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Lederen har ordet 
Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave av Readyavisen. De som ønsker det vil kunne 
hente en papirutgave av avisen på klubb- kontoret. 
 
Avisen inneholder beretningene fra de enkelte avdelingene og regnskaper for klubbens mange 
enheter. 
“Konsernet” Ready som er summen (konsolideringen) av Hovedkassen, Readyhuset AS, 
Ready Fonds og alle avdelingene viser et samlet underskudd på kr. 82.346,- og en positiv 
kontantstrøm på kr. 839 629.-. 
 
Av de store avdelingene viser bandy og alpint gode overskudd, mens fotball har et lite 
underskudd i 2011. Klubben har totalt sett en tilfredsstillende økonomi. 
 
Leieavtalen med Reitan gruppen mot bensinstasjonstomten ble reforhandlet i fjor og vil nå 
indeksreguleres hvert år frem i mort neste forhandling om ni år. Ready mener at med dagens 
leiepriser har vi en avtale som reflekterer markedsprisene godt.  
 
Avdelingsberetningene viser at det i 2011 som tidligere var stor aktivitet i klubben og at Ready 
tilbyr et produkt som faller i smak hos barn og ungdom i vårt distrikt. Vårt anlegg fungerer 
derimot ikke fullt ut tilfredsstillende. Vi har store driftsmessige utfordringer om vinteren og 
kunstgresset er nedslitt og bør skiftes. 
 
Vår samlede anleggskapasitet er en stor utfordring både inne og ute. Videre utbygning av 
Gressbanen har blitt forsinket fordi bydelen prioriterte utbygningen av kunstis på Bogstad. 
Gressbanen er nå på bydelens topp liste over prioriterte oppgraderinger. Dette gjelder både på 
skifte av gressdekke og utbygging av ny kunstis og kunstgressbane der grusbanen ligger i dag. 
 
Vi har også mottatt henvendelse fra en av våre private samarbeidspartnere med tanke på 
utvikling av den lille banen i kombinasjon med et kommersielt prosjekt. Dette prosjektet løper 
parallelt med den ”vanlige” saksgangen gjennom kommunen. Ready er sterke i troen og håper 
vi får til en løsning der vi kan få til ett samarbeid med en kommersiell aktør. Dette vil være det 
beste alternativet for klubben, men vi er avhengig av å få med kommunen på laget. Det gjøres 
en iherdig innsats av mange involverte for at dette skal kunne gjennomføres, og vi håper å se 
resultater av dette om ikke så lenge. 
 
Driften av Readyhuset ble lagt om i fjor, og klubben leier ikke lenger ut kjøkkenet. Klubben 
disponerer nå bruken av huset friere enn tidligere og vårt håp er at dette skal bli ett naturlig 
samlingssted for våre medlemmer. Det nye driftskonseptet går ut på at klubben disponerer 
huset alle hverdager fra kl. 17 og at vi tilbyr Klubbrommet og Peisestuen som møte og 
konferanse lokaler om dagen i det kommersielle markedet. I helgene vil vi, med unntak for de 
helger hvor klubben har arrangementer, drive utleie til selskaper. Detaljert informasjon om det 
nye driftskonseptet og vårt kommersielle tilbud finnes på vår nettside.  
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Vi håper at klubbens medlemmer og foresatte/bedrifter vil benytte seg av dette tilbudet. Etter 
ett år med denne ordningen føler vi at dette har vært ett riktig valg. Vi har fortsatt ett stykke å 
gå med utleie på dagtid, mens det i helger nesten alltid er et arrangement på huset.  
Klubben preges i dag av de tre store avdelingene; Alpin, Bandy og Fotball. På mange måter 
virker vår organisasjonsform slik at hver enkelt avdeling driver sin virksomhet nokså 
uavhengig av de andre avdelingene. Det skaper størst utforing mellom Bandy og Fotball, fordi 
de begge er brukere av en knapp anleggsresurs og tildels har aktive som ønsker å delta i begge 
idretter. Samtidig ser vi at enkelte naboklubber har et økonomisk fundament som er sterkere 
enn vårt, ofte pga store private donasjoner. 
I denne virkelighet må Ready søke å finne sin plass og sitt handlingsrom. Vi har derfor satt i 
gang en ny strategiprosess med sikte på å legge en kurs for klubben i de kommende år. Dette er 
en jobb som krever mye tid og resurser, men alle involverte (ansatte som frivillige) gjør en 
fantastisk jobb.  
 
I løpet av året har Ready oppnådd mange fine sportslige resultater. Likevel er det som 
breddeklubb for barn og ungdom vi har vår styrke og vår misjon. Den rolle er det viktig at vi 
ivaretar også i de kommende år. 
 
Ready har i 2011 fått ny daglig leder, Jarle Opsahl. Han har vært i Ready siden 1. September 
og gjør en fantastisk jobb. Jeg vil i samme åndedrag takke for den jobben Thomas Furre utførte 
som Daglig Leder og synes det er veldig hyggelig når han nå kommer tilbake og sier han har 
lyst til å være en del av Ready også i fremtiden på det frivillige plan. Etter ett år som leder må 
jeg benytte anledningen til å takke alle frivillige som legger ned ett enormt arbeid for denne 
klubben. Det er imponerende å se på, og dette er helt avgjørende for klubbens virksomhet.   
 
Da ønsker jeg velkommen til årets generalforsamling(Årsmøte) tirsdag 12. juni  
kl 18:00 
 
 
 
Lars Bjørge 
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Generalforsamling for Ready 12. juni 2012 kl 18:00 
 
Sted: Readyhuset (peisestuen) 
 
Åpning og velkommen 
Markering for medlemmer som er falt bort. 
Godkjenning av innkallingen til generalforsamlingen 
 

1. Valg av dirigent og to personer til å skrive under protokollen 
2. Utdeling av hederspokaler og utmerkelser 
3. Hovedstyrets beretning og regnskap 1.1.-31.12.2011 
4. Avdelingens beretninger og regnskap 

a. Alpinavdelingen 
b. Bandyavdelingen 
c. Fotballavdelingen 
d. Friidrettsavdelingen 
e. Hopp/kombinertavdelingen 
f. Langrennsavdelingen 
 

Avdelingsregnskapene er lagt ut på Readys kontor til gjennomsyn. 
5. Revisors beretning 
6. Kontrollkomiteens beretning 
7. Fonds- og forvaltningsstyrets beretning og regnskap 2011 
8. Informasjon vedr Gressbanen 
9. Hovedstyrets budsjett 

 
10. Valg 

a. Valg av leder 
b. Valg av avdelingsledere for: 

i. Alpinavdelingen 
ii. Bandyavdelingen 

iii. Fotballavdelingen 
iv. Friidrettsavdelingen 
v. Hopp/kombinertavdelingen 

vi. Langrennsavdelingen 
c. Valg av revisor 
d. Medlemmer i Komiteen for Falne Readygutters Minnepokal 
e. Medlemmer av Fonds- og Forvaltningsstyret 
f. Medlemmer av Lovkomiteen 
g. Medlemmer av Valgkomiteen 
h. Medlemmer av Kontrollkomiteen 
i. Medlemmer av Banekomiteen 
j. Ev. representanter til Oslo Idrettskrets Ting 

 
11. Behandling av innkomne saker 

 
 
Etter generalforsamlingen vil det umiddelbart bli avholdt generalforsamling i Readyhuset AS 
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Hovedstyrets Årsberetning 1.1. – 31.12.2011 
 
 
A. HOVEDSTYRET: 
Hovedstyret består av klubbens leder Lars Bjørge, nestleder Torer Berg og leder for 
Readyhuset A/S Erik Langmo, samt avdelingsledere: 
Alpin:   Ingvar Straume 
Bandy:   Peder Schjoldager 
Friidrett:  Dick Berggren 
Fotball:  Rolf Bergseng 
Hopp/kombinert: Marie Kalfoss 
Langrenn:  Leif-Jørgen Ulleberg 
Readys veteraner: Paal Lien 
 
AU har hatt følgende sammensetting siden Generalforsamlingen 05.06.11: 
Lars Bjørge (leder), Torer Berg, Rolf Bergseng og Peder Schjoldager. 
 
Administrasjon: Jarle Opsahl 
 
Ready Avisens redaktør: Jarle Opsahl 
 
Det har vært avholdt 4 hovedstyre- og 3 AU-møter 
 
B. Fonds- og Forvaltningsstyret: 
Tore Staubo (leder), Endre Ording Sund og Lars Bjørge (som klubbens leder). 
 
C. Faste komiteer: 
1) Åge Blom Lorentzens Statuettkomité: Tore Staubo, Jan Fredrik Thronsen Per Morten 
Hoff og Lars Bjørge (som klubbens leder). 
 
2) Komité for utdeling av Falne Readygutters Minnepokal: Per Morten Hoff, Jan Fredrik 
Thronsen og Lars Bjørge(som klubbens leder). 
 
3) N. O. Østgaards Minnepokal: v/Arbeidsutvalget. 
 
4) Halfdan Ditlev-Simonsens Minnepokal: v/Arbeidsutvalget. 
 
5) Lovkomitéen: Arne Steen Arnesen, Morten Rødseth og Lars Bjørge (som klubbens leder). 
 
6) Valgkomitéen: Tidligere formann, samt styremedlemmer fra de tre store avdelingene. 
 
7) Kontrollkomiteen: Rolf Erik Heftye(Leder), Anders Ingebrigtsen, og Cathrine Hammer 
(Vara) 
 
8) Banestyret: Lars Bjørge (leder), Ola Magnusson (fotball) og Torer Berg (bandy). 
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D. Readyhuset A/S. 
Eies 100 % av Ready, Erik Langmo (Leder) og Marianne Hausken, Bente Bjørni, Torer Berg 
og Lars Bjørge (styremedlemmer). 
 
E. Sportslige arrangementer. 
Det vises til avdelingenes egne beretninger. 
 
F. Medlemsforhold 
      2011 
Jenter/gutter t.o.m. 17 år       937 
Kvinner/menn f.o.m. 18 år       514 
Familiemedlem        293 
Totalt      1744 
 
Generelt: 
 
Klubben har også i 2011 fortsatt med å gi et godt og bredt idrettstilbud til barn og ungdom i 
vårt distrikt. Vårt baneanlegg på Gressbanen med kunstgress/kunstis er helt sentralt i vårt 
idrettstilbud innenfor fotball og bandy. Det er fortsatt forhold ved driftingen av anlegget som 
kunne vært gjort bedre. Dette gjelder særlig vinterdriften. Kvaliteten på isen varierer for mye! 
Videre er kunstgresset nedslitt og bør skiftes. Klubben jobber iherdig mot kommune og private 
aktører for å utbedre denne situasjonen, og klubben håper og tror at dette kan bedre seg fra 
neste år.  
 
Torer Berg klubbenes nestleder sitter i Idrettens Samarbeidsutvalg i bydelen Vestre Aker som 
representant for Ready og er utvalgets leder. 
 
