plassen for administrasjonen, bandyog alpinavdelingen også er sprengt. Kommunen er i gang med oppussing av garasje/tekniske
anlegg på banen og vi regner at de også bedrer kontor/arbeidsplassen til dem som drifter banen.
Den nye skolen – Holmen skole kommer i 2018. Vi avventer ansettelse av ny rektor for så å ta
opp hvem som skal styre bruken av dem etter skoletid. Som leder i ISU/BVA vet jeg at
praksisen for styring/prioritering av bruken av skolenes haller og ulike rom varierer sterkt.
Viktig av Ready får en rolle her.
Mange venter nok på avklaring av tilspranget vi gjorde mht til nye haller på Gressbanen og
utnyttelse av hjørnetomten. Kultur og Idrettsbygg (KID) har gjennomført en
konseptvalgutredning som er unntatt offentlighet. Utredningen ble gjort i fjor på denne tiden,
men resultatet vet vi dessverre ikke enda.
Torer F. Berg
leder i Hovedstyret
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Ready samarbeider med Konica Minolta
I flere år har Ready brukt Konica Minolta som leverandør av multifunksjonelle kontormaskiner
og vi anbefaler Konica Minolta varmt til alle våre medlemmer.
Ta kontakt med oss dersom ditt firma skal bytte kontormaskin, da kan du få en ekstra god
Ready-avtale.
Dersom ditt firma skal bytte kontormaskin ber vi dere ta kontakt med Ready så blir dere satt i
kontakt med Konica Minolta.
For hver kontomaskin som blir solgt får Ready hhv:
5000,- for hver A3 maskin
3500,- for hver brukte A3 maskin
2000,- for hver A4 maskin
Ikke nøl med å ta kontakt med oss når du skal kjøpe ny kopimaskin, send en mail
til idrett@ready.no og vi setter dere i kontakt med Konica Minolta.
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Generalforsamling for Ready 27. mars 2017 kl 18:00
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 2016.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
6.1 Forslag til vedtak vedrørende baneanleggene på Gressbanen:
Begge baneanleggene på Gressbanen utvikles til kombinasjonsanlegg for kunstgress
og kunstis
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
a)
b)
c)
d)
e)

Leder.
1 styremedlem og 1 varamedlem.
Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
Revisor som er statsautorisert eller registrert revisor.
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett,
med unntak av særkrets- og særforbundsting, hvor representasjon velges av
avdelingsårsmøtene, se § 19.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og ett varemedlem for neste årsmøte.
g) Minst to medlemmer til Fonds- og Forvaltningsstyret
h) Tre personer til Aage Blom Lorentzens Statuettkomite
i) To personer til Komite for Falne Readygutters Minnepokal
j) Banekomite, med en representant nominert fra hver av de avdelinger som benytter anlegget
k) 2 personer til kontrollkomite
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Ready gratulerer 2017
100 år:
Per H. Flaaten

21.06

95 år:
Carsten H. Schanche

23.07

90. år:
Erling Lyche
Per Grundt
Per Samson

20.07
14.09
19.12

85 år:
Per Ditlev-Simnosen
Thorleif Jensen

12.06
31.07

80 år:
Inger Steinberg
Wilhelm Wilhelmsen
Lise Staubo

09.05
08.06
23.09

75 år:
Bjørn Wiel
Harald Biong
Rolf Prydz
Benno Patt jr.
Kjell Ekjord
Fredrik R. Riul
Anders Backer-Grøndahl
Erling Rustung
Eirik Kildal
Tor Jebens
Christian Kongsli
Morten Westye Høegh

10.01
20.01
06.02
16.02
22.04
18.05
04.07
18.07
04.09
17.09
14.11
30.12
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70 år:
Carl Chr. Dahl
Øivind Tveitstul
Tom Bretteville
Anne Stuhaug
Vivien Hübert Lærum
Siri Nørve
Sven T. Røer
Jan E. Heyerdahl
Eivind Steenstrup
Leif R. Bjercke
Jan Fr. Thronsen
Knut Dahlseide
Trygve Walstad

17.01
21.01
28.02
23.03
12.04
04.05
30.05
07.06
24.07
10.09
10.09
25.10
06.11

60 år:
Kristin Willars Nielsen
James Stove Lorentzen
Camilla Stephansen-Smith
Anne Grosvold
Marius M. Gisvold
Rune Natås
Espen Riis-Johannessen
Kjetil Jordbakke
Sverre Brott
Peter Schch
Lena Jerner

13.01
09.02
09.02
17.02
24.03
17.05
11.09
23.09
15.10
27.10
05.11

50 år:
Axel Emil Roll
Pål Waldenstrøm
Ingvild Christine Herzog

27.01
13.03
10.08
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Bestill strøm fra Kraft til idretten, støtt samtidig
Ready Idrettsforening
Kraft til idretten og Ready har inngått et samarbeid skal være gunstig for deg og
klubben. Ved å bytte til Idrettsstrøm får du en av markedets beste strømavtaler,
samtidig støtter du Ready Idrettsforening med 1 øre per brukte kWh.
Det er enkelt å bytte til Idrettsstrøm, det er ingen bindingstid og Kraft til idretten ordner
alle formaliteter.
Idrettsstrøm vil i de fleste tilfeller gi deg billigere strøm enn du har i dag. Vi tror pris er
det viktigste argumentet for å bytte strømleverandør. Med ”Kraft til idretten” får du en
bedre strømavtale samtidig som du gir et godt bidrag til idretten. Hvordan?
Fordi vi tilbyr et strømprodukt til privatkunder som hittil har vært forbeholdt de
store industrikundene.
Strømavtaler for privatkunder bygger på denne modellen:
Leverandøren handler kraft via Nord Pool, den nordiske kraftbørsen. Her får alle
samme pris, såkalt spotpris, basert på tilbud og etterspørsel hos børsens aktører.
Deretter tar selskapene et påslag – som varierer utfra hva slags avtale kunden
ønsker, for eksempel fastpris eller standard variabel.
Vi velger å tilby privatkundene et strømprodukt som er basert på aktiv kraftforvaltning,
etter samme prinsipp som for store industrikunder. Disse prisene følger ikke
spotprisen, og prisen kan derfor ikke sammenliknes direkte med tilbudene fra andre
kraftselskap. Vi kan ikke si eksakt hva prisen vil være om to uker eller to måneder,
men er trygge på at den er konkurransedyktig. Når prisen skal sammenliknes, må
nivået måles mot historiske priser. Det har vi gjort når vi har testet Idrettsstrøm som
produkt. Med bakgrunn i det, viser våre målingene nå at 85% får en billigere avtale
gjennom Idrettsstrøm – selv når 1 øre/kWh av regningen du betaler, går rett til det
idrettslaget du vil støtte.
Mange strømavtaler har høyt påslag eller lang bindingstid som sikrer leverandøren
fortjeneste. Vi har valgt en annen modell, der antallet kunder avgjør om det blir pluss i
regnskapet. Idrettsstrøm har ingen bindingstid slik at du når som helst kan velge å
avslutte kundeforholdet.
Månedlig påslag er på kun kr 48,75 pr. måned, inkludert mva (moms-fritak for
husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark gjør at prisen her er kr 39 pr. måned).
Slik vinner både du – og ditt idrettslag!
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Hovedstyrets Årsberetning 1.1. – 31.12.2016
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: Kristofer Hesla
Varamedlem: Finn Espen Sellæg
Det har vært avholdt 8 hovedstyremøter i 2016.
Administrasjon:
Daglig 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, 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.
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F. MEDLEMSFORHOLD
Medlemskap i Ready
Jenter/gutter t.o.m. 17 år
Kvinner/menn f.o.m. 18 år
Familiemedlem
Livstidsmedlem
Totalt

