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GOD JUL TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER

97. årg.

Lederen har ordet
Som flere av Readyavisens lesere allerede er klar over fikk vår styreleder Jan-Ole
Leiknes en alvorlig diagnose midt i desember. Som nestleder trådte jeg
umiddelbart inn i rollen og oppgavene hans. Vi har undersøkt det formelle
grunnlaget for videreføringen og det kan gjøres uten ekstraordinære valg/tiltak.
Jan-Ole startet med å ruste opp Readyhuset da han tok over roret før sommeren.
Videre løste han problemet med vaktmestertjenesten på en smidig måte sammen
med Jarle Opsahl, da vi måtte gå over fra en vaktmester boende i bygget til en
innleid løsning. Bare så synd at Jan-Ole måtte avbryte det arbeidet han var så
godt i gang med. Vi må håpe at han står distansen med sykdommen og kan stille
opp for Ready igjen dersom han ønsker det.
Viktige endringer på tampen av året er skifte både av daglig leder og
regnskapsmedarbeider. Jarle tar over oppgaven som leder i Idrettsforeningen
Bærum Verk og Bente Bjørni fikk tilbud om fulltid i sin "andre" jobb og sa opp
stillingen som vårt regnskapsmedarbeider tidligere i høst. Å erstatte to så sentrale
medarbeidere er en voksen oppgave, men våre medarbeidere stiller opp og
hjelper til med overgangen – samt at vi i styrets arbeidsutvalg trår til så langt tid
og krefter rekker.
Listen over søkere til de to stillingene er allerede god, selv om søknadsfristen
først er 20. desember. Vi tjuvstarter med intervjuing av aktuelle
regnskapsmedarbeidere og Bjørnar Borgestrand Øien trer inn som konstituert
administrativ leder. Mange kjenner Bjørnar fra hans jobb i fotballavdelingen der
han har dekket oppgaver som årgangsansvarlig for de yngste, har vært trener og
administrativ støttespiller. Han setter seg nå inn i sin nye rolle og nye oppgaver
sammen med Jarle.
Som ny i en mer helhetlig rolle i Ready enn tidligere, ser jeg behovet for å sette
meg bedre inn i alle idrettene vi tilbyr i foreningen – en oppgave jeg ser fram til.
Idrettene er nå blitt mer "helårs" alle sammen, kanskje en utfordrende balanse
avdelingene i mellom? Men med det kompetente sportssjefskorpset det gode
samarbeidet mellom dem og de samarbeidsorienterte lederne vi har i avdelingene,
ser jeg ikke dette lenger som et problem, men en styrke som gjør det mulig å tilby
barn, unge og eldre (og foreldre) i vårt nærområde et samlet og helhetlig tilbud.
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Men konkurransen fra naboklubbene er hard, og krever at vi blir tydelige i
våre tilbud om helhet.
Nå er den første snøen på kommet. Tryvann er klar for våre alpinister,
Gressbanen Grus er også islagt og vår fotballspillere i full aktivitet på
"undervarme" kunstgressbaner eller innendørs. Langrennsløperne er godt i gang
med sine forberedelser til Birken 2014. – Hva med å få fram tilbud til våre
"yngre" dvs. de under 60. Kanskje er det bandyspillere, alpinister eller
fotballspillere i Ready som også fristes av skispor?
Hopperne er i gang med varierte tilbud og våre yngste aktive får ulike tilbud som
"SFO'ere" eller "allidrettere". De ivrigste "Råskinnene" har allerede meldt seg på
til løpet 3. mai 2014! og friidrettsgruppen med sin trener Magnus Haukvik bygger
seg gradvis opp.
Som dere ser Ready har det meste på plass – spre budskapet til venner og
kjente!
Som en konstituert leder – og "god gammel Ready-tilhenger", ser jeg nesten bare
positive utfordringer i halvåret vi står foran.
God Jul og Godt Nytt år til dere alle!
Torer F. Berg
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Alpinavdelingen
Ready Alpin er i vekst. Vi har allerede nå, før skisesongen har startet for de
yngste løperne, flere påmeldte til trening enn det vi har hatt hele sesongen de siste
to årene.
Vi jobber langsiktig med våre uttalte mål i mente; Idrettsglede, mestring og
samhold. Og alltid under vårt slagord "Gøy på ski - alltid!".
Det sportslige opplegget er basert på en godt gjennomarbeidet og godt forankret
sportslig filosofi. I tillegg til våre sentrale verdier idrettsglede, mestring og
samhold, er begreper som langsiktighet, kvalitetslek, variasjon, gradvis økning i
volum, mestringsorientering, målsetting, tilrettelegging og veiledning eksempler
på stikkord i den sportslige filosofien. Systematisk arbeid med treningsopplegg
som er planlagt med basis i den sportslige filosofien gir god og lystbetont
aktivitet og trening for barna.
Vi tror at det viktigste er at barna trives på
trening – at de opplever at de har gode venner og
at det er godt miljø i Ready Alpins aktiviteter. På
den måten finner barna motivasjon til å komme
på trening og på den måten velger de alpintrening
over andre aktiviteter og de fortsetter å trene på
ski i år etter år. Jeg pleier å si at det aller viktigste
kriteriet for å bli god på ski er å ikke slutte. De
som står på og trener år etter år blir gode
skiløpere. Det vil de ha glede av hele livet
uavhengig av om de satser på å bli toppalpinist eller om de bare skal stå på ski
med familie og venner. Og blir man god på ski som barn glemmer man det ikke.
Men har glede av det hele livet.
Vi tror at det er det systematiske og langsiktige arbeidet sportslig leder Kasper
Sjøstrand legger ned i tilrettelegging av et godt opplegg langs de linjer beskrevet
over, samt et godt trenerteam som gjennomfører treningene, som er grunnen til at
vi vokser. Og – et biprodukt av dette arbeidet er at barna kjører veldig godt på
ski. Ready Alpin har lange og sterke tradisjoner med toppløpere. Det er bare å
nevne Stein Eriksen som er en av Norges største alpinlegender, Didrik Marksten
som i mange år var minst på høyde med Aamodt og Kjus og Jesper RiisReadyavisen på nett -2013