Readyhuset fyller en viktig oppgave som et møtested for klubbens medlemmer. Vi har for 
ytterligere å kunne prioritere klubbens eget bruk av huset endret vårt driftskonsept.  
Klubben vil nå ha full tilgang til huset alle ukedager etter kl. 17. Om formiddagen vil vi 
markedsføre Klubbrommet og Peisestuen i møte og konferansemarkedet og i helgene som et 
egnet sted for å avholde selskaper. Vi viser til vår nettside for ytterligere informasjon. 
Readyhuset sine kontorer har i 2011 gjennomgått en betydelig oppgradering, for å kunne tilby 
våre ansatte et moderne og trivelig arbeidsmiljø.   
 
Fotball og Bandy er våre to største avdelinger, men stanger nå i taket når det gjelder 
banekapasitet og det er derfor viktig at trinn to på Gressbanen, dvs. ombygging av grusbanen 
til kunstis og kunstgress, blir gjennomført så snart som mulig. Vi har inngått en 
samarbeidsavtale med en av våre nåværende samarbeidspartnere om utvikling av grusbanen i 
kombinasjon med et kommersielt prosjekt. Alternativet er at vi satser på offentlig finansiering 
herunder tippemidler. Ready sitt anlegg er nå på topp hos bydelens prioriteringsliste og 
klubben håper og tror dette vil sette fortgang på prosessen.  
 
Vår tredje store avdeling Alpin har også hatt stor aktivitet i 2011, dog med noen utfordringer 
når det gjelder treningsforhold gjennom vinteren. Ready har som vanlig hevdet seg godt i 
alpint herunder skicross, og våre utøvere har flere meget gode resultater å vise til. 
 
Bandy A-laget kvalifiserte seg til sluttspillet, og ble nummer tre. A-laget har nå stabilisert seg 
på toppnivå i serien og det drives seriøst og godt innad i avdelingen både på toppnivå og videre 
nedover i årsklassene. Det vises for øvrig til de enkelte avdelingers årsberetninger. 



 

 Readyavisen på nett -2012  side 7 av 43 

 
Vårt kontor fungerer meget tilfredsstillende med Jarle Opsahl som en engasjert og dyktig leder 
av klubbens administrasjon. Vi har nå brukt klubbens nye internettbaserte datasystem i et år, og 
etter noen innkjøringsproblemer ser dette ut til å fungere bedre og bedre. Klubbens nye system 
effektiviserer klubbens drift og gir grunnlag for forbedret økonomisk styring på alle nivåer.  
 
Økonomi 
Klubbens regnskap består av en rekke delregnskaper: Avdelingsregnskapene, Hovedkassens 
regnskap som sammen med avdelingsregnskapene benevnes ”Ready Sport” og representerer 
regnskapet for klubbens sportslige aktivitet. I tillegg kommer regnskapet for Readyhuset AS og 
regnskapet for Ready Fonds. Samlet utgjør alle disse regnskapene “Konsernet Ready”. 
 
I 2011 kan vi konstatere at to av de tre store avdelingene gikk med overskudd mens en gikk 
med ett lite underskudd. Dette skyldes noen uforutsette utgifter, men avdelingen har nå full 
kontroll over sine regnskaper. Samlet hadde avdelingene driftsinntekter på kr. 11 340 060,- 
mens samlede driftskostnader var kr. 10 719 221,-. Etter finansposter gav dette et overskudd på 
kr. 634 016,- Avdelingene hadde samlet en egenkapital på kr. 1 910 773,- pr. 31.12.2011. 
 
Hovedkassen hadde driftsinntekter på kr. 1 314 000,- og totale kostnader på 
kr. 1 682 000,- etter at regnskapet er belastet for kr. 1 010 000,- i overføring til avdelingene. 
Etter finansposter bokførte Hovedkassen et underskudd på kr. 368 000,-. Ved utgangen av 
2011 hadde Hovedkassen en egenkapital på kr. 2 108 000,- 
 
Summen av Hovedkassen og avdelingene (Ready Sport) viser et overskudd på kr. 298 938,- og 
en samlet egenkapital på kr. 4 019 071,- per 31.12.2011. 
 
Readyhuset AS hadde samlede driftsinntekter på kr.1 470 539,- og totale driftskostnader og 
finanskostnader på kr. 1 799 937,-. Readyhuset bokførte således et underskudd etter skatt på kr. 
237 167,- i 2011. Når avskrivninger og andre ikke- kontantposter tilbakeføres viser regnskapet 
en negativ kontantstrøm på kr. 160 010,- 
Regnskapet for Readyhuset og Hovedkassen må ses i sammenheng da vi i 2010 gjorde 
endringer i det økonomiske forholdet mellom disse to enhetene med sikte på å optimalisere 
klubbens samlede økonomi.  
 
Ready Fonds hadde i 2011 et underskudd på kr. 108 867,- Basert på fondets vedtekter vil det 
bli overført kr. 35 000,- til Hovedkassen i 2012. Fondet har en total investert kapital pr. 
31.12.2011 på kr. 1 788 165,- 
 
Basert på de enkelte enheters regnskaper fremstår Konsernet Ready med samlede 
driftsinntekter på kr. 13 114 000,- samlede kostnader på kr. 13 188 000,-. Etter finansposter 
viser konsernet Ready et underskudd på kr. 82 346,- og en positiv kontantstrøm på kr. 
839 629,- i 2011. 
 
Ved utgangen av 2011 hadde konsernet Ready en egenkapital på kr. 9 068 000.- 
 
Hovedstyret mener at Ready både på avdelingsnivå og samlet har en tilfredsstillende 
økonomisk situasjon. 
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Leien fra bensinstasjonstomten skal reguleres årlig med veksten i KPI (mot tidligere hvert 
tredje år) og løper i 10 år før leien igjen skal reforhandles. Total kontraktsperiode er forlenget 
til 2070. Vi mener at klubben har oppnådd en god og markedstilpasset leieavtale. 
 
For 2012 har Hovedkassen budsjettert med et overskudd på kr 228 000,-. Samlet har 
Hovedkassen og Readyhuset AS budsjettert med et underskudd på kr. 87 850,- men med en 
positiv kontantstrøm på kr. 307 501,- 
 
Hovedstyret er av den oppfatning at dette gir klubben en tilfredsstillende økonomisk 
sikkerhetsmargin for driften i 2012. 
 
Hovedstyret vil til slutt takke alle som yter en frivillig innsats for klubben. Uten dette store 
arbeidet som nedlegges for andres barn ville ikke klubben kunne fungere. 
 
Hovedstyret ønsker klubbens medlemmer velkommen til ÅRSMØTE (generalforsamlingen) 
tirsdag 12. juni kl 18:00 på Readyhuset. 
 
 
Lars Bjørge 
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Ready gratulerer 2012 
 
 
90 år 
    Jan Norenberg  08.04 
    Carsten Schanche  23.07 
    Per Arnesen  24.07 
    Finn Willumsen  25.08  
 
85 år 
    Erling Lyche  20.07 
    Per Grundt   14.09 
    Stein Eriksen  11.12 
    Per Samson   19.12 
 
80 år 
   Egil Offenberg  10.06 
   Per Ditlev-Simonsen 12.06 
   Thorleif Jensen  31.07 
   Eivind Damm  20.12 
 
75 år 
    Inger Steinberg  09.05 
    Wilhelm Wilhelmsen 08.06 
    Odd Seim-Haugen  26.06 
    Lise Staubo   23.09 
 
70 år 
    Bjørn Wiel   10.01 
    Harald Biong  20.01 
    Peter Jørgensen  25.01 
    Bjørg Lundby  27.01 
    Rolf  Prydz   06.02 
    Benno Patt jr.  16.02 
    Kjell Ekjord  22.04 
    Tore Sten Nessem  26.04 
    Fredrik Riul  18.05 
    Anders Backer-Grøndahl 04.07 
    Erling Rustung  18.07 
    Eirik Kildal   04.09 
    Tor Jebens   17.09 
    Jon T.Johnsen  25.10 
    Christian Kongsli  14.11 
    Morten Høegh  30.12 
 
 

 
60 år 
    Gisle Fjeldsæter  17.01 
    Janneche Staubo  19.01 
    Einar Gleditsch  26.02 
    Wenche Nystad  13.03 
    Sverre Tysland  19.04 
    Wilhelm Wiig  05.05 
    Christopher Adams  14.05 
    Arnfinn Heje  30.05 
    Roar Gaustad  23.06 
    Lars Kavli   12.07 
    Jan Aukner   20.08 
    Rita Nilsen-Moe  02.09 
    Cathrine Ditlev-Simonsen 09.09 
    Conrad Langaard  18.10 
    Petter Haug   14.12 
    Axel Stove Lorentzen 18.12 
 
50 år 
 Nils H.Thommessen  08.04 
    Hans Petter Strand  10.12 
    Kjell Rune Staddeland 24.08 
    Nor Chr. Torp 14.05 
    Lars Mørch 16.11 
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Beretning for Ready Fonds for 2011 
 
Ready Fonds aktiva er i hovedsak plassert i Pareto Høyrente og aksjefondet Pareto Aktiv. I 
tillegg har Fondet et gjenværende lån til Readyhuset på NOK 380.500. Lånet ble etablert i 
forbindelse med oppussingen av Readyhuset i 1997/98. 
 
Fondet har et underskudd i 2011 på NOK 108.866 som inkluderer urealisert netto underskudd 
på plasseringene i Pareto på NOK 120.968. I hht vedtektene kan Ready Fonds utdele utbytte på 
opptil 2,5% av Fondets verdi i et år med underskudd. Det foreslåtte utbytte på NOK 35.000 
ligger innenfor rammen som er fastsatt i vedtektene. 
  