Ready Total
Alpin
Bandy
Fotball
Friidrett

Readyavisen på nett -2017

2014
1241
487
351
2079

Antall medlemmer
i gruppe
2293
221
603
972
111

2015
1135
500
531
113
2279

2016
1156
495
531
111
2293

Totalt
damer
antall
%
562
24,51 %
73
33,03 %
134
22,22 %
252
25,93 %
41
36,94 %

menn
antall
1731
148
469
720
70

%
75,49 %
66,97 %
77,78 %
74,07 %
63,06 %
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Generelt
Idrettsforeningen Ready fortsetter med å gi et profilert, godt og bredt idrettstilbud til barn og
unge i vårt distrikt. I tillegg til de tre store avdelingene er nå friidrettsavdelingen igjen Gode
etablert.
Gressbanen 2. (Gressbanen) ble også etablert med kunstgressbanen i tillegg til Gressbanen 1.
De ble innviet av byråd Rina Mariann Hansen i oktober. Det ble ikke mulig å forberede
Gressbanen 2 med kjølerør i forbindelse med anleggsarbeidet. Etter initiativ fra to
Readymedlemmer ble arbeidet for å få gjort om Gressbanen 2 til et kombinert anlegg også for
kunstisanlegg, støttet av vedtak i hovedstyret. Med ekstern hjelpe ble det meste av forarbeidene
med tillatelse, støtteerklæringer fra idretten m.m. gjennomført for. Kommende år, 2017 vi vise
om Ready har greid å nå fram og fått realisert sitt kombinert anlegg også for Gressbanen 2.
Det andre året med vinter-driftingen i Readys regi har fortsatt suksessen. Men innsatsen fra
Tom Bjerkely og hans gode hjelpere, med Alex Dietrichson i spissen, ligget godt over det en
kan forvente. Ready må finne en bedre balanse mellom (det nesten umettelige) behovet for
innsats, og det som vår ansatte og støtteapparatet makter å yte. Kommunen stilte med en
nyoverhalt ismaskin (så god som ny). Den har fungert svært godt. Fortsatt påpekes og
diskuteres behovet for fornyelse og oppgradering av kommunens øvrige tekniske utstyr.
Dialogen med kommunen (BYM) er god
Det er besluttet å «ta tilbake» leiligheten i Readyhusets 2. etasje til eget bruk (kontorer for
fotballavdelingen). Arbeidet med å finne gode løsninger både for dem og bruken av arealene
som blir ledige (tidligere hybel) er igangsatt.
Ready omsatte for 16,4 mill. kroner i fjor uten å ha økt vesentlig fra 2015. Fotballavdelingen
fortsetter klart størst med sine 6,4 mill i omsetning, deretter alpinavdelingen og
bandyavdelingen (inkl. A-laget) med drøye 3,6 mill. Friidrettsavdelingen inkl. Råskinnet
omsetter for 1,5 mill.
Ready har kun en person i ren administrativ stilling, daglig leder Bjørnar Borgestrand Øien
(som i tillegg har administrert friidrettsavdelingen og i 2016).
Som arbeidsgiver har Ready også følgende heltidsansatte:
Andrej Jerman (alpin)
Igor Laikert (alpin)
Timo Lahti (bandy)
Patrik Heed (bandy)
Tom Bjerkely (bandy/readyhuset)
Malin Bromark(bandy, i sesong)
Nicklas Andersson (bandy, i sesong)
Bjørnar Borgestran Øien (hovedadministrsasjon)
Ulrik Børresen (fotball)
Magnus Haukvik (fotball)
Jonas Rygg (fotball)
Anders Hille Stadheim (fotball)
Daniel Folkøy (fotball)
Vegard Lund Nes (fotball)
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Representasjon - krets og forbund og idrettspolitiske organ
Norges Bandyforbund (NBF): Olav Hamran, medlem i seksjonsstyrets seriekomité.
Norges Bandyforbund (NBF): Christen Møllhausen er leder i jente og damekomitéen
Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) Bydel Vestre Aker: Torer F. Berg, leder av arbeidsutvalget.
Oslo Fotballkrets (OFK): Marius M. Gisvold, medlem i Anleggskomiteen
Oslo Skikrets: Monique Lacoste og Kristin Sandvik har vært representanter i Alpinkomiteen.
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 2016 kan vi konstatere at to av de tre store avdelingene gikk med overskudd, og en gikk med
underskudd. I tillegg kan nevnes Friidrettsavdelingen i sitt første år med eget regnskap, uten
støtten fra råskinnet endte med et lite underskudd.
Samlet hadde avdelingene inkludert Ready Fonds driftsinntekter på 16 425 795,- mens samlede
driftskostnader var kr 16 363 849,-. Etter finansposter gav dette et overskudd på kr 229 913,Avdelingene hadde samlet en egenkapital på kr 6 444 303,- pr. 31.12.2016.
Hovedkassen hadde driftsinntekter på kr 1 851 629,- og totale kostnader på kr. 1 885 607,Etter finansposter gav dette et underskudd på kr 33 978,-. Ved utgangen av 2016 hadde
Hovedkassen en egenkapital på kr 137 625,Ready Fonds hadde i 2016 et overskudd på kr 160 021,-. Fondet har en total investert kapital
pr. 31.12.2012 på kr 1 766 675,Readyhuset AS hadde samlede driftsinntekter på kr 1 667 524,- og totale driftskostnader og
finanskostnader på kr 1 602 334,-. Etter finansposter og skatt gav et overskudd på kr 65 190,i 2016.
Basert på de enkelte enheters regnskaper fremstår Konsernet Ready med samlede
driftsinntekter på kr 18 095 319,- samlede kostnader på kr 17 978 225,-. Etter finansposter
viser konsernet Ready et overskudd på kr 295 103,-. Ved utgangen av 2016 hadde konsernet
Ready en egenkapital på kr 9 949 000.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. 42000,-.
Ready med avdelingene og hovedkassen samlet har budsjettert med et overskudd på 567 289,-

Torer F. Berg
Leder i Hovedstyre
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Handle dagligvarene hos Kolonial.no, støtt samtidig
Ready Idrettsforening
Kolonial.no og Ready samarbeider om å gjøre hverdagshandelen enklere for våre medlemmer,
samtidig gir det litt penger i klubbkassa.
Som Readymedlem får du 200,- i gavekort, og etter 3 handler mottar Ready 300,-.
Les mer for mer informasjon.
Som kunde hos Kolonial.no bestiller du dagligvarer på nett.
Kolonial.no og Ready har satt opp ett hentepunkt på Gressbanen slik at du kan hente dine
dagligvarer i forbindelse med idrettsaktivitet på vårt anlegg.
Eller du kan bestille hjemlevering fra 39,- per levering.
Bedrifter kan også benytte vervekoden.
Trykk HER for å komme til registrering, følg deretter instruksjonene fra Kolonial.no
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Økonomi 2016
Avdelingsresultat Ready:
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Resultatregnskap Ready konsern:
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Balanse
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Balanse konsern:
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Noter
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Note 1
Aktivitetsinntekter