side 4 av 19

Johannessen som ble junior verdensmester så sent som i 2009. Selv om det ikke
er et mål i seg selv, registrerer vi med glede at våre unge løpere, helt fra de
minste til de eldste, gjør det veldig bra i konkurranser. Vi har løpere i som hevder
seg i Norgestoppen i de aller fleste årskull. Og vi har nok en gang fått en
landslagsløper i Mille Græsdal. Mille har gått gradene i Ready Alpin og er et
stjerneeksempel på at langsiktig systematisk trening i et godt miljø gir resultater.
Vi har god "strekk i laget". Våre yngste løpere er enda ikke begynt på skolen og
de eldste er landslagsløpere. Vi er i vekst men vi har plass til flere. Uansett alder
ønsker vi nye medlemmer hjertelig velkommen.
For styret i Ready Alpin,
Ingvar Straume, leder
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Bandyavdelingen
Bandy aktivitetene er godt i gang for sesongen og kunstisen har stått klar siden
midten av november, mens grusbanen er selvfølgelig vanskelig pga av det milde
været. Dog har vi hatt kjempeinnsats fra lag, foreldre og kommunen og håpet er å
ha is også på grusbanen så raskt som mulig været tillater det. A-laget har fått en
god sesongåpning og ligger på en fin 2. plass, hele 3 egne juniorspiller får mye
spilletid så det gror bra. Positivt til årets stall er att spillere kommer tillbake fra
førstegangstjeneste/studier og vill satsa på bandy. Damelaget har så langt spilt 6
kamper, med to seier og fire tap, også her er det veldig positivt å se at de yngste
jentene virkelig tar ansvar. Videre har begge rekruttlagene i 1 og 2 divisjon fått
en bra start med mye godt spill. Her lukter det allerede en bra sesong. Med åpen
kiosk og på A-kampene er det god atmosfære i den trofaste tilskuerskaren, en god
blanding av unge Ready spillere som henter inspirasjon og den eldre garde som
mimrer om gamle meritter! Men det fortsatt noe plass ledig på tribunen, så løp og
kjøp sesongkort.