 
Mars 2012 
 
Tore Staubo   Lars Bjørge   Endre O. Sund 
Leder 
 
 
 
 
 

 
Resultat: 

   
Balanse: 

   
         
    

Aktiva: 
  

Passiva: 
 

      
  

  
    

Lån Ready 380 500,00   
  

 
renter -14 511,26 

 
Bank 90 989,08 

 
    

urealisert Høyrentefond -26 842,25 
 

Pareto Aksje 700 000,00 
 

Avs til Ready 2010     35 500,00  
urealisert aksjegev. 147 811,21 

 
Pareto Pengem 700 000,00 

 
Påløpt rente 798,75 

 
utbytte 0,00 

 
Renter Ready 5 707,50 

 
Avs Ready 11 35 000,00 

 
diverse kost 2 406,25 

 
Verdijust.aksjer -197 917,54 

 
Til kapital -143 866,95 

 
gebyrer 3,00 

 
Verdijust høyrente 180 184,68 

 
Kapital 10 

1 932 
031,92 

    
Totalt 1 859 463,72 

 
Totalt 

1 859 
463,72 

underskudd netto 108 866,95 
      

      
  

  Disponering: 
     

  
 

  
Foreslått Til Ready 35 000,00 

      Fra fonds -143 866,95 
      Disponert Totalt -108 866,95 
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Økonomi 
 

RESULTATREGNSKAP   
2011-tall TOTAL 
INNTEKTER 2011 2010 
Kontingenter 3 700 5 800 
Treningsinntekter 5 238 896 3 384 435 
Sum 5 242 596 3 390 235 
      
Sponsorbidrag 596 300 531 250 
Sum 596 300 531 250 
Stevne- og aktivitetsinntekter 803 758 671 845 
Inntektsbringende tiltak 1 232 956 1 398 196 
Brukmarked 1 659 924 1 176 231 
Sum 3 696 637 3 246 272 
Salgsinntekter 145 880 160 008 
Bidrag fra hovedkassen 1 009 773 725 366 
Gaver og bidrag 385 759 224 450 
Diverse inntekter 263 115 258 021 
Sum 1 804 527 1 367 844 
SUM DRIFTSINNTEKTER 11 340 060 8 535 601 

   LØNN OG SOSIALE KOSTNADER 2011 2010 
Lønn trenere 3 289 616 2 386 409 
Øvrig lønn 0 151 584 
Feriepenger 171 478 216 299 
Arbeidsgiveravgift 463 836 335 250 
Arb.g.avg. Feriepenger 24 178 30 498 
Ref, lønn 0 0 
Andre sosiale kostnader 23 655 59 395 
Sum 3 972 763 3 179 434 
TRENINGS- OG AKTIVITETSKOSTNADER 2011 2010 
Halleie 91 679 60 878 
Dommerstipend / spillerutvikling 28 089 16 100 
Leie baner 569 435 610 797 
Drakter / baller 134 696 149 756 
Treningsutstyr 908 118 516 570 
Anskaffelser øvrige utstyr 0 29 750 
Diverse treningsutgifter 56 685 144 297 
Bilgodtgjørelse 153 495 141 272 
Samlinger 1 096 916 527 424 
Andre reisekostnader 38 722 60 280 
Egne stevner / arrangement 459 546 500 389 
Premier 27 572 18 613 
Deltakelse i stevner 318 043 274 809 
Lisenser / dommerregninger / kontingent 500 724 416 833 
Kostnader bruktmarked 1 349 481 834 663 
Reklamekonstnader 35 279 11 371 
Diverse 79 189 46 410 
Sum 5 847 668 4 360 210 
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ADMINISTRASJONSKOSTNADER 2011 2010 
Materiell / Kontorutstyr 82 552 84 432 
Regnskap 175 669 161 144 
Revisjon 23 750 13 750 
Konsulenthonorar 0 4 750 
Rekvisita 0 0 
Telefon / internett 39 613 87 569 
Porto 1 170 4 049 
Ready effekter 435 827 124 594 
Diverse adminstrasjonskostnader (møter) 35 607 42 282 
Gaver 1 661 1 943 
Møteutgifter / sos. Arrangement 9 434 7 598 
Andre kostnader 93 509 66 033 
Avsetning tap på fordringer 0 -17 000 
Sum 898 791 581 143 
SUM KOSTNADER 10 719 221 8 120 788 
RESULTAT FØR FINANSPOSTER 620 839 414 814 
RENTEINNTEKTER OG RENTEKOSTNADER 2011 2010 
Renter bank 10 644 1 677 
Andre finanskostnader 2 533 140 
Netto finansposter 13 177 1 817 
RESULTAT 634 016 416 631 
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Regnskap Ready 2011 
Resultatregnskap 
 

Resultatregnskap 
  

HOVEDKASSEN READY TOTALT 
(alle tall i 1000 kroner) 

  
2011 2010 2011 2010 

   
Note 

    DRIFTSINNTEKTER 
      Kontingenter og treningsavgifter 1 502 698 5 745 4 088 

Tilskudd fra det offentlige 
 

2 607 584 607 584 
Bidrag sponsorer og annonser 3 0 0 596 531 
Markeder og andre inntektsbringende tiltak 4 204 242 4 695 4 130 
Sum driftsinntekter     1 314 1 523 11 644 9 334 
DRIFTSKOSTNADER 

      Lønn og sosiale kostnader 
 

5 273 230 4 246 3 409 
Administrasjonskostnader hovedkassen 6 303 226 303 226 
Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene 11 0 0 5 848 4 360 
Adminstrasjonskostnader avdelingene 12 0 0 899 581 
Andre tiltak 

  
7 96 118 96 118 

Bidrag til avdelingene 
 

13 1 010 725 0 0 
Sum driftskostnader     1 682 1 299 11 391 8 695 
Driftsresultat     -368 224 252 639 
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 

     Renteinntekter bank 
  

3 4 13 5 
Bidrag Ready Fonds 

  
36 31 36 31 

Finanskostnader hovedkassen 
 

0 -1 2 -1 
Netto finansposter 

  
38 34 47 36 

Årets resultat     -331 258 299 675 
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Noter 
 
1. Kontingenter, treningsavgifter mv 

  
2011 2010 

Hovedkassen 
     Kontingenter 

    
502 070 697 639 

Sum         502 070 697 639 

       Avdelingene 
     Trenings- og aktivitetsavgifter 
   

5 242 596 3 390 235 
Sum         5 242 596 3 390 235 

       Totalt hovedkassen og avdelingene 
  

5 744 667 4 087 874 

       
       2. Offentlige bidrag 

     Hovedkassen 
     Oslo Idrettskrets- hodestøtte, 225 per medl. Inntil 25 år 

 
362 250 336 000 

Andre tilskudd 
    

62 990 17 979 
NIF; aktivitetsmidler 

   
182 219 230 036 

Sum         607 459 584 015 

       
       3. Annonse- og sponsorinntekter 

    Avdelingene 
     Sponsorbidrag 

    
596 300 531 250 

Sum         596 300 531 250 

       
       4. Andre inntektsbringende tiltak 

    Hovedkassen 
     Salg av Readyeffekter 
   

3 950 42 155 
Leieinntekter 

    
200 098 199 477 

Sum         204 048 241 633 

       Avdelingene 
     Stevneinntekter 

    
803 758 671 845 

Salginntekter 
    

145 880 160 008 
Bruktmarked 

    
1 659 924 1 176 231 

Lotteridrift og andre tiltak 
  

  1 881 830 1 880 667 
Sum         4 491 391 3 888 751 

       Totalt hovedkassen og avdelingene 
  

4 695 439 4 130 383 
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      5. Lønn og sosiale kostnader 
    Hovedkassen 

     Lønn 
    

190 492 158 018 
Avsetning feriepenger 

   
19 430 15 242 

Arbeidsgiveravgift 
   

31 929 29 650 
Andre sosiale kostnader 

   
31 026 26 726 

Sum         272 878 229 636 

       Avdelingene 
     Lønn trenere 

    
3 289 616 2 386 409 

Øvrig lønn 
    

0 151 584 
Avsetning feriepenger 

   
171 478 216 299 

Arbeidsgiveravgift 
   

488 014 365 748 
Andre sosiale kostnader 

   
23 655 59 395 

Sum         3 972 763 3 179 434 

       Totalt hovedkassen og avdelingene 
  

4 245 641 3 409 070 

       
       6. Administrasjonskostnader hovedkassen 

   Revisjon 
    

9 000 12 250 
Regnskap 

    
74 006 59 596 

Andre honorarer 
   

39 518 10 967 
Datakostnader / internett 

   
92 452 11 529 

Mindre anskaffelser 
   

10 198 2 218 
Kontorrekvisita 

    
13 558 25 876 

Telefon / internett 
   

12 262 29 667 
Porto 

    
9 631 49 386 

Møter, kurs 
    

1 530 3 650 
Forsikring 

    
8 878 8 878 

Diverse administrasjonskostnader 
  

31 969 12 365 
Sum         303 002 226 382 

       
       7. Andre tiltak hovedkassen 

    Salg av jubileumsbok 
   

0 70 000 
Bank- og kortgebyr 

   
26 386 26 

Andre tiltak fra hovedkassen 
   

17 577 9 202 
Premier 

    
19 027 18 925 

Kjøp Readyeffekter 
   

33 438 19 542 
Sum         96 428 117 696 

       
       8. Kontanter og bankbeholdninger i hovedkassen 

   Kasse 
    

9 400 5 450 
Brukskonto 

    
1 699 441 1 629 459 

Bank skattetrekk 
   

152 753 149 785 
Sum         1 861 594 1 784 694 

       9. Utestående fordringer 
     Fordringene er oppført til pålydende. Usikre fordringer ved årsslutt er kostnadsført. 
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10. Egenkapital hovedkassen 

    Egenkapital 1/1 
    

2 438 877 2 180 933 
Årets resultat 

    
-330 579 257 944 

Egenkapital 31/12 
   

2 108 298 2 438 877 

       11. Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene 
   Egne stevner og arrangement 

   
459 546 500 389 

Deltakelse i stevner 
   

318 043 274 809 
Lisenser, mulkter og dommerregninger 

  
500 724 416 833 

Samlinger 
    

1 096 916 527 424 
Hall-leie og leie baner 

   
661 113 671 674 

Bilgodtgjørelse trenere 
   

153 495 141 272 
Reisekostnader 

    
38 722 60 280 

Dommerstipend/spillerutvikling 
   

28 089 16 100 
Utstyr, drakter, baller 

   
134 696 149 756 

Treningsutstyr og øvrige anskaffelser 
  

908 118 546 320 
Kostnader bruktmarked 

   
1 349 481 834 663 

Premier 
    

27 572 18 613 
Diverse treningsutgifter 

   
56 685 144 297 

Reklame 
    

114 468 57 780 
Sum         5 847 668 4 360 210 
   

      
       12. Andre kostnader avdelingene 

    Kontorutstyr / materiell 
   

82 552 84 432 
Telefon / internett 

   
39 613 87 569 

Porto 
    

1 170 4 049 
Møteutgifter / sos. Arrangement 

   
9 434 7 598 

Honorarer regnskap, revisjon, konsulenter 
  

199 419 179 644 
Diverse administrasjonskostnader 

  
566 604 234 852 

Avsetning på tap på fordringer 
   

0 -17 000 
Sum         898 791 581 143 

       13. Tilskudd fra hovedkassen ( i avdelingsregnskapene ) 
  Alpin 

   
  174 000 122 670 

Bandy 
   

  355 377 255 915 
Langrenn 

   
  4 667 3 500 

Fotball 
   

  452 396 325 781 
Hopp 

   
  14 000 10 500 

Friidrett 
   

  9 333 7 000 
Sum         1 009 773 725 366 

       14. Egenkapital i avdelingene 
    Alpin 

    
529 333 393 209 

Bandy 
    

712 428 276 036 
Fotball 

    
224 748 295 474 

Langrenn 
    

36 694 36 651 
Hopp 

    
28 673 7 810 

Friidrett 
    

378 897 267 578 
Sum         1 910 773 1 276 758 
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Budsjett Ready 2012 
 
 
 
 

 
Budsjett 2012 

  
    
 

Hovedkassen Readyhuset Konsolidert 

    Inntekter 
   Kontingenter 750 000 0 660 000 

Offentlige midler  565 000 85 000 650 000 
Leie inntekter 200 000 184 000 384 000 
Leie inntekter arrangementer 0 100 000 100 000 
Leie bensin tomt 0 1 030 000 1 030 000 