2016

2015

Alpin
Treningsavgifter
Samling Sölden
Annet
SUM

934 880
251 430
732 562
1 918 872

590 770
571 359
695 651
1 857 780

Friidrett
Treningsavgifter
SUM

225 200
225 200

162 601
162 601

2 601 441
1 538 754
293 157
776 227
5 209 579

2 691 009
1 243 167
0
899 600
4 833 777

661 503
206 000
867 503

475 465
226 900
702 365

2016

2015

92 833
92 833

108 599
108 599

150 254
150 254

194 138
194 138

Friidrett
Råskinnet
SUM

0
0

1 005 240
1 005 240

Råskinnet
Råskinnet
SUM

1 063 898
1 063 898

0
0

183 824
0
183 824

324 600
164 461
489 061

Fotball
Treningsavgifter
Readyakademiet
G19, senior menn, senior kvinner
Annet
SUM
Bandy
Treningsavgifter
Annet
SUM
Note 2
Turneringer og arrangementer
Alpin
Renn/løp
SUM
Fotball
Cup'er
SUM

Bandy
Cup'er
Annet
SUM
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Note 3
Støtte og bidrag
Driftsbidrag Oslo kommune
Bidrag fra bydelen, NIF/NOK, OFK
Bidrag fra Oslo skikrets/Norges skiforbund
Momskompensasjon
Grasrotandel
SUM
Note 4
Kostnader arbeidskraft
Lønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
Andre sosiale kostnader
SUM
Lønn og andre ytelser til daglig leder
Lønn
Pensjonsutgifter
Annet

Note 5
Andre driftskostnader
Data/internett/betalingsløsning
Gebyr betalingsløsninger
Mindre anskaffelser
Kontorrekvisita
Telefon
Porto
Møter, kurs
Forsikringer
Billeie
Reklamekostnad
Gaver/tilstelninger/premier
Diverse administrasjonskostnader
Andre driftskostnader
Kostnad fra 2014 (Bandy A-lag)
Bilgodtgjørelse/reise
Sponsorkostnader
SUM
Readyavisen på nett -2017

2016

2015

15 091
1 088 883
903 840
825 123
116 665
2 949 602

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

2016

2015

6 126 341
750 748
1 003 496
173 814
69 471
8 123 870

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

556 253
10 852
23 969

563 653
15 604
1 598

2016

2015

146 163
263 610
107 885
5 775
109 683
929
41 174
11 144
3 215
16 810
41 114
24 500
129 199
0
218 364
56 380
1 175 945

242 393
134 620
108 397
22 871
67 121
2 122
18 917
96 966
70 125
27 864
49 696
46 982
113 016
156 415
305 222
0
1 462 727
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Note 6
Revisjon og regnskap

2016

2015

61 713
568 300

78 622
589 403

630 013

668 025

2016

2015

18 750
228 474
53 031
300 255

18 750
304 632

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12

PC
0
62 051
62 051

Ballbinger
304 632
0
304 632

Aksjer i HV
18 750
0
18 750

SUM
323 382
62 051
385 433

Akkumulert avskrivning
Balanseført 31.12.

9 020
53 031

76 158
228 474

0
18 750

85 178
300 255

9 020

76 158

0

85 178

3

3

2016

2015

997 110
54 682
1 051 792

657 525
50 052
707 577

Revisjon
Regnskap
Andre fremmede tjenester
SUM
Note 7
Varige driftsmidler
Aksjer i Hoppsportens Venner
Ballbinger
PC bandy/alpin
SUM

Årets avskrivninger
Gjenståendekonomisk levetid år

323 382

Aksjer i Hoppsportens venner avskrives ikke

Note 8
Andre utestående fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
SUM
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Note 9
Forskuddsbetalte kostnader og fordringer
Periodisering cup/lisens
Forskuddsbetalt forsikring
Andre forskuddsbetalte kostnader
Forskuddsfakturert sponsor
Andre fordringer/til gode kredittkort
SUM

2016

2015

118 282
11 134
8 277
0
305 802
443 495

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

Note 10
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Foreningen har investert i følgende markeds-baserte finansielle omløpsmidler
som er regnskapsført til virkelig verdi per 31.12:
2016
2015
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
Fotball G19
Fotball senior damer
Fotball senior menn
Råskinnet 5080 05 05140
Friidrett 1503 45 60576
Friidrett 1503 59 77896 drift
Langrenn 7058 05 96965
SUM total bank

Readyavisen på nett -2017

977 333
789 342
1 766 675

979 525
627 129
1 606 654

2016

2015

2 057 559
272 032
682 310
37 761
703 383
737 055
158 178
113 785
179 609
3 400
350
20 279
18 549
1 076 179
97 445
20 031
6 177 904

2 569 584
231 000
352 966
4 470
253 002
396 595
205 200
189 047
638 805
0
0
0
14 906
1 038 806
0
25 052
5 919 434
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Note 12
Egenkapital

2016

2015

Hovedkassen
Alpin
Bandy A-lag
Bandy
Fotball
Langrenn
Hopp *)
Friidrett
Råskinnet **)
Fonds
Sum

137 625
536 146
-75 866
899 905
1 680 727
17 309
0
1 078 011
-32 904
2 203 350
6 444 303

171 068
762 702
-72 242
836 554
1 365 247
20 952
0
1 086 780
0
2 043 329
6 214 390

Egenkapital per 01.01.2016
Årets resultat
Egenkapital per 31.12.2016

6 214 390
229 913
6 444 303

6 083 436
130 954
6 214 390

*) Ettersom det ikke er aktivitet i hopp-avdelingen, er egenkapitalen i denne avdelingen overført til hovedkassen
**) Råskinnet er ny avdeling som er skilt ut fra friidrett

Antall medlemmer 01.01.2016
Antall medlemmer 31.12.2016
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2 273
2 293
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Revisor s beretning
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Kontrollkomiteens beretning
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Budsjett Ready 2017
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Alpin – Årsberetning
Innledning
Ready Alpin er i god fremgang, og sesongen 2016/17, som fortsatt er i gang, har så langt vært en veldig
god sesong. Vi har ca 140 aktive løpere. Vi har fått mange flotte sportslige resultater blant mange løpere i
alle 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. Vi ser også at gruppene presterer godt i renn.
Avdelingen arbeider også systematisk med å forbedre organisasjonen økonomisk og administrativt, og
med å videreutvikle det sportslige tilbudet til våre medlemmer.
God rekruttering, godt kvalifiserte trenere, et bra organisert sportslig tilbud og mange entusiastiske
foreldre skal sikre videre fremdrift i avdelingen i sesongen som kommer.

