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Kjære medlemmer, tillitsmenn og kvinner og foreldre til ”Readybarn.”
Vi går inn i et nytt år og 2009 blir nå historie. For oss i Ready har det vært et år preget av stor
aktivitet i alle avdelinger og med stor innsats både på det sportslige og det administrative plan.
Dette er vårt ”Nyttårs” nummer av Readyavisen, det når dere direkte og det sparer klubben for
store tryknings- og distribusjons utgifter. Enkelte av innleggene fra avdelingene er lagt ut på
klubbens/avdelingens nettside.
Ready har også i dette året fremstått som en ledende ungdomsklubb innenfor våre tre store
idretter fotball, bandy og alpin. Interessen for å delta her er fortsatt god og det er bare
banekapasiteten som begrenser vår medlemsmasse når det gjelder de to lagidrettene.
Vi venter fortsatt på at banen på Voksen skal bli realisert og kunstisanlegget som er planlagt
på Bogstad er fortsatt ikke i gangsatt. Dette prosjektet har nå i to år blokkert for fase to på
Gressbanen som er utvikling av kunstgress/kunstis på den lille banen. Vi vil dersom Bogstad
trekker videre ut, arbeide for at vårt prosjekt igjen kan få høyest prioritet i kommunens
utviklingsplaner.
Bandysporten vil være helt avhengig av tilstrekkelig kunstisanlegg for å overleve det som kan
bli stadig mildere vintre og vil da kunne bli en enda mer attraktiv idrett i fremtiden. Heldigvis
har det blitt bygget flere slike baner som åpner i år i vårt distrikt.
I disse dager kan vi også glede oss over at vårt A-lag i bandy ligger blant de aller beste på
eliteserien tabell. Det er årtier siden Ready har gjort en slik innsats og jeg håper mange av
våre medlemmer også utenfor bandymiljøet vil stille opp og heie vårt lag frem til det som kan
bli en historisk sesong for klubben.
Alpinavdelingen har som vanlig oppnådd en rekke fremragende resultater i 2009. Høyest
troner Jesper Riis-Johanesen med sitt jr. verdensmesterskap i slalåm tett fulgt av sin søster
Christina som vant fire sølvmedaljer i senior NM og Jonas Lyng Jørgensen som vant alle tre
grener i landsfinalen for klasse 12-13 år. Thea Grosvold er godt i gang og vunnet to FIS renn.
På den administrative siden har klubben fått en ny klubbsekretær; Thomas Furre som raskt
har satt seg inn i de mange gjøremål til glede både for ledelsen i de enkelte avdelinger og for
medlemsmassen i alminnelighet.
Vi har også fra 1. desember ansatt et nytt vaktmesterpar: Irene og Rolf Berget som er
installert i vår leilighet i 2. etasje og som allerede har satt sine spor i huset: nå lukter det rent.
Vi har i høst videreført og utvidet vårt samarbeid med Erling på kjøkkenet som nå også leier
leiligheten i første etasje. Alle de som har benyttet Erlings cateringtjenester har erfart hvilket
høyt nivå han holder. Selv har jeg gjort det to ganger i desember og jeg kan anbefale ham på
det varmeste enten det er til et selskap hjemme eller til et arrangement i Readyhuset.
Klubben går inn i 2010 med en bedre økonomi en det vi startet fjoråret med. Det er imidlertid
fortsatt en utfordring å få til et overskudd på driften av Readyhuset selv om kontantstrømmen
er godt positiv. For Hovedkassen er utfordringen å få inntektene til å øke like meget som den
årlige prisstigningen vi er undergitt. Det er blant annet grunnen til at vi måtte øke kontingenten
noe i år.
For de enkelte avdelingene ser også nå økonomien stort sett grei ut og føring av våre
regnskaper er nå utmerket ivaretatt av vår nye regnskapsfører Terje Haugen.
Jeg håper 2010 vil gi dere mye idrettsglede og ønske dere alle et Riktig Godt Nytt År!
Jan Fredrik (Jaffen) Thronsen
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Sportslige resultater vinteren 09
Ready har i inneværende sesong markert seg
sterkt både nasjonalt og internasjonalt. Resultatene
ble toppet av Jesper Riis-Johannessen’s JR VM
gull. Thea Grosvold ble igjen norgesmester mens
Kristina Riis-Johannessen tok 4 NM sølv. Jonas
Lyng Jørgensen (bildet) vant alt som kunne vinnes
under landsfinalen i Mo i Rana. Jonas er pr i dag
Norges desidert beste 1996 gutt. Nedover i
klassene har vi gjort oss sterkt bemerket gjennom
hele sesongen. Både på Bama cup’er og på andre
renn har vi hatt mange pallplasseringer og vist
både bredde og evne til å prestere på flere nivåer.
Den nye sesongen har også startet bra med flere
Ready løpere i toppen i de første FIS rennene i
november og desember. Thea Grosvold (bildet) er
godt i gang og vant to FIS renn i Trysil i desember.