    Gaver 
 

0 
 Andre inntekter 62 000 33 336 95 336 

Sum inntekter 1 577 000 1 432 336 3 009 336 

    Kostnader 
   Lønnskostnader 275 000 350 000 625 000 

Regnskap- revisjon  80 000 60 000 140 000 
Energi 0 250 000 250 000 
Vedlikehold huset 0 190 000 190 000 
Forsikring 9 000 37 500 46 500 
Drift kontoret - huset 150 000 350 000 500 000 
Andre kostnader 55 000 12 000 67 000 
Avskrivninger bygg 0 437 000 437 000 
Avskrivninger utstyr 10 000 61 686 61 686 
Sum kostnader 579 000 1 748 186 2 327 186 
Resultat før bev avd 998 000 -315 850 682 150 
Bev avd 1 000 000 0 1 000 000 
Resultat etter bev avd -2 000 -315 850 -317 850 
Bidrag fra Ready Fonds 30 000 0 30 000 
Resultat før skatt 28 000 -315 850 -287 850 
Skatt 0 0 0 
Tilbakeført avskrivninger 0 498 686 498 686 
Andre ikke kontant poster 0 0 0 
Avdrag gjeld 0 

 
  

Kontantstrøm 28 000 182 836 210 836 
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Alpin – Årsberetning 
Organisering/Administrasjon 
Styrets sammensetning: 
Ingvar Straume  Leder  
Christian Begby  Nestleder  
Mette Meyer    Styremedlem 
Nicolai Lorentzen  Styremedlem 
Camilla Lyng-Jørgensen Styremedlem  
Bjørn Isaksen   Styremedlem 
 
Grupper, trenere og oppmenn: 
Avdelingen har ca 130 aktive løpere og de er organisert i 8 treningsgrupper med alder som 
utgangspunkt. Alle gruppene har en ansvarlig trener og en hjelpetrener, p.t har vi 15 aktive 
trenere i klubben.   
Gruppene 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. 
 
Kasper Sjøstrand er hovedtrener og sportslig leder. Kasper har mastergrad i alpin og har bred 
erfaring fra trenerjobber i Heming og Njård. 
Kasper er ansvarlig for å utvikle, tilrettelegge og organisere avdelingens sportslige tilbud, samt 
å være leder for de øvrige trenerne. 
 
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 har deltatt på begge og 
styreleder på det ene. 
 
Den nye webløsningen for Readys ble implementert sommer 2011. Alpinavdelingen har som 
mål å benytte websidene som en integrert informasjonskanal og påmeldingsportal for alle 
aktiviteter i Ready Alpin regi. Vi har opplevd mye innkjøringsproblemer med systemet, noe 
som har ført til at vi ikke har klart å være så god på informasjon til medlemmene som vi har 
ønsket. 
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Trening 

Alpinåret/sesongen starter 1 mai og avsluttes 30 april påfølgende år. 

Sesongen kan grovt sett deles i tre deler.  

1. Barmarkstrening fra 1. mai til ca. 1. desember. 

2. Skisamlinger på bre vår og høst.  

3. Skitrening fra ca. 1 oktober til 1 mai med både skisamlinger 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 Alpint 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. Skisamlinger på bre vår og høst. Vi hadde forrige sesong skisamling på Juvass i pinsen og 

deretter på Folgefonna første uken av sommerferien. Deretter var det ”skifri” sommerferie. 
I høstferien reiste de eldste gruppene 12/13 år, 14/15 år og FIS-gruppen til Sölden i 
Østerrike. Veldig effektive treningsdager i Østerrike. De to eldste gruppene (14/15 år og 
FIS gruppen) var i tillegg i Sölden i slutten av oktober. Dette er selve høydepunktet i 
sesongoppkjøringen for Readys unge alpinister. Det var nok en gang en meget vellykket 
samling og mye god trening i tillegg til opplevelsen å være med på åpningen av World Cup 
sirkuset. 

 
3. Skitrening fra ca. 1 oktober til 1 mai med både skisamlinger og ettermiddags/kveldstrening.  
 

Uketreningen i Wyller har vært utfordrende denne sesongen. Dels kom snøen sent og dels 
ble forberedelse og gjennomføring av snowboard VM prioritert over tilrettelegging for 
trening for alpinklubbene. Derimot har det vært gode forhold i Tryvann.  

 
Det har vært arrangert et betydelig antall skisamlinger på i de ulike gruppene i løpet av 
vintersesongen. På grunn av lite snø i november og desember hadde vi vanskeligheter med 
gjennomføring av skisamlinger før jul. Etter nyttår arrangerte vi flere skisamliger i 
Oslo/omegn. Dette for å redusere kostnadsnivået og således redusere terskelen for å drive 
med alpin. Til tross for til dels vanskelige snøforhold og en lang periode med Wyller stengt 
for trening p.g.a. snowboard VM ble det sportslige utbyttet bra. Barna har gitt veldig gode 
tilbakemeldinger på Oslo-samlinger. Familiesamlingen gikk også i år på Geilo i starten av 
desember med flotte forhold og rekordstor deltakelse.  
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Sportslige resultater  
Ready Alpin har i inneværende sesong markert seg sterkt både nasjonalt og internasjonalt.  
 
Kristina Riis-Johannessen, har flyttet til USA, og studerer og står på ski ved University of 
Vermont. Hun har gjort meget sterke resultater i Nor-Am og FIS renn, hvor hun ved flere 
anledninger har slått utøvere på World Cup nivå. Spesielt har hun markert seg med sterke 
prestasjoner i Slalåm, noe som har resultert i at hun er p.t er ranket som nr. 2 i Norge i Slalåm, 
og nr. 63 i Verden! 
 
Fredrik Sandell har i likhet med Kristina flyttet til USA og studerer og kjører på ski i USA. 
Han har også gjort sine saker godt med mange topp 10 plasseringer og drav forbedret sin 
ranking på FIS listen betydelig. 
 
Jonas Lyng-Jørgensen fikk, som første års Jr1, en flott 10-plass i SSL i Jr1 NM i Wyller. 
 
Wilhelm Normannseth, også han som yngste årsklasse i sin gruppe (12/13-år) vant 
Landsfinalen i SL. 
 
I tillegg viste vi en sterk bredde med mange kvalifiserte til henholdsvis Landsfinalen og 
Hovedlandsfinalen. I LF stilte Ready med 1 jente og 8 gutter, mens vi i Hovedlandsfinalen 
stilte med 5 jenter og 4 gutter.  
 
I de yngre klassene har vi gjort oss sterkt bemerket gjennom hele sesongen, både på Bendit 
Alpinfestival på Ål og på andre renn har vi hatt mange flotte prestasjoner. 
 
Vi er overbevist over 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. 

Arrangementer  
- SL/SSL Ready barnerenn – Tryvann 

- SSL kvalikrenn 12/13 og 14/15 – Varingskollen 

- FIS renn 2 * SSL – Varingskollen (Arrangert sammen med Njård og IRS) 

- SL/SSL Jr1 NM og FIS renn – Wyller (Arrangert sammen med de andre Osloklubbene. 
Ready var ansvarlig for teknisk gjennomføring/tidtaking) 

- SL/SSL Klubbmesterskap –Tryvann 
 

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. Dette er veldig 
viktig og vi vil i kommende sesong arbeide mer systematisk med dette. 
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Kasper Sjøstrand har vært trenerkoordinator i Oslo Skikrets og har hatt ansvaret for den 
praktiske koordineringen av trening og aktivitet i Wyller og Tryvann. Eva Tine Riis-
Johannessen har vært med i alpin komiteen i NSF mens Camilla Lyng-Jørgensen har sittet som 
nestleder i alpinkomiteen i Oslo Skikrets. 
 
Ingvar Straume har vært alpinavdelingens leder og representant i Ready’s Hovedstyre og 
arbeidsutvalg. 

Økonomi 
Ready Alpin har for regnskapsåret 2011 et overskudd på kr.136 134 i forhold til fjorårets 
overskudd på kr. 90.474. Etter innføring av et nytt prinsipp for aktives betaling for trening og 
samlinger sesongen for to år siden har styret fått mulighet til god økonomisk styring.  
 
Inntektene til avdelingen kommer i det vesentligste fra treningsavgifter, alpinkontingent, 
sponsorinntekter, hodestøtte fra Oslo kommune, overføring fra Hovedklubben og Ready Alpin 
Skimarked. Avdelingens sponsorgruppe har lagt ned et stort arbeid for å skaffe bidrag fra 
sponsorer. I tillegg hadde vi et rekordresultat fra Skimarkedet. Skimarkedet omsatte i 2011 for 
ca kr.1,4 mill i brukt utstyr og hadde et bidrag på nærmere kr. 330.000. 
 
Ready Alpin forventer å gå med et lite overskudd i 2012.  
 

Sammendrag 
Sesongen 2011/12 har vært en god sesong for Ready Alpin. Vi har fått mange flotte sportslige 
resultater i flere aldersgrupper og har et stabilt treningstilbud som gir rom for både bredde og 
spissing.  
 
Styret vil fortsette det systematiske arbeidet med å skape en enda bedre klubb for barna, og 
spesielt øke fokuset på rekruttering av nye unge barn til avdelingen. Alpin er en sport hvor det 
er høy terskel for barn å begynne, og vi håper at økt fokus på rekruttering sammen med 
systematisk arbeid for å øke kvalitet og tilgjengelighet i treningstilbudet, vil gi resultater i 
medlemstallet i de yngste gruppene. Avdelingen vil fortsette arbeidet med å forbedre 
organisasjonen økonomisk og administrativt og 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. 
 
 
 
Gøy på ski, alltid!  
 
 
 
Ingvar Straume 
leder Ready Alpin 
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Bandy – Årsberetning 

Administrasjon 

Styrets sammensetning 
Peder Schjoldager Leder 
Morten Rødseth Nestleder / Økonomi 
Hege Ibsen 
Siri Nørve 
Hanne Beate Eide Næss 
Morten Hansson  
Observatør: Tom Bjerkely (A-laget) 
 
I tillegg til styrefunksjonene har avdelingen som tidligere hatt undergrupper med ansvar for 
Sportslig utvalg, Materiell, Utstyr/Sliping, Banefordeling, Bandyskolene, Cuper, Banen, 
Kiosk/Salg, Eliteseriekamper, A-laget og Dommerarbeid. 

Sportssjef 
Jon Ljungberg, som kom fra Villa i Lidköping i Sverige i 2011, har fungert i sin andre sesong 
som sportssjef. Dette har fungert meget bra, og Bandyavdelingen har utviklet seg meget 
positivt på de fleste områder i løpet av de siste årene. Jon har også vært lærer på Persbråtens 
Bandylinje. I tillegg har han vært en viktig del av A-lagets spillerstall og faglige mentor. 