Organisering/Administrasjon
Styrets sammensetning:
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 ca 10 FIS-løpere, 120 i de ordinære treningsgruppene, og 10
veteraner. Det som er spesielt gledelig at vi har en god vekst i de yngre treningsgruppene, og at vi har
tallrike årskull i alle grupper. I 10 år og yngre er vi i år 58 løpere, mot 56 i fjor og 33 året før der. Dette er
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.
Andrej Jerman, fra Slovenia, er sportslig leder i Ready Alpint. Igor Laikert er ansatt som trener i 90 %
stilling, og i tillegg har vi en rekke timebaserte trenere. Totalt har i vinter hatt 14 aktive trenere. Det
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sportslige opplegget i klubben er svært godt, og dette gir seg utslag i gode sportslige resultater i alle
gruppene.
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 Juvass i første uken av
sommerferien. Dessuten hadde vi flere samlinger på Juvass i august, og september. 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

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. I april i 2016 vant Kasper Kindem det internasjonale barnerennet i Whistler, Canada. Og
denne sesongen har Kristina Riis-Johannesen markert seg i Europacupen, noe som har resultert i flere
World Cup-starter og deltakelse i VM i St. Mortiz.
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.
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Rennarrangementer
-

SSL Ready barnerenn – Wyller

-

SG og SSL rangeringsrenn og kretsmesterskap U14 og U16 – Wyller

-

SSL Klubbmesterskap – Wyller

-

FIS-renn – Wyller

-

2 * Mastertsrenn i Wyller

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 2016 et underskudd på kr 226.883. Underskuddet er delvis knyttet til
en periodiseringsforskjell knyttet til skimarkedet mellom årene 2015 og 2016, og delvis knyttet til lavere
inntekter og høyere kostnader i forhold til budsjettert. Ready Alpin har fortsatt en solid egenkapital, men
styret har for inneværende år igangsatt tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene med sikte på
et nullresultat for 2017.
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

Readyavisen på nett -2017

side 31 av 52

Bandy – Årsberetning
I skrivende stund er bandysesongen på hell. Alle lagene har hatt en hektisk sesong
med treninger, NM og seriespill og hver eneste ledige tid vi har til rådighet på
Gressbanen har vært sprengt siden november. I helgene har isen vært okkupert fra
tidlig morgen til sene kvelder og det er et fremragende syn å kunne se all denne
aktiviteten, med lagtreninger for de yngste, bandyskole for de enda yngre, A-lagets
bandyskoler og ikke minst publikumstiden, bare synd vi ikke har mere kapasitet for det
er trangt om plassen. I ukedagene før normal trening har Ready bandy arrangert SFO
for skolebarn 4 dager i uken med ca. 50 barn (1. 2. og 3. klasse) fra alle nærliggende
barneskoler. Dette prosjektet har vi kalt «Cool på is» og er viktig for Ready Bandy da
dette danner rekrutteringsbasen for å få barn til å like bandy, starte på bandyskolene
og så melde seg inn i klubben for spill på de første 7’er lag. Både SFO tilbudet og
bandyskolene er drevet av administrasjonen og frivillige eldre spillere og foreldre.
Ellers i ukedagene har det vært tett med treninger og kamper for all lag hele uken,
dessverre i år også må vi ty til andre baner som NIH og Frogner stadion for noen av
de eldste lagene på grunn av overkapasitet.

Administrasjon
Sportssjef
I år har vi hatt to Sportsjefer da Timo ble langtidssykemeldt i våres og Patrik
(Utviklingssjef) ble satt seg inn som konstituert Sportsjef, og har fungert som
Sportssjef for oppstart og nå i inneværende sesong. Det går bra med Timo som sliter
med ryggplager og vi håper å se Timo tilbake igjen i Ready. Patrik har tatt oppgave
godt, i tillegg til at han har vært A-lags trener også, og fortsatt arbeidet med å
videreutvikle avdelingen for å kunne gi et enda bedre tilbud til alle våre spillere. Han
har fått support i arbeidet fra både Malin (tidligere dametrener) og Niklas (ny
juniortrener og A-lagsspiller) som var ansatt foreløpig for denne sesongen.
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. Sammen med Patrik, danner Malin og Niklas, samt 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 spillerutvikling
og drive bane samt tilby bandyarrangementer var 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.
Både Sportslig utvalg og Styret har god dialog med administrasjonen og samarbeidet
har fungert godt. Vi håper å kunne få brukt alle disse videre i administrasjonen også
for neste sesong, denne gjengen kan bandy!
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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.

Styret
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 bedre sportslig tilbud, den nye driften av
banen, sikre kjøling på GB 2, rekruttering av de yngste og satsningen på SFO, samt
sikring av hovedsponsor har det vært jobbet mye med.

Styrets sammensetning
Ole Jacob Person Leder
Rolf Bergseng
Alex Dietrichson
Ola Røthe
Morten Dregler
- samt representanter fra de forskjellige arbeidsutvalg etter behov
Ved siden av styrefunksjonene er det nå etablert flere arbeidsutvalg med ansvar for
Sportslig utvalg, SFO-bandy, Sponsorkomité, Treningsavgifter og
betalingsfunksjoner/web-sidene og A-laget.
Ledere underutvalg:
Håkon Andersen-Gott (A-laget), Peder Schjoldager (Sportslig utvalg), Fredrik
Gørrissen (IT, web og innbetaling), Rolf Kjos-Hanssen (SFO-bandy).

Resultater
Ready har som forening resultatmessig gjort en god sesong! Damelaget blev slått ut i
semifinale, juniorlaget kom til bronsefinale som de vant, guttelaget vant også sin
bronsefinale og småguttlaget fikk sølv, tapte for Drammen i finalen. Dette er veldig
positivt og viser at vi er på rett vei. Flere Readylag har også vist at man står seg godt
mot svenske lag på Cuper der blant annet 2002 og 2003 vært på cup i Sverige med
gode resultater.
A-laget tapte dessverre for Høvik i en veldig jevn kvartfinaleserie. For A-laget sin del
var det en sesong med både oppturer og nedturer men der vi har sett en stor utvikling
på mange spillere. Det lover godt for fremtiden.
Damelaget har også i år samarbeidet med Ullevål og kom til semifinalen som tidligere
år, der man dessverre tapte 3:e og helt avgjørende kamp for Høvik. Paal Mellbye har
trent laget sammen med Jan Petter Nærby og Daniel Grönqvist.
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Junior har hatt ett lag i seriespill i eliteserien. I serien endte man på 5. plass og i
kvartfinalen slo juniorlaget ut Stabæk og ble med det klare for semifinale for 5. året på
rad. Dessverre tap i semifinalen men seier i bronsekampen! Hele 8 spillere har vært
med på trening med A-laget, 6 av disse har også fått spille kamper. 8 juniorer har vært
med på rekruttlaget i 1. divisjon og 5-6 juniorer har fått prøve seg på 2. divisjonslaget.

Rekruttlagene har spilt en god sesong; Rekrutt 1 tok en 5. plass i 1. divisjon og
Rekrutt 2. kom til slutt på en god 8. plass i 2. divisjon. Begge 2 lagene i 1 divisjon
(Stabæk og Ready) spilte kvalik mot de to beste 2 lagene i 2 divisjon. Der slo Ready
Ullern 2 med 8-2 og 5-4 i best av 3 kamper.
Guttelaget kom helt til bronsefinale der man slo Solberg og vant bronse?!
Småguttelaget vant NM sølv etter at i finalen tapt for Drammen på Marienlyst. I
kvartfinalen slo man ut Solberg og i semifinale Stabæk.

Sportslige resultater












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

6.plass i eliteserien, tap NM kvartfinale
3.plass i seriespill, bronsevinner
5. plass, i 1. div. Slo ut Ullern i kvalik – Klare for 1 div 2017/18
12. plass, i 2. div
5. plass i NM-serien (elite), bronsevinner
4. plass i NM elite og 2. plass i NM kval, bronsevinner
2. plass i interkretsserien (00-03)
4.plass i seedet serie, kretsmestere, sølv i NM
2 lag i NM useedet serie og i kretsserien (2003)
2.plass i seriespillet, tap NM semifinale
1.plass i seriespillet, NM sølv!