Forberedelse til sesongen 2010
Sommeren 09 har gitt oss i Ready Alpin mange fine skidager. Vi har hatt veldig gode forhold
under alle samlinger med fantastisk vær, flotte treningsforhold og mange glade barn. Vi har
totalt hatt barn på ski ca 55 dager fordelt på sommer og høst trening i forskjellige grupper.
Alle grupper har også hatt gode trenings forhold under barmarks trening både ute og inne. Vi
har konsentrert treningen rundt bruk av Ready huset, men også Holmendammen blir flittig
brukt. Vi har dessverre ikke fått tilgang til Hemings nye trenings hall, men dette håper vi vil
endre seg neste høst.
De aller fleste av barna våre er friske og skadefrie. De gleder seg til at skitreningen setter i
gang. Rennene står for døren og den første lille testen fikk vi nå i romjulen med lovende
resultater i mange barneklasser.

Klubbutvikling
Alpinavdelingen har jobbet hardt for å få et mer solid økonomisk grunnlag for videre satsing
på alle de unge utøverne som jobber så hardt. En foreldregruppe har gjennom systematisk og
målrettet arbeid skaffet sponsorer som tror på Ready og som ønsker å være med oss de
neste årene. Dette gir oss muligheter vi ikke har hatt på flere år og som gjør at Ready Alpin
kan arbeide videre med å gi barn et kvalitativt godt tilbud gjennom hele vinter sesongen.
Medlemsmassen har vært stabil gjennom året, og vi ser en veldig god tilgang i de yngste
klassene samtidig som vi også har fått inn nye løpere i de eldste klassene.
Vi har derfor det beste grunnlaget for å ønske alle et Godt Nytt År!

Følg med på det som skjer i alpinavdelingen på www.readyalpin.no
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Ready Alpin takker vår
hovedsponsor:

Ready Alpin takker våre
sponsorer

Ready Alpin takker vår
hovedleverandør
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Året går mot slutten og den siste organiserte fotballtreningen i Ready‘s regi er
gjennomført for i år. Sebastien og Rob har dratt hjem til sine røtter for å samle krefter til
fornyet innsats fra og med 3. januar, og fotballavdelingens kontorpult står tom.
Styret vil benytte anledningen til å takke alle spillere, ledere, trenere og ivrige foreldre for et
fint år i 2009. Vi både håper og tror at 2010 vil bli et år med nye fremganger for klubben og
den enkelte.
I 2009 har fotballavdelingen tatt nye skritt fremover.
Nå har vi to (nesten) fulltidsansatte ledere med meget solid idretts- og fotballfaglig bakgrunn
og god erfaring på plass som ledere og pådrivere i den fotballfaglige virksomheten.
Resultatene har vi allerede begynt å se, gjennom sterkt økte krav til profesjonalitet hos den
enkelte trener, månedlige trenerfora og verdifulle spillerutviklingstiltak så som spillerutviklingen
for de yngste og de spesialtilpassede keeprtreningene. Det er en ny verden for oss alle, og vi
vil etter hvert sette større og større pris på at det blir stilt krav til hvordan vi utfører vår
trenergjerning, selv om det er et merarbeid. De spillerne som går på trening nå i vinter har i
ethvert fall merket forskjellen. Hver trening skjer etter en plan, som er en del av en større plan.
Økonomisk sett er avdelingen på fote, selv om vi ikke
har noen like rik "onkel" som denne julenissen.
Vi har imidlertid våre solide støttespillere i Nordea
Bank Norge AS, Oslo Sportslager og Bama. Vi har en
tilstrekkelig bankkonto når vi går inn i det nye året til
å stå imot eventuelle overraskelser i 2010, og har
derfor lagt opp til et tilnærmet 0-budsjett. I tråd med
den nye åpenhetspraksisen legges alle styrereferater
straks ut under "Nyheter fra styret", og budsjettet blir
lagt ut under underfanen "Budsjett 2010", så alle kan se hva pengene går til.
Vi har det beste trenerteamet vi noen gang har hatt, og styret ser således meget optimistisk
på 2010.
Så må vi huske at vi driver med
fotballen for å ha det gøy sammen,
hele laget og hele klubben, og at
den gode samtalen er viktig - også
nå i juletiden. Vi illustrerer dette
med et bilde fra en av mange gode
samtaler på Gressbanen
sommeren 2009, her Jenter 2000 i
samtale med en lyttende (!) trener.