Jevnt over er det stor aktivitet på Gressbanen hver eneste dag med treninger og
seriekamper. Flere cuper er allerede unnagjort med god deltakelse fra Ready og
her gjør de yngre lagene det også bra. Det er alltid gøy å følge med under cupene
og se det ene Ready laget etter det andre spille med full innsats og engasjement.
Motiverte spillere og støttende foreldre som setter Ready godt merket på
bandykartet. Vi har også hatt noen fine helger med strålende vintervær og
stappfull bandybane i publikumstiden. En stor takk til alle frivillige foreldre som
gir klingende mynt i lagkassene i form av kioskarbeid.
Sportssjefen har fått gjennomført flere aktiviteter som; flere Treningsleiere i
Sverige, Kick-off arrangementet på Gressbanen, Trenerutdanning, Keeperskole,
A-lagets talentskole, Fadderordninger, Dommerkurs, Bandyskole og
Talenttrening (Årgangstreninger). Til og med den «Blå Tråden» og Lederpermen
var tidlig klare før sesongstart. Aldri tidigere har Ready bandy hatt en så bra
produkt å tilby sine medlemmer, vi er godt rustet for fremtiden!
Bandyavdelningen har også gjort en stor satsning i ansettelsen av Patrik Heed, en
25 årig mann fra Bollnäs, som jobbar heltid under de fem mest hektiske
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bandymånedene. På kort sikt en ekstra utgift, men på lang sikt en utvikling for
såvel spillere som organisasjon.
Vi har også SFO bandy for tredje året i rad, men nå med oppslutning fra både
Smestad, Slemdal, Skøyen og Huseby barneskoler. Nærmere 60 barn fordelt på to
dager i uken trenes nå av Patrik Heed og smågutt spillere. Dette er en kjempe
innsats av klubben og et veldig viktig element i rekrutteringen av barn til å
begynne med bandy.
Det er ellers en god positiv holdning i avdelingen. Vi jobber fremover med
hvordan bandy avdelingen kan bedre baneforholdene, treningsforhold,
inntektssiden, sponsorer, hjemmesiden vår, betalingsordningene, klubbhus og
garderober, kjøkken og kiosk - så vi går alle forhåpentligvis en bedre tid i møte.
Men vi trenger hjelp; det er stadig oppgaver innenfor alle disse områdene, så har
du lyst til å hjelpe til med det kanskje du kan veldig godt eller brenner for har vi
alle et stort hjerterom i Ready Bandy!

«Tillsammans gör vi skillnad»
Velkommen og God Jul!
Ole Jacob Person
Leder Ready Bandy
Readyavisen på nett -2013
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Fotballavdelingen
Fotballavdelingen har fortsatt med
utvikling og konsolidering i
fagligheten i avdelingens virksomhet.
Avdelingen kommer stadig nærmere
sin målsetning om å fremstå som
Norges beste barne- og
ungdomsklubb for fotball, i tråd med
de verdier avdelingen har vedtatt: Stolt – Utfordrende –
Moro. Dette er en langsiktig plan, som krever kontinuerlig utvikling både
administrativt og faglig.
I november dro styre, komitéledere og Sportslig Ledelse til fjells og brukte en
helg på å meisle ut planene for den første helhetlige lanseringen av den
elektroniske "Klubbhåndboken", som skal være styringsredskapet fremover. Vi
kunne konstatere at vi ligger langt fremme i utviklingen på alle plan i forhold til
NNFs "Kvalitetsklubbkonsept", men at vi har stort forbedringspotensial hva
gjelder kommunikasjon - som nå blir et hovedsatsingsområde .
Avdelingen er nå svært godt besatt med fagpersoner og har flere meget solide
komiteer, bl.a. på arrangement og web, og vi har et meget velutviklet
internopplæringsprogram for fotballtrenere. Det har blitt attraktivt å være trener i
Ready Fotball, og man må igjennom både dybdeintervju og audition for å få en
jobb med alle lag i Ready Fotball. I utvelgelsen legger vi hovedvekten på
kandidatenes menneskelige egenskaper. Det ambisiøse siktemålet er 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 i dag som gruppe som positive og fokuserte medspillere,
hyggeligere motspillere og gjenkjennelige lag. Vi har flere og mer fornøyde
spillere enn noen gang, bedre kompetanse enn noen gang, flere gode trenere enn
noen gang og bedre rutiner enn noen gang, og er fortsatt veldig langt fra de mål vi
har satt oss, for: Det er fortsatt noen som ikke trives så godt som vi vil, og det er
fortsatt meningsbrytninger om våre veivalg, men i dannede former.
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Resultatmessig har vi i år klart serieseier og opprykk
med Senior 2.lag og G 15, mens J 13 har både
vunnet serien og bronsemedalje i den
landsomfattende Adidas Cup samt flere lokale
cuptriumfer.