Andre yngre lag:
Ready stilte med 2 lag i 04-serien, 3 lag i 05-serien (+ 1 lag i Rekruttserien), 1 lag i 06serien, 2 lag i 07-serien og 2 lag i 08 serien. Ready stilte med et jentelag i Lille
jenteserien (03-05).
Ready er representert i alla klasser, jente som gutt og vi er med det den eneste
foreningen som har representasjon i alle klasser! I kretsseriene for de aldersbestemte
klassene dominerer Ready fortsatt med antall lag og spillere. De yngre årgangene
rangeres ikke, i tråd med NIFs barne-idrettsbestemmelser.
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.
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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.
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 Malin Bromark, Niklas Andersson og Patrik Heed. Dette
er i tillegg til lagtreningen en gang per uke hvor lagenes egne trenere/oppmenn har
hatt ansvaret.
På årgangstrening har det vært spesiell fokus på skøyteteknikk, avslutninger og
kølleteknikk. På de yngre lagene har det vært fokus på skøyteteknikk gjennom lek og
hinderløyper og nytt for i år er at vi har hatt årgangstrening for første og andre års 7er,
dvs spillere født i 2008 og 2009.
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 «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 Niklas.

Arrangementer


Bandyavdelingen hadde 25 lag med i seriespillet. 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 2016/17, har det
deltatt 72 barn fordelt årskullene 2008/09/10 og 2011. Barn født i 2008 har også
hatt tilbud om lagstreninger på søndagsformiddag. Etter jul ble det også etablert
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lag for 2009 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. Bandyskolen er vel etablert som en fin
lørdagsaktivitet for småbarnsfamilier i området, og antall deltakere er stabilt.
Sesongen 2016/17 har Morten Dregler og Rolf Bergseng hatt hovedansvar for
bandyskolen. For de aller yngste har Vivi Aarstrand og Peter Brinchmann vært
viktige bidragsytere. På sidelinjen har Jan Bjørni og Rolf Kjos Hansen bistått.
Bandyskolen avsluttes med deltakelse i Ready’s egen Knøttecup.


«Cool på is» har også i år vært en suksess med 142 barn fordelt på 4 dager. Barn
fra Smestad, Svendstuen, Huseby, Voksen, Steinerskolen, Slemdal, Vinderen, og
Montessori har deltatt. Malin Bromark har vært administrativ ansvarlig for
prosjektet og Niklas Andersson har vært ansvarlig for aktiviteten på is. 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, Ullern og Frigg. Et veldig populært tilbud som Ready
vil fortsette med også neste år.



Bandyens dag. Nytt for denne sesong! 21 januar var det bandyens dag på
Gressbanen da damelaget og herrelaget spilte kamp mot Solberg. Dette var en
veldig vellykket dag der vi hadde masser med folk på Gressbanen i glimrende
vintervær!

•

Ready Cup 2017 ble gjennomført siste helg i januar. Godt organisert og
gjennomført med hjelp fra Tom og Alex som baneansvarlige samt
arrangementgruppen bestående av foreldre fra 2005/2007 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. Totalt 56 lag i helgen
med sluttspill for de eldste klassene i 2004/2005. 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 Henning Madsen. 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 ble arrangert over to dager med rekord i antall lag! 34 lag hvorav 15
svenske og 19 norske! Jente cupen ligger veldig godt i tiden for alle lag og mange
har det som en fin avslutning på sesongen for sine lag! Cupen ble gjennomført
som dugnad av alle jentelag og vårt damelag under ledelse av Daniel Nordstad
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Grönquist med god hjelp av blant annet Christen Møllhausen. Vi vil rette en stor
takk til alle som var med og deltok og arrangerte «Verdens største Jentecup»!!!

Representasjon – sportslig
Landslag


Damelandslaget – Nina Dybwad, Nora Bakke, Camilla Rokke, Tuva Nærby og
Linnea Nordstad Grönquist spilte på landslaget i landskamp på Frogner stadion 6
mars som forbedelse foran neste års VM i Kina. På presselandslaget spilte Marie
Bolme, Katrine Bolme, Ina Dahl



U-17 J, VM i Irkutsk: Katrine Bolme og Mina Mellbye deltok i VM i Irkutsk,
Russland. Pauline Haavik Jensen var hjemmeværende reserve.



Herrelandslaget – Ingen spiller tatt ut til VM i Sandviken



B-VM i Trollhättan:
Ondrej Nentwich, keeper for juniorlaget spilte for Tsjekkia i B-VM.

Kretslag
Jenter 00

Katrine Bolme

Jenter 01

Pauline Jensen, Mina Mellbye

Jenter 03

Ella Møllhausen, Filippa Horn, Hanna Heed, Andrine Westad Hållerud,
Kristina Kjos-Hansen, Noelle Dietrichson

Gutt 00/01

Luca Jenssen, Mathias Gravelsæther, Fredrik Person, Casper Bugge,
Tor Aabye, Oscar Franck, Olav Seierstad, Sivert Brekke, Erlend
Jørgensen, Gustav Deck, Gabriel Gørrissen, William Møller, Aksel
Storvik Galtung, Maximilian Schjøtt-Rivers, Peder Tuseth, Ina Dahl

Smågutt 02 Martin Dregler, Jakob Person, Karsten Lansing, Jesper Gotaas,
Jonathan Wang Norderud, Anders Kimestad Skridshol, Magnus Hanevik,
Nils Brande

Representasjon - krets og forbund
Norges Bandyforbund (NBF):
Olav Hamran er medlem av seksjonsstyrets seriekomitén i NBF, Bandyseksjonen.
Christen Møllhausen er leder i jente og damekomitéen i NBF, Bandyseksjonen.