Resultater 

Sportslige resultater 
• A-laget 3.plass i eliteserien, tap i NM-kvartfinale  
• Damelaget 4.plass i seriespillet (9’er og 7’er-spill), i NM-sluttspillet ble det tap i 

semifinalen 
• Seniorlaget (3.div.) 1.plass, opprykk til 2. div. etter kvalikkamp  
• Juniorlaget (Ready/Røa) 1. og 2.plass i kretsserien, 1.laget 3. plass i NM-serien (elite), 

tap i NM-kvartfinale, 2.laget 8.plass i NM-serien (kvalik) 
• Gutt 8. plass i NM elite og 5. plass i NM kval, tapte i kvartfinalen, fikk 3. og 6. plass i 

kretsserien 
• Smågutt (1) 5.plass i kretsserien Akershus/Oslo (97-serien), 2.plass i NM-serien pulje A, 

vant 1/16-finalen men røk ut 1/8-finalen. 
• Jenter 96 11.plass i kretsserien Akershus/Oslo (98-serien) 
• Smågutt (2) 10.plass i kretsserien Akershus/Oslo (98-serien), 5.plass i NM-serien pulje B 
• Ready deltok med 4 lag i 99-serien (inkl. ett jentelag), 3 lag i 00-serien, 4 lag i 01-serien 

(inkl. ett jentelag), 5 lag i 02-serien (inkl. ett jentelag) og 4 lag i 03-serien 
• Oldboys 2.plass i seriespillet, 4.plass i sluttspillet 
• Veteranlaget 7.plass i seriespillet 
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I kretsseriene i de aldersbestemte klassene dominerer Ready fortsatt med antall lag og spillere. 
De yngre årgangene rangeres ikke, i tråd med NIFs barneidrettsbestemmelser. 

Trening 
Alle 11’er- og 9’er-lag har gjennomført barmarkstrening allerede fra våren. 
 
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. 
 
Alle lag har fått minst to økter med istrening hver uke i løpet av sesongen. For de 4 siste 
årgangen på 7’er, Jenter 96, Smågutt og Gutt er det lagt opp til en ukentlig felles 
årgangstrening ledet av Jon, i tillegg til en gang pr. uke med lagets egen trener. 

Arrangementer 
Bandyavdelingen hadde 32 lag med i seriespillet, derav 6 dame/jentelag.  
Ready Bandy er fortsatt den største bandyklubben i Norge. 
 
• Bandyskolene er i utvikling. Lørdag formiddag både før og etter jul var deler av banen 

reservert for en tredelt bandyskole: Aspirantbandytrening for 7 åringer, Rekruttbandyskole 
for 6 åringer og Bandystart-skole for 5 åringer og yngre. Skolene hadde samlet 90 
deltakere. Mogens Ramm og Birgitte Bjerkely har hatt gjennomføringsansvaret med god 
hjelp 97 og 98-årgangene. 

 
• Ready Cup 2012 gjennomført som vanlig 3. helg i januar. God hjelp og støtte fra 

Banegutta og hele familien Bjørni samt en stor gruppe av foreldre som gjorde 
arrangementet mulig å gjennomføre. I år var det stor konkurranse blant klubbene som 
skulle ha arrangementer denne helgen.  Også i år en rekke svenske lag, som tradisjon tro 
bor på Readyhuset. En bra helg, vandrepokalen gikk til Stabæk som fikk sitt tredje napp og 
derved beholder den til odel og eie. 
 

• KnøtteCupen er en cup for bandyskolelag med barn født i 2004 og 2005. Det deltok i år 
36 lag fra 12 klubber. Samlet ble det spilt 56 kamper over en dag, lørdag 10 mars. Cupen 
var organisert opp av Mogens Ramm og gjennomført av juniorlaget som dugnad, med 
Håkon Andersen-Gott som ”dugnadsansvarlig”. Noe bløt is nest siste dag av sesongen, men 
en trivelig cup og god gjennomføring! 

 
• Jentecupen eller ”8-mars-cupen” ble i år gjennomført for tredje gang i helgen 3-4 mars, en 

uke tidligere enn i fjor for å få bedre isforhold. Cupen er for jenter født 1995 og senere.  
Det ble spilt i fire klasser, 6 lag i klasse 05-03, 9 lag i klasse 02-00, 7 lag i klasse 99-97 og 
5 lag i klasse 96-95. De to yngste klassene ble spilt på 7’er, den eldste som 9’er. Cupen er 
spesielt populær i Sverige, og av 27 lag var det 9 svenske og 5 fra Ready. Men vi merket 
oss nye norske lag: Både Stabæk og Ullevål deltok med to lag hver. Det gror også i norsk 
jentebandy. Cupens eldste klasse var i antall dominert av svenske lag, men ble vunnet av 
Readys jentelag. Cupen ble gjennomført som dugnad av alle jente- og damelag under 
ledelse av Anne Catrine Straume, i år som i fjor. 

 



 

 Readyavisen på nett -2012  side 24 av 43 

• SFO-Bandy Ready Bandy gjennomførte for første gang et eget prosjekt rettet mot 
barneskolene i vårt nærmiljø. Målsettingen med prosjektet var å få 1. og 2. klassingene på 
isen for dels å lære dem å gå på skøyter og ikke minst for å  introdusere dem for bandy. 

 
Vi mottok økonomisk støtte fra Fokus Bank og Eckbos Legater, som gjorde at vi kunne kjøpe 
inn skøyter, hjelmer og annet utstyr, slik at også barn uten utstyr kunne delta. I tillegg 
organiserte vi busstransport fra skolene til Gressbanen, og serverte frukt og drikke under 
treningen. Treningen var en gang i uken fra kl. 14.00 til kl. 16.00 hver onsdag. 
 
Resultatet var at vi raskt fikk over 30 påmeldinger som var langt over det som var planlagt. 
Dette gjorde at vi måtte bruke to av våre guttespillere som instruktører sammen med to ansatte 
fra SFO på Slemdal og Svendstuen skoler.  
 
De tilbakemeldingene vi har fått fra både barn og foreldre har motivert oss til å gjennomføre et 
tilsvarende prosjekt for den kommende sesongen. Omfanget er avhengig av ekstern økonomisk 
støtte, og vi har allerede fått innvilget 40.000,- fra Oslo Idrettskrets. 
 
Planen er å utvide prosjektet slik at det blir et tilbud til flere enn dem vi hadde plass til i 
inneværende sesong. Dvs. at vi kjører treningsøktene hver dag fra mandag til og med fredag fra 
kl. 15.00 til 17.00. Dette gjør at vi har kapasitet til å ha minst 70 barn påmeldt. 
 
Ved siden av å gi barna en meningsfylt aktivitet vil også dette være med på å øke 
rekrutteringen til Ready Bandy.  

Representasjon – sportslig 

Landslag 
• Dame-VM i Russland. Tommeline Bjerkely (kapt), Vilde Nes Stokke, Hanne Seeberg og 

Tora Haug.  
• U-17, jenter i Finland. Thelma Bay Bang, Thilda Staubo, Annikken Næss, Camilla 

Rokke, Gina Rødseth, Marie Bolme, Nina Dybwad, Nora Bakke. 
• A-Landslaget. Jørgen Ibsen Brynildsrud og Stig Martin Reinert har vært en del av 

landslagsstallen gjennom sesongen. I tillegg har Lars Kristian Sveen og Jørgen Myking 
deltatt på samlinger. Ready hadde ingen deltakere på landslaget under VM i Kazakhstan, 
men Jørgen IB og Lars Kristian S var hjemmeværende reserver. 

• Pressens lag. Rickard Fritjofsson, Harald Schjoldager, Erik Andersson, Felix Ljungberg, 
Lars Kristian Sveen og Christoffer Andersen-Gott deltok på Pressens lag i to kamper mot 
landslaget. 

• U-19 VM i Finland Jørgen Myking, Morten Aas og Stian Kavli var med i U-19 troppen. 
Carl Christian Hansson og Henning Nesgård var hjemmeværende reserver. 

• U-17, gutter i Finland. Isak Jerner (Vesterås) deltok i Nordisk Mesterskap. 

Kretslag 
Damer Det ble ikke arrangert kretslagskamper for damer denne sesongen 
 
Jenter Thelma Bay Bang (96), Nora Bakke (96), Nina Dybwad (96), Thilda Staubo 

(96), Vilde Weisser (96), Ella Straume (97), Marie Bolme (98), Ane Staubo 
(98), Linnea Grønquist (98), Louise Anderson (98), Tuva Nærby (98), Julie 
Abrahamsen (98), Oda Brækkan (98) og Celine Møller (99) 
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Gutt 95 Olav Straume og Theis Solheim 
 
Gutt 96  Kretslaget fra Oslo vant turneringen med følgende Readyspillere: Håkon Bakke, 

Martin Østlie, Fredrik Bolme, Jesper Jørgensen, Mikkel Nærby og Markus 
Thommessen 

 
Smågutt 97 Felix Ditlev-Simonsen, Baste Meltvedt, Erlend Kveim Bøe, Frithjof Brate, 

Jakob Dahl, Nicolas Deck, Nicolay Bulukin og Peder Ditlev Simonsen  

Representasjon - krets og forbund 

Norges Bandyforbund (NBF): 
Hege Ibsen har vært medlem i forbundets Ankeutvalg. Siri Nørve er medlem av forbundets 
valgkomité. Erik Langmo har vært materialforvalter for gutter U17. 
Olav Hamran er medlem av seksjonsstyrets seriekomité. 

Andre forhold 

Grupper, trenere og oppmenn 
A-laget fikk nytt trenerteam for sesongen, ledet av John Anderson. Rikard Fritjofsson var 
spillende trener og Eric Forsberg var keepertrener, et meget godt team som ledet laget til 
bronse i serien. 
 
Juniorlaget fikk ny trener i Patrik Heed, assistert av Jonas Lokander (Røa), ettersom Ready og 
Røa slo sammen sine juniorlag denne sesongen, og dermed hadde ett lag i elite og ett i kvalik. 
 
De to Guttelagene ble trent av Terje Dybvik og Halvard Thommessen. 
 
Småguttlagene ble trent av Ola Dahl i samarbeid med to juniorspillere, Fredrik Ibsen 
Brynildsrud og Oscar Thån Conrad. 
Damelaget sammen med Jentelagene ble trent av Jonas Berntsson, en meget vellykket ordning 
som har styrket samholdet for jentebandyen i Ready. 
 
Våre mange 7’er-lag er trent av foreldretrenere som står for avdelingens mest omfattende og 
helt nødvendige innsats.  

Møter 
Styret har holdt 11 styremøter og flere særmøter. 

Kurs 

Trenerkurs 
Ready har hatt trenerkurs på tre nivåer, der målgruppen er trenere i Ready Bandy.  
De teoretiske delene inneholder elementer som hjelper deg som trener, generelle tips til 
hvordan treningen skal gjennomføres, og hvordan du som trener best kommuniserer med 
spillerne. Det ble også gjennomgått hvordan Ready ser på trenerrollen og grunnlaget for Ready 
bandys spilleidé samt noen ulike retningslinjer for spillet. Den praktiske delen inneholder det 
vi teoretisk har gjennomgått og noen grunnleggende øvelser.  
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Kurs for årgangstrenere 
Kurset er for dem som skal være trenere på årgangstreninger mellom kl. 16.00 og 17.00.  

Ung bandytrener kurs 
Dette er et kurs i fire deler som retter seg mot ungdommer (gutter og jenter) mellom 15-20 år 
som ønsker å trene et Ready-lag i fremtiden.  

Keeperskolen 
Ready har arrangert to keeperskoler for keepere født 98-94. Skolene har både teori og praktiske 
øvelser både på is og i gymsal.   