GODT NYTT ÅR!

Følg utviklingen i Readys fotballavdeling på www.readyfotball.no
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Årets sesong for avdelingens eliteserielag kan bli den beste på år og dag og avdelingen
ser ut til å lykkes med å bringe A-laget og alle de øvrige 36-lagene nærmere sammen.
Jentene har blitt mange i avdelingen – og to er nå ”eksportert” til eliteserien i Sverige!
… men Timo har forlatt oss til fordel for familien i Sverige.
Ready har lyktes med å få opp et eliteserielag som
ikke bare kjemper i nedrykksstriden. Med sterke
seire over Stabæk, Sarpsborg og Høvik ligger laget
nå på tredjeplass på tabellen – et fint utgangspunkt
for det nye året.
Tomeline Bjerkely og Åse Seeberg er vår første
eksport av spillere over kjølen. Laget heter
Västerstrand og holder til i Karlstad. Begge er
allerede kommet på skåringslisten!
Vel så hyggelig er det at vinteren er kommet og
med det en isflate til på Gressbanen. Også de
minste lagene kommer nå i full trening etter å ha avsluttet ”Aspirantbandyskolen”.
Ready Bandy kombinerer sin kioskaktivitet mot
egne lag og med publikums bruk av isflatene. Dette
krever sin innsats, men gir også svært god kontakt
mellom bandyforeldre, barn og en masse hyggelige
folk både fra Readyland og ellers i byen.
”…og er det ikke en med et kjent bandynavn som
er klar for storinnrykk i kiosken, Sverre DietlefSimonsen?”
Nå er det full aktivitet i alle lag, og med naturisen
på plass skulle alt kunne gå etter planen. Nå blir
det praktisering av dommeraktiviteter i tillegg til
spilling og trening. Håper bare at sålen på ”grusen”
er tykk nok til å tåle et mildvær eller to. Ellers er forberedelsene i full gang til Ready Cup og de
andre to cupene på våren – Knøttecupen for de mindre og 8.mars-cupen for jenter.
Et lite skår i bandygleden er at Timo (Lahti) vender tilbake til Sverige og Ludvika. Familien
krever sitt, og det har vi full forståelse for. Flere av lagene som Timo har trent eller stått nær
har både stilt med gaver og lovord. For styrets del må vi gi Timo det meste av æren for det
løftet avdelingen har fått – i alle aldersgrupper. Noe av resultatet så vi i Drammen i Romjulen
med fem spillere på to ”landslag”. Han har også bidratt til å få våre svensker eliteseriespillere
på plass, og bygget et godt samarbeid med vår nye hovedtrener Thore Steinrem.
Til slutt vil vi takke for innsatsen fra tillitsvalgte, foreldretrenere og alle samarbeidspartnerne
som har bidratt med større og mindre beløp til avdelingen. Nå siste, har vår alles Tore Staubo,
i begeistring over tabellposisjonen, utfordret til ”kronerulling” blant Readys veteraner. Med
andre ord topp stemning i Ready Bandy.
A-laget tar nå noen dagers spillepause for så å fortsette på Gressbanen onsdag 6. januar.