Andre forhold
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Grupper, trenere og oppmenn
A-laget ble trent og ledet av Patrik Heed, med Jørgen Rødseth som assisterende
trener.
Damelaget ble trent av Paal Mellbye sammen med Jan Petter Nærby.
Juniorlaget ble trent av Niklas Andersson, assistert av Ola Dahl og Bård Meltvedt.
Guttelagene ble i år trent av Martin Lae.
Småguttelagene ble trent av Malin Bromark, Henrik Klock og Fridtjof Erikstad Fugli.
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
Patrik Heed har undervist trenerne for de yngre lag, et arbeid som vil fortsette neste
sesong.
Slipekurs
Det ble gjennomført tre slipekurs ledet av Tom Bjerkely pg Håkon Andersen - Gott.
Kursene omfatter skøytekunnskap (valg av skøyter og jern, buesliping – relatert til
alder og ferdighetsnivå) og praktisk sliping. De som skal bruke Readys slipemaskiner
må ha gjennomført et slipekurs.
Dommerkurs
Vår forbundsdommer Pontus Pettersson hadde 7’er bandy dommerkurs for Ready.
Her var det hele 15 nye ungdommer som fikk godkjent sitt dommerkurs og kan derfor
dømme 7’er bandy fremover for Ready. De som gikk dette kurset var fra årgangen
2003.
Marius Bjørni og Ondrej Nentwich har under sesongen fungert som
dommeransvarlige. De har jobbet med oppsett og drift av egne dommere.
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Baneforhold sesongen 2016/2017
Andre år med egen drift av kunstisbanen har gått etter planen. Avtalen med
Bymiljøetaten (BYM) var på 2 år og utgår i mars 2017, og det er interesse fra begge
parter om å inngå en ny avtale. Tom Bjerkely arbeider som driftssjef, og Alex
Dietrichson har som styret’s representant bidratt med oppfølging, kontakt med
kommunen og innsats på banen, og hatt ansvaret for økonomien.
Kunstisbanen er driftet med en heltidsansatt, en timeansatt, samt gjennom frivillig
dugnadsinnsats. Det er søkt BYM om å kurse de frivillige som ikke enda er sertifisert,
uten at dette har ført frem. For neste år vurderes å innlemme deler av
administrasjonen for å avlaste driftssjefen. Vi har ingen nye frivillige i år, og vi har
fortsatt behov for flere nye krefter og dugnadsdeltakelse neste sesong.
De 4 kompressorene ble prøvekjørt i oktober/november, og har virket uten feil av
betydning. SD-anlegget og det nye kjølesystemet som erstattet kjøletårnet virker godt.
Anlegget har god kapasitet. Under oppvanning fryser banen på +10 grader. Når banen
er klar går anlegget sjelden over 50% av total kapasitet.
Anlegget ble startet i midten av oktober og isen var klar 3. november. Gjennom
sesongen har vi mottatt positive tilbakemeldinger fra A-laget, egne medlemmer,
gjestende lag samt publikum om at iskvaliteten har vært meget god. Vi har hatt
rekordstort besøk av publikum hver helg.
Været har vært mildt med få kuldeinnslag, slik at vi i år ikke har hatt de samme
problemene med sprekker i isen som i fjor. Etter reparasjonen av kunstgresset på
nordsiden har vi fått flere tydelige renner med sprø is. Det kan virke som at enkelte av
kjølerørene er lagt for høyt. Dette bør sjekkes opp.
BYM kom på befaring i uke 8 (2017) for å kontrollere banedriften, bl.a tykkelse og
temperatur på isen. Banen hadde 3-5 cm med is og temperaturer på 7 – 10 grader
minus. Tynn is krever mindre energi fra anlegget, og styringsanlegget får raskere
kontroll over isens temperatur ved endrede værforhold. Konklusjonen fra BYM var at
forholdene var perfekte, og målte temperaturer i isen viser at fryseanlegget fungerer
godt. Ready har innhentet informasjon om at anlegget kan driftes mer
kostnadseffektivt, og vi vil utrede dette videre.
Samarbeidet med BYM har fungert meget bra. BYM har lagt ned betydelige ressurser
i anlegget denne sesongen. Ismaskinen er totalrenovert med bl. ny motor, driftsbygget
har fått nye, elektriske porter, bygningen er malt, taket tettet, og gulvene skal males til
våren. Det er installert nye varmeovner, lysarmatur og brannalarm. Ny baneklokke ble
montert før sesongstart. Søknad om utvisningsmodul hos Sparebankstiftelsen DNB
førte ikke frem. Søknad om nytt lydanlegg fra kommunen har ikke ført frem. Vi
benytter eget anlegg, som krever ettersyn.
Vi mangler fortsatt nødvendig utstyr til håndtering av store snømengder. Behovet er
lagt frem overfor BYM, og vi jobber videre med å finne en løsning.
BYM skiftet ut 3 lyskastere på hver mast i 2014/15. Ytterligere 7 av de gamle lysene er
nå slukket. Vi fortsetter arbeidet mot kommunen for å bedre lysforholdene.
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Gressbanen 2 (GB2) ligger ikke under driftsavtalen Ready har med BYM. Banen skal
driftes av BYM, men vi har anledning til å benytte maskinparken til å vedlikeholde
banen etter eget ønske. Ready har utført alt arbeid med vedlikehold av isen på GB2
denne sesongen.
GB2 fikk kunstgress uten underliggende kjølerør høsten 2016. Banen var ferdig islagt
til Ready Cup 28. januar. Forsinkelsen skyldes mildt vær frem til januar. Det nye
gressdekket kan ikke belastes med tungt utstyr, og vi fikk låne et mobilt sprøytesystem
fra BYM, som er arbeidskrevende og lite egnet på vår bane. Systemet skal utredes for
utbedring og evt. bruk på begge banene.
Den største utfordringen med GB2 er å begynne oppvanning av banen før kulden har
satt seg. Kunstgresset gjør også at banen er mer sårbar for pluss grader under
oppbygging av issålen, og det er generelt mer arbeidskrevende å bygge opp
isgrunnlaget enn tidligere.
Den milde vinteren har gjort det vanskelig å benytte banen til lagtrening. Med
skiftende temperaturforhold rundt 0 grader får banen liten forutsigbarhet, som gjør det
vanskelig å legge GB2 inn som en del av Ready’s treningsplan fra uke til uke.
Naturisbanen holdt i ca 4 uker denne sesongen, og kunne i 2017 ikke benyttes til
Ready’s Jentecup.
Publikum har som tidligere hatt stor glede av GB2, og i helger og kvelder blir banen
brukt hyppig av hobbylag/pappabandy. Ikke minst fungerer GB2 som et fritidstilbud til
de aller minste i førskolealder, som kan lære skøytegåing med foreldre i fred og ro.
Erfaringer fra den milde sesongen er at naturisbanen krever store ressurser av et
allerede presset banemannskap for noen få uker med uforutsigbar is.
Administrasjonen og Hovedstyret har jobbet mye med å få lagt ned kjølerør på
Gressbanen 2. Det er oppsatt en arbeidsgruppe som arbeider videre med saken.
Etter ombygging av Ris skole og Risbanen de to siste sesongene, fremstår nå
Risbanen i en ny drakt, blant annet med et flott lysanlegg og større areale. Anlegget
driftes av Ready i tett samarbeid med Ris Skoles Venner. Banen er vannet opp av
frivillige.

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 foreldre, mens ”kioskjentene” har
representert bemanning, innkjøp og administrasjon på en god måte.

Nytt i sesongen er at foreldre har vært fritatt fra kioskvakt på dugnad, men har som
tidligere bidratt med kakebaking og vaffelrøre. Dette har fungert godt, men medført
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høyere lønnskostnader og følgelig gått noe ut over lønnsomheten, og vil bli vurdert
som ordning til neste sesong.
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 er et godt trivselsbidrag, samlingspunkt og viktig
ansikt utad for klubben, - noe som igjen er positivt for rekrutteringen og tilbudet i
publikumstid.
Nevnes skal også tilbudet om sliping av skøyter i publikumstiden. Vi har også i denne
sesongen forbedret regularitet mht. å ha tilbud om slip i publikumstid, noe som gir
inntekter og renere skjær på alles skøyter. Takk til sliperne for flott innsats.
Styret takker alle for innsatsen i kiosk og kafe’ i sesongen som snart er tilbakelagt.

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.
Styret gjør fortløpende vurderinger av hvor mange og hvor store dugnadsoppgaver
som skal pålegges foreldre og oppmenn, sammenlignet med nivået på
treningsavgifter.
Avdelingen har i 2016 hatt omlag de samme sponsor-inntektene som i foregående år.
Målet var å øke sponsorinntektene, noe som ikke har lyktes, og arbeidsmetoder og
hvordan det arbeides mot sponsorer vil evalueres bade på klubb- og avdelingsnivå før
neste sesong. Strategien er fortsatt å nå også sponsorer på klubbnivå, for fordeling av
inntekter mellom avdelingene.
Sesongens sponsorer takkes for bidraget, og styret, sponsorkomiteen og ledelsen
jobber iherdig videre for å skaffe verdi for sponsorenes anvendte midler.