Slipekurs 
Det ble gjennomført to slipekurs ledet av Tom Bjerkely. 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. 

Dommervirksomhet 
Ready Bandy har to forbundsdommere som dømmer i seriesystemet (jf. lisensvilkårene for 
eliteserien). Magnus Robberstad (f.t. i Bergen) og Andreas Mikkelsen (f.t. i Trondheim). 
Begge dømmer på sine respektive hjemmebaner, og hentes til Oslo-området for også å dømme 
kamper på stor bane. Andreas Mikkelsen ble også tatt ut som norsk dommer i den 
internasjonale turneringen for jenter U 17. 
Henrik Stabell, Morten Schjoldager og Heming Langmo har gjennomgått dommeraspirantkurs 
trinn 2. Heming Langmo har også gjennomført kretsdommerkurset og bestått 
kretsdommerprøven. 
 
Det ble avhold klubbdommerkurs for spillere født 1997 med Finn Rune Karlsen som 
instruktør; et svært vellykket kurs. 
 
Ready satte opp dommere i til sammen 116 ordinære kamper, 82 7’er-kamper og 34 11’er-
kamper med to-dommersystem. Til sammen har 36 dommere vært aktive. 
 
En utfordring i årets sesong var at forbundet ikke hadde tilstrekkelig kapasitet/ dommere, og 
satte ikke opp dommere for klassen Gutt i kretsserien. Dermed ble det 10 ekstra kamper å sette 
opp for klubben. Med uforutsette dommeroppgaver og en dommer skadet for hele sesongen 
måtte vi få hjelp fra litt ulikt hold for å få dommerkabalen til å gå opp. En stor takk til alle 
dommere. 
 
Forbundets dommerkomité har satt opp dommere i 39 hjemmekamper på Gressbanen (i 
grunnspillet), derav 9 i tre-dommersystem og 30 i to-dommersystem. I dameserien har det i 
mange kamper bare stilt en dommer. Som det framgår ligger en vesentlig del av 
dommeroppsettet og organiseringen på klubben. 
 
Dommersituasjonen for Ready er generelt god, men i norsk bandy er dommersituasjonen 
fortsatt kritisk. Ready kan heller ikke se at seksjonsstyret har tatt nye grep i 
dommerrekrutteringsarbeidet. 

Banen og garderobeforhold 
Kunstisbanen har gjennomgående vært meget bra under A-kamper i Eliteserien. Dette viser at 
kommunen kan - når de vil prioritere oppgavene. Derimot ble for lite gjort før kamper og 
trening for andre lag. Vi opplevde at kjøreplanen som er utarbeidet av Sportssjefen ikke ble 
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fulgt, og kvaliteten på isen ble deretter. Dette medførte igjen at vårt tilbud til de yngre lagene 
ikke hadde den kvalitet vi ønsker, og særlig den tekniske delen av treningen ble skadelidende. 
 
Grusbanen er en viktig del av anlegget, og benyttes i særlig grad av yngre lag. Når denne blir 
islagt, avlaster den «trykket» på kunstisbanen. Vi er avhengig av at denne vedlikeholdes og 
følges opp tilsvarende kunstisen, men dessverre blir ikke dette gjort. Bl.a. blir det ikke lagt 
tilstrekkelig tykkelse på isen til at den tåler perioder med mildvær. 
 
Lysforholdene på Gressbanen er ikke av de beste, men fungerer OK når alle lamper er i drift. 
Det ble påpekt i en dommerrapport midt i sesongen, at flere av lampene var ’gått’. Dette ble 
ikke fulgt opp av kommunen og er fortsatt ikke utbedret.  
 
Garderobeforholdene på Gressbanen er vanskelige, fordi det er for få garderober. Det er knyttet 
to garderober til banen (de ytre). De to indre garderobene betjener aktiviteten i gymsalen. En 
av disse brukes som dommergarderobe. Det betyr at når det settes opp to påfølgende kamper, 
må lag dele garderober. Dette er uakseptabelt for seniorlagene og spesielt for dame- og 
jentelaget. Vi har derfor i år (og i fjor) måttet bruke peisestuen som garderobe (uten 
dusjmulighet). Det er damelaget som er blitt henvist til denne løsningen. Enten må en del 
kamper flyttes fra Gressbanen (med de ulemper dette medfører for hjemmelag og 
kamparrangementer) eller så må klubben sette opp provisoriske garderober (skiftebrakker) på 
parkeringsplassen. 

Kioskdriften 
Kiosken blir drevet som en stor dugnad der alle lag deltar. Kiosken er åpen lørdager og 
søndager i sesongen, og har i år vært i virksomhet 37 dager. Det har vært godt oppmøte og god 
drift hele sesongen. En stor takk til alle lag. 

Økonomi 
Regnskapet viser et betydelig overskudd for 2011. Reelt er imidlertid overskuddet vesentlig 
lavere. Årsaken er bl.a. at kjøp av nye drakter ble innkrevet og innbetalt sammen med 
aktivitetsavgiftene høsten 2011 mens kostnadene for draktene først er betalt i 2012. Inntektene 
fra SFO-bandyen er også med i 2011-regnskapet, mens vesentlige deler av utgiftene først er 
påløpt i 2012. Videre har den store økningen i tilskuddet fra hovedkassen bidratt til et godt 
resultat. Dette tilskuddet antas å bli redusert til tidligere nivå i 2012. 
  
Innbetaling av treningsavgifter er et stadig til tilbakevendende problem – noe som medfører 
unødig merarbeid for styret. Omleggingen til nytt elektronisk påmeldings- og betalingssystem 
har medført at innkreving av ubetalte avgifter er blitt mer tidkrevende for styret. 
  
Det er også i 2011 registrert en nedgang i antallet medlemmer i bandyavdelingen. Dette var 
styret forberedt på og er hensyntatt ved fastsettelse av treningsavgiftene. Sponsorinntektene – 
særlig knyttet til A-laget - har også gitt gode inntekter. A-laget gjennomfører en omfattende 
dugnadsinnsats, som er et betydelig bidrag til egen økonomi. 
  
Avdelingen fortsetter sitt høye aktivitetsnivå, med satsing på betalte trenere, finansiert gjennom 
ytterligere innsats mot sponsorer og samarbeidspartnere. 
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Konklusjon 
Sesongen sett under ett må kunne karakteriseres som en meget god sesong med stor og god 
aktivitet på alle plan.  Ready Bandy har som vanlig klart å stille lag i alle klasser og årganger, 
og har i tillegg kommet til kvartfinaler eller bedre i alle klasser. Rekruttlaget rykker opp fra 3. 
til 2. divisjon, og A-laget og Juniorlaget blir nr. 3 i innledende seriespill. Videre sportslig 
utvikling for klubben bør være å få større deltakelse også i finaler og semifinaler. 
  
Trenersituasjonen har vært god på 11’er og 9’er, til tross for at det ikke var mulig å skaffe 
eksterne trenere til Gutt. For de yngre lagene på 7’er har det vært gjennomført trenerkurs for 
alle trenere. 
 
Nytt av året var SFO-bandy, hvor det deltok 30 barn fra Slemdal og Svendstuen skoler, et 
meget vellykket prosjekt som bør kunne bli en viktig del av rekrutteringen fremover. 
 
Det er behov for et generasjonsskifte i ledelsen av mange av avdelingens funksjoner. 
 
 
Peder Schjoldager 
Leder Bandy Ready 
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Ready Bandy takker sine sponsorer og støttespillere 

 
 

 
 
 

 

http://www.ccvest.no/�
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Fotball – Årsberetning  
Styrets sammensetning 
Fotballstyret har fra årsmøtet i oktober 2010 følgende sammensetning: 
 
Rolf Bergseng (leder) 
Jan Bjørni (nestleder) 
Georg Delaveris (Sportslig leder)  
Even A. Foslie (Økonomi) 
Katrine Bervell (Sekretær) 
Henrik Seland (Web) 
Marius M. Gisvold (Materialforvalter) 
 
Komitéleder for Sponsorutvalget, Trond Sandø, har i tillegg møtt fast i styret. 

Generelt 
Året 2011 var et begivenhetsrikt år for fotballavdelingen. Det begynte med utarbeidelse av et 
nytt mål - og verdidokument som var ferdig til sesongstart.  
 
Våre nye verdier er Stolthet, Utfordrende, Moro satt sammen til SUM.  
 
Helt essensielt er det at disse verdiene er gjenspeiles i alle personer vi engasjerer, blant ansatte, 
trenere og blant de som har verv.  
 
Enda mer enn tidligere har sportslig ledelse satt fokus på menneskeutvikling parallelt med 
spillerutvikling. Dette er bakteppe for trenersamlinger, spillermøter og andre samlinger i 
klubben. Fotball har en unik mulighet til å skape gode mennesker, dersom vi ledere er dyktige 
og kompetente i oppfølgingen av våre barn og ungdom.  
 
Vi har bygget opp en sterk sportslig enhet med Bjørn Frode Strand som Sportssjef, Anders 
Mortensholm som Utviklingssjef, og i oktober ansatte vi denne sesongens A-lagskaptein 
Bjørnar Øien som Fotballkoordinator. Målet er å ha sterke trenere rundt alle lagene i klubben, 
og at vår sportslige ledelse har full oversikt fra femårsgamle spillere til seniorlaget. 
 
Midt i sesongen fratrådte daværende sportssjef Sebastien Marcu sin stilling. Han ble erstattet 
av nåværende sportssjef. 
 
A-laget har hatt sin første sesong i 4 divisjon, og endte på 7. plass. A-laget i klubben skal være 
et flaggskip når det gjelder spillestil, adferd på og utenfor banen samt at det skal fremstå som et 
seriøst lag, selv om det er i 4.divisjon.  
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Fotballavdelingens mål er: I Ready Fotball skal alle trives og oppleve et godt fotballtilbud, 
tilpasset motivasjon og nivå.  
 
For barnefotballen har vi etablert årgangskull som har felles treninger. Dette har gitt seg utslag 
i tydeligere differensiering på treningene, og høyere kvalitet på treningsøktene. Det er 
imidlertid særdeles viktig at man i denne endringen også ivaretar alle, slik at vi opprettholder 
bredden og det sosiale i barnefotballen. 
 
Vi hadde vår tradisjonelle Kick off 30. april, med stor deltagelse og mange foreldre tilstede. 
 
Vi arrangerte i mai og juni ”Street Tournaments”, en nyskapning med fritt frem for alle spillere 
i alle aldersklasser til å delta. Ideen var at barna organiserte seg selv, vi skulle bare legge til 
rette for løkkefotball på Gressbanen. Det ble en formidabel suksess, med 169 unike deltagere i 
løpet av fem lørdager. Til og med Norges Fotballforbund stilte med gave og anerkjennelse av 
tiltaket. 
 
Vi har arrangert de årlige fotballskolene (uke 26 og 33) med til sammen 220 deltagere, i tillegg 
hadde vi en høykvalitets talentuke (uke 32) med 26 deltagere.  
 