Marius M. Gisvold
Leder Fotball
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Friidrettavdelingen
Friidrettsavdelingen fikk ny leder etter årsmøtet i vår der jeg tok over etter
Rickard Berggren. Vi er nå i gang med å bygge opp friidrettsmiljøet nedenfra
med de yngste.
Høsten 2013 ble Ready Friidrett igjen enige om å begynne byggingen av en
voksende og varig avdeling, med treningstilbud til alle barn og unge i
nærområdet! Per Morten Hoff tok over som formann i avdelingen og avdelingen
ansatte Magnus R. Haukvik i en sportslig stilling med ansvar for treninger og
rekrutteringstiltak for nye medlemmer og etablerte Ready medlemmer.
Foreldrekontakt Anita Stellander har også vært aktiv både som trener og med
rekrutteringstiltakene.
Gjennom høsten/vinteren har Ready Friidrett hatt ukentlige treninger for flere
grupper i alderen 6-16 år. Så lenge været holdt seg ble treningene gjennomført
ute på Gressbanen. Vi har også trent inne i Ready Gymsal og i Heminghallen,
noe vi fortsetter med i 2014.
Over 30 barn og unge i alderen 6-16 år har deltatt på treninger disse første
månedene, og både aktivitetsnivået og stemningen har vært høy!
Ready Friidrett fortsetter med treninger utover i 2014, og ser fram mot
konkurranse sesong når sommeren nærmer seg!
Den store aktiviteten i Readys friidrettsavdeling er
Råskinnet, et utfordrende og "rått" løp som vi har
stått i spissen for i en årrekke. Råskinn-gjengen –
med utspring i det gamle friidrettsmiljøet fortsatte
suksessen i vår med 2000 påmeldte i Råskinnet
(fulltegnet), 600 Råtasser – også fulltegnet og snaut
300 Knøttetasser.
Bandyavdelingen stiller med ressurser og et mannskap som gjør hele
arrangementet profesjonelt og effektivt. Presse og media har vært og er
interessert i løpt, og på de nye mediene er Råskinnet helt på topp.
Har du ikke satt deg skikkelig inn i hva Råskinnet er blitt i dag – ta en sveip
innom www.raskinnet.no (eller klikk deg videre fra Readys hjemmeside). Der
finner du mye spennende stoff fra løpet i vår.
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Du vil se at datoen er satt for neste år, påmeldingen er lagt ut og det er mange
som allerede har sikret seg en plass. Antallet i dag fredag 20. des. er 154 Råskinn,
1 Råtass og 2 Knøttetasser – ganske imponerende!
God Jul og Godt Nytt År til all i Ready, særlig fri-idrettene og Råskinn i og
utenfor våre rekker.
Per Morten Hoff.
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Hopp/Kombinert avdelingen
I sommer og høst har det vært hektisk med aktiviteter i de nye
rekrutteringsbakkene i Midtstulia, som har vært utført i regi av Kollenhopp. Det
har vært minst 150-200 barn mellom 5 og 12 år (+ to 4-åringer!) oppe og prøvd
de to minste bakkene (K10 og K20) i løpet av den siste sesongen. I tillegg er det
ca. 30-40 faste barn som bruker å hoppe i K40 og K60.