Økonomi
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 60000. Resultatet for 2016 samsvarer
godt med budsjettet og bandyavdelingen har god likviditet.
På inntektssiden er de store postene aktivitetsavgifter fra spillere, sponsormidler,
driftsmidler fra kommunen og støtte fra hovedklubb. Ready bandy har fokusert på å
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hente inntekter fra det vi kan, nemlig å lære bort bandy, drive banedrift og arrangere
bandycuper / idretts-arrangementer. 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. Ready bandy må fortsatt 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 fortsatt høye lønnskostnader. Det skyldes; første hele år
med heltidsansatt driftssjef, Tom Bjerkely og økt kapasitet 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. For administrasjonen i Ready Bandy har 2016 vært
et turbulent år med sykdom og ulike rollebytter, av dette har vi lært mye og vil ta med
erfaringene også inn i 2017.
For 2017 har Ready Bandy budsjettert med tilnærmet lik omsetning som i 2016.

Konklusjon
Ready Bandy fortsetter sin gode fremgang og utvikling. Sportslige prestasjoner er på
toppen i bandy-Norge, med hele 5 lag i avgjørende 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 230 lisensbetalende spillere (i tillegg hadde vi 142 på SFO og 72 barn på
bandyskole).
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 har vært godt sammensatt og jobbet iherdig gjennom fjorårssesongen og
oppstarten av nåværende. Det har også til tider vært veldig mye jobbing med
Gressbanen 2 og legge til rette for kjøling med kunstis. Vi håper nå at dette kan bli en
realitet for neste sesong og at vi får et anlegg for en fleridrettsklubb som er verdig alle
våre aktiviteter.
Styrets store utfordringer er ellers som alltid å legge forholdene til rette for alle frivillige
som gjør alt arbeidet. For å lykkes her og kunne gi det best mulig sportslige tilbudet, er
økonomien som alltid meget viktig og det jobbes iherdig med gamle og nye sponsorer,
dugnadsjobber og driften.
Ready øker også ressursbruken på drift og ledelse - samt økte trenerressurser, samt
erstatter tidligere dugnadsaktiviteter fra foreldre og frivillige med lønnede ressurser, alt
dette for å forbedre kvaliteten av tilbudet til de aktive og avlaste foreldre. Vi gjør
fortløpende avveininger mht dette, og søker å dekke inn de økte utgiftene ved
aktiviteter som bringer inntekter, men de aktive og medlemmene må være forberedt
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på noe økte treningsavgifter fremover for å dekke inne deler av hva det forbedrede
produkt koster.
Vi prøver å selge vårt produkt så godt vi kan og det er med stor glede at våre givere
setter ekstra pris på det arbeidet vi gjør for ungdommen og nærmiljøet. Ready Bandy
retter en ekstra stor takk til alle dere som støtter oss økonomisk og bidrar til at vi har
midler for Ready Bandy. Vi må også takke alle frivillige som står på og får frem våre
unge håpefulle, med treninger og oppmannsoppgaver, kakebaking og kioskvakter,
heiarop fra tribunen og tilstedeværelse på Gressbanen. Vi ser tydelig at de lag og
årganger som blomstrer best er de hvor vi foreldre er med og er synlige. Så møt opp
på Gressbanen også neste sesong – vi gleder oss allerede!

Ole Jacob Person
Leder Ready Bandy
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
Fotballavdelingen har tatt ytterligere steg i 2016 på veien mot å nå målet om å bli og forbli
Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Oppstarten for de aller minste barna er ytterligere
forbedret og lagt til en heltidsansatt ansvarlig fagperson. Griegakademiets opplegg og
trenerkorps har fått en ytterligere kvalitetsheving, og påmeldingsøkningen, som har vært
konstant siden starten i 2012/2013 har fortsatt. I vintersesongen 2015/16 deltok over 220 barn.
På anleggssiden er åpningen av det nye kunstgresset på Grusbanen årets store fremskritt. Det
gjør at all trening og alle barnefotballkamper nå kan gå på kunstgress, og gleden var stor da
åpningen fant sted lørdag 22. oktober, med overlevering fra byråd Rina Mariann Hansen og
Bymiljøetaten, etterfulgt av 7'er-turnering med gratis kaffe og vafler.
I den heltidsansatte ledelsen har vi noen endringer i 2016 . Ulrik Børressen har tatt over som
Sportssjef, da Anders valgte å flytte til Hamar. Magnus og Jonas representerer stabiliteten, og
så har vi samlet flere arbeidsoppgaver i tre heltidsstillinger for å få bedre kvalitet og stabilitet,
og vi er glade for å ha fått Anders H.S., Daniel og Vegard på heltid.
Etter de nevnte kommer en stab av svært dyktige og entusiastiske deltidstrenere, og vi har
ytterligere forbedret det beste trenerkorpset noen sinne. Deres kompetanse benyttes også nå i
større grad en noen gang før sammen med foreldretrenerne i barnefotballen. Våre nesten 900
spillere har aldri hatt et så godt tilbud treningsmessig. I utvelgelsen er hovedvekten lagt på
kandidatenes menneskelige egenskaper. Det er stor søkning til Ready's trenerjobber og nåløyet
er trangt.
Som et resultat av godt trenings- og utviklingsarbeide er vi nå bedre på resultatlistene enn på
lenge også, med så å si alle ungdomslagene på høyt nivå, senior herrer A på plass i den nye
regionale 3. divisjon. G-16-7 ble kretsmestere. Det blir en ny hverdag i 2017, med Lyn,
Gjøvik-Lyn, Frigg, Raufoss, Lillehammer og eksotiske innslag som Tynset og Valdres på
andre siden av midtstreken. Akademilagene viser også meget gode ferdigheter i den
"helgeligaen" som er etablert sammen med de seks andre klubbene i området som har
akademier. I vinter starter vi også Akademiliga for jentene. Det to år "gamle" damelaget skal
spille i 3. divisjon neste år og har fått en bred og god stall.
Det viktigste ambisiøse siktemålet er dog fortsatt at Ready Fotball både skal være en trygg,
morsom og utfordrende arena for alle våre breddespillere og et sted hvor talenter kan vokse slik
de vil, men fremfor alt: Et sted som utvikler gode mennesker.
Readyspillere fremstår som positive og fokuserte medspillere, hyggeligere motspillere og
gjenkjennelige lag. Men, vi er fortsatt for langt fra de mål vi har satt oss, for: Det er fortsatt
noen som ikke trives så godt som vi vil.
I 2016 inngikk også Ready Fotball et samarbeid med Frelsesarmeens Gatefotball, der
Fotballavdelingen har stått ansvarlig for å tilrettelegge treninger, innkjøp av drakter/utstyr og
nødvendig banekapasitet for deres kvinnelag bestående av tidligere rusavhengige. Dette er et
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veldig spennende samarbeid som vi håper kan gi nyttige perspektiver for både unge og voksene
Ready medlemmer.
På økonomisiden er 2016 gjort opp med et overskudd på kr. 315 tusen, hvilket er
tilfredsstillende og kr. 139 tusen bedre enn budsjett. Aktivitetsinntektene er på eller foran
budsjett på de aller fleste poster, og kostnadene er under god kontroll.