I høstferien ble det arrangert et tredagersopplegg med Høstfotball og ca 30 deltagere. Alle 
arrangementene våre utføres og driftes av fotballavdelingens Sportssjef og hans medarbeidere.  
 
Det er etablert fire egne talentgrupper á 16 spillere for dedikerte og motiverte spillere i 
årsklassene fra 96 til 2000. Spillerne trener på tvers av årskull. Det er også etablert en ren 
talentjentegruppe. Oppfølgingen til disse gruppene er unik, da vi filmer spillerne, redigerer, 
analyserer, har selvreguleringsskjema med oppfølging av utviklingsmål. Hver gruppe har to 
kompetente trenere for å kunne gi denne oppfølgingen.  
 
Sportslig sett har klubben gjort en del justeringer. Vi har fortsatt like lite anleggskapasitet, men 
lagene trener mer, fordi vi bruker mindre areal per trening. Det er ansatt færre trenere, men 
hver trener har flere oppgaver og dermed betydelig større stilling. Dette gjør at vi får mange 
KLUBB-trenere, noe som tar bort murer mellom lagene i klubben. Den økonomiske 
konsekvensen for klubben er positiv.  
 
Tradisjon tro gjennomførte vi også dette året vår store høstturnering, denne gang under nytt 
merkenavn fra vår nye hovedsponsor, Sparebank 1 Micro Cup. Det var stor deltagelse, og bra 
foreldreengasjement i dugnadsarbeidet rundt turneringen. Sluttspillet for G99 ble denne vunnet 
av vårt eget lag. 
 
Av enkeltresultater kan nevnes at J97 ble nummer to i sin serie, G98 kom til 1/8 dels finalen i 
Adidas Cup (tap mot Gneist fra Bergen), G99 vant Snarøya eliteturnering for 12-åringer (nier), 
fikk bronse på Ullern Elite nierturnering, deltok i eliteturnering på Hamar og endte på 7-
12plass av i alt 50 deltagende lag, og G00 deltok i Ullern Elite turnering med en hederlig 7 
plass. Det viktigste er at alle lagene har en konsekvent måte å drive på, noe som gjenspeiler 
laget på og utenfor banen. Ready er et av de mest ballspillende lagene, har en hensiktsmessig 
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spillerutviklende spillestil, og ikke minst opptrer spillere og trenere med en fin væremåte og 
respekt overfor sine omgivelser.  
 
Økonomisk har 2011 sesongen vært trøblete. Ready hovedklubb har etablert et nytt 
innebetalingssystem som er nettbasert. Vi i Fotballavdelingen var de første som tok dette i 
bruk, og det har medført en mangelfull innbetaling fra en del av våre deltagere. Vårt forbruk av 
materiell har også ligget langt over budsjett, på grunn av dårlig innlevering av utstyr etter 
forrige sesong. Nye rutiner er innført for å forhindre gjentakelse.  Resultatmessig vil således 
fotballavdelingen gå med et underskudd for sesongen 2011 på ca kr. 357 000 (usikkert når 
dette skrives på grunn av at regnskapsåret avviker fra beretningsåret).  

Møter 
Styret har hatt 6 styremøter i fra nov 2010 til nov 2011.  

Trening 
Fotball har etablert seg som en helårsidrett med vintertrening fra medio oktober til 1.april, hvor 
sommersesongen overtar. Det har deltatt ca 650 spillere i våre aktiviteter fra barn født i 2005 til 
veteranlaget. Barne- og ungdomsfotballen utgjør ca 600 av disse. 

Arrangementer 
Både det tradisjonelle "kick-off" i april og "Ready Sparebank 1  Micro Cup" i september var 
store suksesser. Micro-cupen har nådd sitt maksimale volum, med "full rulle" fra fredag kl. 
1600 til søndag kveld. Varemerkene som "gratiscup" og "Oslomesterskap for 12-åringer" har 
slått stort an. 

Representasjon 
Avdelingen var dessverre ikke representert på OFK's ting.  
 
Ready Fotball stilte med 14 trenere på barnefotballseminaret,  og 8 av disse deltok videre  på 
det ordinære Cupfinaleseminaret. Vår sportssjef Bjørn Frode Strand er prosjektleder for dette 
arrangementet som er Nordens største trenerseminar. 
 
 
For Styret sesongen 2011 
Ready Fotball 
 
 
Rolf Bergseng 
Leder 
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Ready Fotball takker sine sponsorer og støttespillere 
 

 
 

 
 

 

 

https://www2.sparebank1.no/portal/9898/3_privat?_nfpb=true&_pageLabel=page_privat_forside&_nfls=false
http://www.fripolisen.no/
https://www2.sparebank1.no/portal/9898/3_privat?_nfpb=true&_pageLabel=page_privat_forside&_nfls=false�
http://www.fripolisen.no/�
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Friidrett – Årsberetning 
 

ADMINISTRASJON 

Leder er Dick Berggren, som under 2011 forbedret sitt faglige grunnlag ved å gå Norges 
Idrettsforbunds Aktivitetslederkurs i barnefriidrett og også NFIFs Ungdomstrenerkurs. Han 
gikk også psykoterapeut Lars Jahnsens utdannelse i Idrett og Nærvær. 

Foreldrerepresentant er Gerd Jorunn Møller Delaveris. 

Sportssjef/hovedtrener er Magnus Haukvik. 

 

TRENING OG RESULTATER 

Ready friidrett har nå faste treninger 2 timer i uken, på tirsdager kl. 16-18. 

I tillegg kan de som ønsker det delta på Tjalves treninger på NIH og på Bislett. 

Ready friidrett arrangerer også konkurranseforberedende treninger med spesialisttrenere. 

 

ÅRSOVERSIKT: 

Ready friidretts web-sider brukes nå aktivt og her vises trening, resultater og representasjon: 

Phillip Berggren fikk Readys plakett for Heder & Ære for 2010 

Phillip ble tildelt Readys plakett for Heder & Ære under generalforsamlingen 5. mai 2011. 
Dette var for hans resultater i et av landets største friidrettsstevner "Norway Games", hvor han 
vant både Lengde og 60 m hekk. Han fikk 2. plass på 60m - bare 0,02 bak vinneren. Han fikk 
også bronse i Diskos og 4. plass i Kule. Både hopp, sprint og kast altså! 

Kasttrening med Oslo friidrettskrets 

Phillip Berggren har deltatt i kretsens kastprosjekt under 2011. 

Han har blitt trent av Vegard Henriksen fra Tjalve, mest i diskos men også i kule, spyd og litt 
slegge. 

Det var nok spesialtreningen i kule før det nordiske skolemesterskapet som la grunnlaget for 
den store seieren der 

Trening med Pål Jostad 

I april 2011 hadde Ready Friidrett noen treninger med tidligere norgesmester i lengde Pål 
Jostad. Han har under flere år arbeidet som ungdomstrener for BUL på Bislett. Han trente våre 
ungdommer i både sprint, lengdehopp og høydehopp. 
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Tjalvetrening med europamester John Ertzgaard på Bislett 

Noen utøvere fra Ready Friidrett har vært med på Tjalves ungdomstrening på Bislett med den 
kjente sprinteren John Ertzgaard. Det er kl. 17-18.30 på onsdager og er spesialisert på basis, 
spenst og koordinasjon.. I 1999 ble John Europamester U23 og semifinalist i VM på 200m. 

NORDISK SKOLEMESTERSKAP PÅ ISLAND, MAI 2011 

Phillip Berggren fra Ready Friidrett førte det norska guttelaget i friidrett til en meget sjelden seier i det nordiske 
skolemesterskapet i Reykjavik. Han sanket mest poeng i det norske laget og individuelt vant han kuleøvelsen i 
konkurranse med 40 gutter fra hele Norden. 

Helt siden 1950-årene har det blir arrangert et nordisk 
skolemesterskap for 14-åringer. 

Det konkurreres i fotball gutter, håndball jenter, friidrett gutter og 
friidrett jenter. 

Hvert land har med 16 fotballgutter, 10 håndballjenter, 8 
friidrettsgutter og 8 friidrettsjenter. Totalt blir dette 42 
ungdommer fra hvert av de 5 landene og altså 210 heldige utøvere 
som får fri fra skolen i en uke og får med seg mange fine 
opplevelser på Island. 

Det var ingen fra Oslo vest som klarte å kvalifisere seg til fotball eller håndball – sikkert 
skuffende for Heming og Ready som jo satser hardt på fotball. 

Fra Ready Friidrett klarte både Phillip Berggren og Paulina Delaveris å kvalifisere seg. 

(Paulina fikk dessverre en strekk i hamstring på Island som ødela større delen av hennes 
friidrettssesong 2011) 

I friidrett er øvelsene kule, 60 m, lengde, høyde og 800 m. 

Det ble laget flere reportasjer om stevnet på Dagsrevyen, delvis på grunn av at støv i 
atmosfæren fra vulkanutbruddet på Island forsinket avreisen, tydelig beskrevet med det nye 
ordet "askefast". 

Når vel stevnet begynte så var Phillip Berggren så «giret» at han perset i kulestøting med 
nesten 1,5 meter og vant hele øvelsen over 40 gutter fra hele Norden!  Hans støt på 11,15 m 
med 4 kg kule viste seg å bli den 3.e lengste inne under hele 2011 på norgesstatistikken! 

Dette støtet ga så mange poeng – sammen med noen andre norske gutters støter – at Norge tok 
en solid ledelse. De andre lagene nærmet seg litt etter hver ny øvelse, men klarte ikke å hente 
inn alt. Norge vant altså meget overraskende guttenes lagkonkurranse i friidrett, noe som bare 
har skjedd noen få ganger på ca. 60 år. Sverige og Finland pleier å dominere, med ikke denne 
gangen - til glede for den norske lederen Ole Nørgaard Berg. 

Bislett lekene 2011, spydmedalje til Phillip 

Sportsklubben Vidar arrangerer et stort friidrettsstevne på Bislett Stadion i begynnelsen av juni 
hvert år. 

 

 
De norske 
friidrettsutøverne 

http://ready.no/fileadmin/Idretter/Friidrett/Isl gr.jpg�
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Til tross for deltakelse fra flere utøvere fra Ready Friidrett så ble det bare en medalje denne 
gangen. Det var Phillip Berggren som tok bronse i spyd. 

Nasjonale friidrettsstevner 

Tyrvinglekene på Nadderud medio juni ble ikke noen større suksess for Ready i år, men Phillip 
fikk i alle fall en 3. plass i kule. 

Norway Games på Bislett medio august ga en sølvmedalje i diskos og ok resultater i 60m og 
spyd. 

Basistrening for friidrettsgruppen mandager med Magnus 

Etter flere år uten faste treningstider så startet endelig friidrettsgruppen opp en egen trening i 
Readys gymsal på mandag ettermiddager høstsemesteret 2011. 

Trener er Magnus Røed Haukvik, som er høyskoleutdannet i idrett og også jobber som 
fotballtrener i Ready. 

Administrativt ansvarlig er Gerd Jorunn Møller Delaveris. 

Innestevner i Ekeberghallen desember 2011 

BUL inviterte til Julestevne i Ekeberg Idrettshall i desember 2011. 