I gruppen Kollenhopp rekrutt er det nå 8 barn mellom 5 og 12 år som kommer
fast på trening.
I tillegg arrangerte Kollenhopp rekrutt sommerhoppskole siste uka av
sommerferien i år.
28 hoppglade jenter og gutter deltok, der 5 av dem var fra alpingruppen i Ready.
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Det er for tiden en juniorutøver og en seniorutøver i Ready hopp / kombinert, der
begge er med i Kollenhopp sine elitegrupper.
Junioren Lars Martin Sandvik Høydal (18 år) er kombinertløper og går på Wang
toppidrett.
Anniken Mork (22 år) er damehopper og studerer ved Norges veterinærhøgskole
og Norges idrettshøgskole.
Lars Martin ble i år tatt ut til å delta med team Morgendagens helter, med
Mikko Kokslien som mentor.

Lars Martin har hatt en trøblete sesong så langt, da han har ettervirkninger av
feiltrening/overtrening og dermed ikke kan yte sitt maksimale.
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Anniken startet først med skihopping for et par år siden og har allerede flere
gode resultater å vise til.

I 2013 er hennes beste resultater:
 To 12. plasser i COC (Continentalcup) på Lillehammer
 To 21. plasser fra COC på Notodden
 Deltager i kvalifiseringsrenn til Worldcup på Lillehammer
I tillegg har hun uoffisiell verdensrekord i hopping på stumpeski – 32 meter!!!

Jarle Høydal
Leder Hopp og Kombinert
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Langrennsavdelingen
Readys langrennsavdeling har hatt innetrening med trener hver tirsdag fra kl. 19 –
20 i flere tiår. Deltagelsen har vært god, men vi har plass til flere! Velkommen!!
Fra den 29.11 til den 1.12.13 hadde vi skisamling på Sjusjøen Rustad hotell og
skistue.
Flotte forhold; fine løyper og trivelig vertskap med god mat.
Vi var 14 deltagere de fleste med sine bedre halvdeler!
Det er 8. år på rad vi har skisamlingen på Sjusjøen og deltagerne var meget godt
fornøyde med oppholdet.
Til neste år håper vi å få med enda flere!! Riktig god Jul til alle Readys
langrennsmedlemmer!
Jan Lenschow
Leder av langrennsavdelingen
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Bli medlem av Readys Veteraner
Readys Veteraner har idag ca. 80 medlemmer - i alle aldre. Vi er først og fremst
et sosialt fellesskap, med medlemmer fra alle våre nåværende og tidligere idretter
som møtes noen ganger i året. Men - dessuten har vi som målsetting å støtte opp
om Readys nåværende idrettsungdom, både med økonomisk støtte og assistanse
ved avdelingenes arrangementer.
READY er i den heldige situasjon at vi har svært mange tidligere aktive som
bevarer medlemskapet hele livet. Hvorfor ikke melde deg inn hos oss - det koster
bare kr. 200 pr. år og medfører ingen andre forpliktelser!
DU får: Sosialt felleskap med tidligere idrettsvenner, interessante
foredragsholdere og dessuten "Nytt fra Ready" (Veteranposten) som både holder
deg oppdatert på klubbens liv og gir morsomme tilbakeblikk på vår lange
idrettshistorie.
MELD DEG INN I DAG!
- Ta kontakt med Paal Lien (92824447 el. mail: paallien@gmail.com)
eller Rolf Bjørnskau (99624051 el. mail: liserolf@bjornskau.no)
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Takk til alle medlemmer og
støttespillere for et flott år
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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. Ønsker og ideer til stoff, sendes Ready Idrettsforening v/ bjornar@ready.no
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