God Nytt År
Følg med på den videre utviklingen i Ready Bandy på www.readybandy.no
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Som tidligere år er det Jon Aaraas som er det stor navnet i klubbens hopp/kombinertgruppe.
Han ligger nå rett under toppene i eliten i Norge. På Lillehammer 29.11. tok han andreplassen
kun 0,2 poeng etter Roar
Ljøkelsøy, og med
andreomgangens klart
beste hopp. Jon er til
venstre på bildet.
Jon skulle deltatt i Word
Cup rennet på
Lillehammer, men på
grunn av tretthetsbrudd i
en legg må han stå over
treningen i flere uker…
Ellers yngler det i Readys
hoppgruppe. De
fantastiske anleggene i
Holmenkollen og
Midtstuen bør bety en
etterlengtet ny giv og et helt annet grunnlag for å drive nasjonalidretten på alle nivå, også i
Oslo.
Følg med på utviklingen av Holmenkollen på http://web.tu.no/webcam/skiforeningen/

For friidrettsavdelingen blir Råskinnet hovedaktiviteten i år som tidligere. Men det arbeides for
å få opp aktiviteten for de yngre igjen.
Råskinnet rundet i 2009 1000 deltakere. Løpet har nå et omfang som muligens ligger i
grenseland for hva terrenget rundt Songsvann tåler?
Planleggingen av traseer sammen med Friluftsetaten i Oslo er allerede i gang. Ved å variere
løypetrassen fra år til år unngår en unødig slitasje på naturen – og skaper varierte utfordringer
fra år til år. Råskinnet skal ikke være et terrengløp av tradisjonell karakter, men et løp for store
og små som virkelig ønsker å sette seg selv på prøve.
Vi testet ut ”Finn ditt bilde” under løpet i år – litt i hemmelighet for å ikke å love for mye. For
løpet i 2010 vil vi gjennomføre opplegget mer ”proft”.
Var du med i Råskinnet, Råtassen eller Knøttetassen i 2009, kan du fortsatt finne bilde av
deg/dine på nettet. Lenken ligger på hjemmesiden til Fridrett/Råskinnet. Bildene selges nå til
sterkt reduserte priser: kr 20,- for Knøttetass og Råtassbilder, kr 40,- for Råskinnbilder.
Datoen for Råskinnet i 2010 er 1. mai, og påmelingen blir snart lag ut. Følg med på
Readys hjemmeside – Fridrett/Råskinnet.
Readyavisen på nett 1-2010

side 7 av 8

LANGRENN

Med snø i marka og solid grunntrening gjennom lengre tid i gymsalen på Readyhuset, er nå
langrennsgruppa igjen klar for trening på snø.
Vinterens store konkurranse er som vanlig Birkebeinerrennet. I år stilte 19 menn og kvinner til
start. ”Resultater” er lagt ut på Ready hjemmeside; artikkelen ”Birken 2009”. Særlig
imponerende var prestasjonen til lederen i langrennsavdelingen, Leif Jørgen Ulleberg, med 32
løp og 29 merker!
Vi merker oss også at det deltar bandyspillere/pappaer (E. Ramm og M. Ramm og G. Haug)
og en "Milsluker" (E. Rundberget) som vel snart er klar for Ready - nå etter passerte 50. Med
6 merker på 6 starter er Eino klar for opptak. Maren Berner er også en av "ungdommene" som
imponerer - 6 av 6.
Når Readyavisen går på ”nett” er det:

VETERANER

EN NYTTÅRSHILSEN FRA READYS VETERANER
På tampen av året vil Readys Veteraner gjerne få hilse fra en oppegående og aktiv
Veteranforening. Vi sørger for at medlemmene får beholde forbindelsen til moderklubben,
arrangerer møter, stiller opp for avdelingene ved deres arrangementer og - sist (men ikke
minst!) - vi har opprettet et eget "talentfond" som tar sikte på å samle inn midler som skal
komme Readys fremtidige talentfulle utøvere til gode.
I tillegg til våre egne medlemmer, ca. 120 i tallet, henvender vi oss også til andre av klubbens
"eldremiljøer", Livsvarige medlemmer og de forskjellige OB/Veteranmiljøene i avdelingene.
Readys Veteraner jobber for Readys aktive.

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 Ready v/Thomas Furre.
Artiklene er skrevet av ledere/sportssjefer i avdelingene redigert og lagt inn av Torer F. Berg.
Kommenterer/ønsker om endringer eller ideer til stoff, sendes Ready v/Thomas Furre
thomas@ready.no
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