Marius M. Gisvold
Leder Fotball
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Friidrett – Årsberetning
Ready Friidrett har også i 2016 hatt en økning i medlemsantallet og i løpet av året har over 100
deltagere vært med på våre aktiviteter og vi har aktive i alderen 3-18 år.
Friidrettsavdelingen har fått en kompetent og god trenerstab som ønsker å jobbe hos oss.
Det er gledelig å melde om at det har vært god oppslutning på alle avdelingens aktiviteter.
Det som er mest gledelig for friidrettsavdelingen er at vi nå har fått driftsansvar for
friidrettsanlegget på Ris Skole. Dette betyr at vi får vår egen lille miniarena for trening og
aktivitet. Anlegget har både rundløype, hoppegrop, høydestativ og 60 meter.
Håper mange av medlemmene møter opp når friidrettsavdelingen i løpet av 2017 kommer til å
arrangere uhøytidelige stevner på det nye anlegget.
For 20. gang arrangerte Ready friidrett terrengløpet Råskinnet. Løpet har etablert seg som et av
de største løpene på Østlandet. Arrangementskomiteen har bestått av Birgitte Bjerkely, Tom
Bjerkely, Torer Berg, Anne Mette Andersen-Gott, Dag Eirik Vågdal, Siri Nørve, Per Morten
Hoff(leder).
Årets utgave ble vellykket og det ble positivt resultat av arrangementet. 80 frivillige var i sving
på løpsdagen.
Også i år var Norges Idrettshøgskole under ombygging. Det medførte at vi ikke fikk benytte
garderober og øvrige fasiliteter.
Til tross for økte utgifter i forbindelse med at vi ikke kunne benytte NIH greide vi å nå et
resultat som var meget bra.
Som alltid har Råskinnet god pressedekning i år hadde vi reportasjer i en rekke nyhetsmedier.
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. Det ble også i år gjort inspeksjon av løypa med
Fylkesmannen i Oslo, Friluftsetaten i Oslo Kommune og Statens Naturoppsyn før løpet.
Ready Friidrett ønsker alle våre medlemmer, Råskinn, Råtasser og Knøttetasser med familier
en riktig god jul og velkommen tilbake i januar 2017!
Håper så mange som mulig deltar på Råskinnet 6. mai 2017.
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Ready Friidrett og Råskinnet takker sine sponsorer og støttespiller
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LANGRENN

Langrenn – Årsberetning (sesong 2016/17)
Styre:
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Økonomi:
Sekretær:
Styremedlem:

Jan Lenschow
Rita Røvig
Tor Jebens
Anne Hertzberg
Frithjof Ulleberg

Det har i løpet av sesongen vært avholdt 2 styremøter.

Medlemmer:
Avdelingen hadde 32 betalende + 4 livsvarig medlemmer i 2016.

Trening:
Det har vært innetrening på Ready-huset i gymsalen hver tirsdag fra kl. 19:30 – 20:30
med påfølgende badstue fra 6. september til 13. desember 2016.
I 2017 ble treningen gjenopptatt tirsdag 3. januar med treningstid fra kl. 1900 – 2000.
Treningen vil fortsette frem til siste treningskveld den 4. april 2017.
Barkmarks-/ski-trening har foregått i individuelle grupper.

Arrangement:
Avdelingen arrangerte ski samling på Rustad Hotell og Fjellstue, Sjusjøen 25. – 27.
november 2016.
Det var 10 deltagere på samlingen og stedet har også vært besøkt utover vinteren av
deltagere i langrennsgruppa.

Representasjon / sportslig:
Da vinteren / snøen har latt vente på seg, har de fleste turrennene blitt avlyst i år.
Birken går først av stabelen den 18. Mars, men vi får komme tilbake med resultatene fra
dette rennet ved en senere anledning.

Juleavslutning
Avdelingen hadde sin juleavslutning i Readyhuset med servering.
Meget hyggelig med18 deltagere.

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

Økonomi:
Avdeling gikk med underskudd på kr. 7.090,28 men har fortsatt god kontroll på økonomien.
Styret Readys langrennsavdeling v/leder
Jan Lenschow
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O.B.-Bridge – Årsberetning
Vi gratulerer O.B. med 80 års jubileet!
O.B. (Old Boys Ready Bridgeklubb), ble startet 28. september i 1936.
15 venner fra idrettsmiljøet i Ready møttes privat for å feire klubbens kretsmesterskap i
fotball, og endte opp med stiftelsen av bridgeklubben O.B.
Første formann i 2 år var Knut Rasmussen, mens Toffen Herstad var formann i 37 år fra 1938
til 1975.
I 26 av disse årene holdt klubben til i fasjonable ‘ Villa Granberg’ på Drammensveien. Fra
1975 flyttet de til Readyhuset på Gressbanen, hvor de fremdeles møtes annenhver onsdag.
Medlemstallet toppet seg i krigsårene med 32, skjønt ikke alle møtte opp hver gang. Også
dekke for fortrolige samtaler for flere av de aktive ‘ gutta på skauen’.
I de senere år har medlemstallet ligget stabilt på ca. 16, pluss loyale reserver.
Klubben har i dag 2 æresmedlemmer: Edvard Henrik Waldemar Harboe , og Erik Hoel med
mangeårig styrearbeid.
80 års jubileet ble feiret på julemøtet i Readyhuset 30.november 2016 med stor festmiddag ,
taler, premie/ prisutdelinger etc.
Styret i de senere år :

Tom Konow

Hargreaves

Formann

Hans Herman

Horn

Stein

Rivø

Kasserer

Alf

Grieg Astrup

Varamann

Revisor

Erik Kristen-Johanssen
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Veteran – 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.
9. mars arrangerte vi et minnesamvær for Stein Eriksen. Det kom mer enn 50 personer, familie
og kjente alpinistvenner som ville være med på å gjøre denne tilstellingen til et godt minne om
Stein. Vi fikk høre mange morsomme historier fra dem som hadde hatt nære relasjoner til Stein
eller hadde jobbet med og for ham. To store marsipankaker fra Samson og kaffe og brus ble
inntatt mens praten gikk lystig. Et meget vellykket møte som alle satte stor pris på.
24. mai kom seniorfotballsjef Jonas Rygg og gav oss en status på A-lagsforballen samt vyer og
framtidsutsikter for laget.
Nok en gang gikk årsmøtet uten noen dramatikk og alle formaliteter ble gjennomført.
11. oktober fikk vi besøk av avdelingene ved sportssjefen i Ready Fotball, Ulrik Christoffer
Børresen, leder av Ready Alpin, Finn Espen Sællæg og leder av Ready Bandy, Ole Jacob
Person som alle informerte oss om avdelingene og hvordan de drives. Vår daglig leder i Ready,
Bjørnar Øien, fortalte oss om hvor klubben står i forbindelse med utbyggingsplannene og
klubben for øvrig.
7. desember var tid for julemiddag, med samme meny som forrige jul, samme meny som alle
julemiddager, stroganoff m/tilbehør samt dessert og drikke. Etter middagen var det sosial
hyggestund blant gamle idrettsvenner og en morsom idretts-quiz ledet av Rolf.

Readys Veteraner, igjen med Rolf som initiativtager og primus motor, har i løpet av året
produsert en jubileumsavis, Readyavisens 100 års jubileum som ble gitt ut til alle medlemmer
før jul.
Veteranene har som tidligere hjulpet til med Råskinnet.
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Rolf er også den ustoppelige mannen bak Veteranposten. Takk til Rolf.
Readys Veteraner har en sunn og god økonomi.

Oslo 26. mars 2017

Dag Øgle

Knut Bjørn Christophersen

Paal Lien

Rolf Bjørnskau
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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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