Phillip vant sitt heat i 60m på 8,17 sek, som var ganske bra på dette glatte gulvet. Han fikk 
også 3. plass i kule med 11,19 m. 

På Oslo friidrettskrets stevne straks etter deltok Mathias Lenander, Filip Møller Delaveris, 
Jesper Lenander og Fredrikke Schjøtt-Rivers for Ready. 

ARRANGEMENTER 
Ready friidretts veteranløpere arrangerer årlig Råskinnet, sammen med friidrettsgruppen og 
bandyavdelingen. 
 
Dette er et stort og fremgangsrikt arrangement som 
hadde 15-års jubileum i 2011. 
Det var i underkant av 1700 løpere som fullførte års tre 
Råskinn-løp: 
• Noe over 220 Knøttetasser, hele 80 jenter eller over 
35 %! 
• Råtassen ble gjennomført av 450 løpere og nesten 
190, over 40 % av dem var jenter! 
• 308 kvinnelige Råskinn fullførte sammen med 724 menn, til sammen 1032.  
 
Sett i forhold til forhåndspåmeldingene (1100 Råskinn og 450 Råtasser) fullførte svært mange, 
hele 1460 og godt over det som er normalt frafall i slike løp. Det var noen mindre skader og 
følgelig løpere som ikke fullførte av den grunn, men ingen av skadene var alvorlige. Det meste 
ble løst med plaster, nedising og støtebandasje. 
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ØKONOMI 
Overskudd fra Råskinnet og lave kostnader gjør at friidrettsavdelingen har god økonomi. 
Dette har gjort det mulig å holde treningsavgiftene lave og likevel støtte utøverne med utstyr, 
drakter og flinke trenere. Vi planlegger også støtte til reiser for trening og konkurranse, samt 
treningsbidrag til de som konkurrerer på nasjonalt nivå, dvs UM. 
 
KONKLUSJON 
Friidrettsgruppen har økt med yngre medlemmer igjen til 8 aktive deltakere, i tillegg til de 
mange veteranløperne. Det jobbes bra med godt utdannede trenere og ledere. 
 
Største konkurransesuksessen under 2011 var Nordisk skolemesterskap på Island, hvor Ready 
friidrett hadde 2 av 16 deltakere fra Oslo/Norge. Det kan sammenlignes med fotball og 
håndball, hvor ingen fra hele Oslo vest klarte å kvalifisere seg. Prestasjonene som vi leverte i 
Reykjavik var også fremragende. 
 
 
Leder Friidrett 
Dick Berggren 
 

Ready Friidrett og Råskinnet takker sine sponsorer og støttespillere 
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Hopp/Kombinert – Årsberetning 

Administrasjon 
Hopp og kombinertgruppen i Ready har følgende sammensetning: 
Leder: Marie Ødegaard Kalfoss 
Trener: Per Elias Kalfoss 
Kasserer: Fung. Per Elias Kalfoss 

Trening 
Junior: 
Lars Martin Høydal, går på WANG toppidrett og er i treningsgruppen Kollenhopp Kombinert. 
 
15-16 år: 
William Ødegaard Kalfoss, er med i treningsgruppen Kollenhopp 15-16 år. 
 
6 -12 år: 
7 Ready utøvere trener i et treningsfellesskap med klubbene, Vestre Aker og Heming. 
Denne treningen organiseres av Ready. 
Det har i sesongen blitt gjennomført 16 utetreninger og 6 innetreninger, totalt 22 treninger. 
Noen av treningene i årets sesong ble gjennomført i minihoppbakke på Readybanen. Dette ble 
lagt merke til, og vi var de første i landet som hoppet på snø. 
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Resultater 
William Ødegaard Kalfoss: 
RC Hopp plasseringer: 32, 32, 13, 12, 28, 27, 7, 23, 10, 29 
Hovedlandsrennet Hopp plassering: 33 
RC Kombinert plassering: 5 
Hovedlandsrennet Kombinert plassering: 8 
 

 
Bildet: William Ødegaard Kalfoss, Midtstuen 2012 
 
Lars Martin Høydal: 
Nemicup B: 11, 13, 9, 10, 2, 6, 8, 10 
Nemicup B sammenlagt: 8 
Junior NM 5 km (yngre junior): 7 
Junior NM 10 km (yngre junior): 7 
 

   
Bildet: Lars Martin Høydal, sesongen 2011/2012 



 

 Readyavisen på nett -2012  side 40 av 43 

 

Arrangementer 
Ready har i år arrangert to Telenorkarusellrenn i Hopp og Kombinert. 
Det første rennet gikk i nyåpnede Husebybakken Skipark 25.01.2012 
Det andre rennet gikk i Schrøderbakken 21.03.2012 
Informasjonskveld for foreldre og barn kveld i Holmenkollen i november. 
 
Minihoppbakke under Lions renn ved Holmendammen 11.02.12 

Representasjon – Sportslig 
Per Elias Kalfoss fra Ready har i sesongen 2011/2012 vært rennleder for Norges Cup renn i 
Holmenkollen, COC i Midtstuen, World Cup i Midtstuen for damer og World Cup menn i 
Holmenkollen. 

Representasjon – krets og forbund. 
Per Elias Kalfoss sitter i Hopp og Kombinertkomiteen  i Oslo Skikrets. 
Per Elias Kalfoss jobber med hopp og kombinert rekruttering i Norges Skiforbund. 

Økonomi 
Kassere gjennom mange år, Halvor Aaraas ønsket å fratre vervet etter at regnskapet for 2011 er 
avsluttet. Det har ikke lykkes oss å skaffe en ny kasserer enda, og i påvente av dette vil Per 
Elias Kalfoss føre regnskapet for Ready Hopp og Kombinert. 

Konklusjon 
Ready Hopp og Kombinert er en liten gruppe.  
Før sesongen 2011-12 var det store forhåpninger om å kunne ta i bruk det nye anlegget i 
Midtstuen. Anlegget ble ikke ferdig, og det ble derfor nok en sesong, hvor kreftene gikk med 
til å preparere bakker og ikke å rekruttere nye løpere. 
Nå er planen å starte hoppaktivitet på plast i Midtstuen i august 2012. Dette vil medføre at vi 
kan ta imot mange nye hoppere og gi disse et tilfredsstillende tilbud.  
 
Vi vil også samarbeide med Norges Skiforbund om et skoleprosjekt på Oslo Vest, hvor ca.25 
skoler skal besøkes med mobil hoppbakke og miniskiaktivitet i løpet av høsten 2012. Skolene 
vil deretter bli invitert opp i Midtstuen hoppanlegg for å prøve skihopping på plast/snø. Dette 
håper vi vil bidra til at vi får rekruttert nye skiløpere. 
 
 
Leder Hopp og Kombinert 
Marie Ødegaard Kalfoss 
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Langrenn – Årsberetning 
Administrasjon: 
 
Styret har bestått av: 
 Leder:   Leif-Jørgen Ulleberg 
 Nestleder:  Rita Røvig 
 Økonomi:  Tor Jebens 
 Sekretær:  Anne Hertzberg 
 Styremedlem:  Jan Lenschow 
 Det er i løpet av sesongen holdt 3 styremøter. 
 
Medlemmer: 
 Avdelingen har 37 betalende medlemmer.  
 
Trening: 

Innetreningen på Ready-huset startet opp tirsdag 6. september og har foregått hver 
tirsdag i høst og vinterhalvåret frem til 17. april 2012. (unatt jul, vinterferie og Påske).  
Barkmarks– og skitrening har foregått i individuelle grupper andre dager. 
 

Arrangement: 
På grunn av snømangel ble det ikke arrangert skisamling i tiden 25.-27. nov. 2011på 
Rustad Hotell og Fjellstue, Sjursjøen. 
Anne Hertzberg fra langrennstyret har vært koordinator for Readyløpere i forbindelse 
med deltagelse i Naborunden. 
 

Representasjon / sportslig: 
 Skiløpere fra Ready og Langrennsavdelingen deltok i Holmenkollen Skimaraton og 13  

løpere fra Ready fullførte årets Birkebeinerrenn lørdag 17. mars. Herav 8 fra 
avdelingen. Vi har også hatt deltagere i Marcialonga Ski maraton og andre lokale renn. 

  
Representasjon / krets / forbund: 
 Ingen representasjon i krets eller forbund. 
 
Økonomi: 
 Tildeling av budsjettmidler fra Ready for 2011 var kr. 3.500,-.. 
 Avdelingen har god økonomi. 
 
 
Styret v/leder Leif-Jørgen Ulleberg 

LANGRENN 
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Veteraner – Årsberetning 
Siden forrige årsmøte har styret bestått av:Paal Lien (leder), Rolf Bjørnskau (kasserer), 
Elisabeth Seeberg (styremedlem), Erik Hagen (styremedlem) og Tom K. Hargreaves 
(styremedlem). Revisor Johan Ditlev-Simonsen. 

Årets virksomhet: 
 
Vi har hatt tre styremøter + en del ”e-postmøter”,  fire medlemsmøter inklusive årsmøte. 
Veteranene har hjulpet til med Bandy Cupen og Råskinnet. 
 
Medlemstallet er +/- 100. Medlemmer i Readys Veteraner må også være medlemmer i Ready.  
Styret er opptatt av at klubbens medlemmer som oppfyller kravene også er medlemmer hos 
oss. 
 
Ready Talentutvikling lever sitt eget liv med Rolf Bjørnskau, Tom Hargreaves og Johan 
Ditlev-Simonsen som primus motor. På Årsmøtet ble fire skicrossere tildelt et bidrag på til 
sammen kr 12.000, samt at A-laget i bandy fikk kr. 10.000. 
 
Vi har fortsatt med at medlemsmøtene begynner kl 17:00, og at vi da starter med en enkel 
middag etterfulgt av kaffe og kringle samtidig som det er et foredrag med aktuelt tema. 
Medlemsmøtet avsluttes kl 19:00 og man har kvelden til disposisjon. 
 
På medlemsmøtet 28. februar som vi kalte ”VM-møte” var vi så heldig å få besøk av Rolf 
Nyhus midt oppe i VM-rusen. Han holdt et engasjerende og morsomt kåseri fra idretten. Det 
ble servert VM-lapskaus med øl og mineralvann. 
 
På Årsmøtet 10. mai ble vi servert en middagsrett før kaffe og kringle med Alf Richard Bjercke 
som kåsør. Han hadde fått 30 minutter, men det ble litt over en time med morsomme og 
spennende fortellinger fra hans liv fra barndom og ungdom og spesielt fra krigen og RAF. 
Så var det tid for Årsmøtet og gjennomføring av det. 
 
På medlemsmøtet 12. oktober var det vanlig opplegg med Biff Stroganoff før vår nye leder 
Lars Bjørge skulle snakke om morgendagens Ready. Det ble et bra møte med mange spørsmål 
og innspill.  
 
På julemøtet 7. desember fortalte fotballavdelingens leder, Rolf Bergseng, om oppbyggingen 
og driften av klubbens største avdeling. Driften er i løpet av de siste år sterkt modernisert og 
profesjonalisert og gir tilbud til alle, uansett ambisjonsnivå. A-laget rykket opp til 4.div. – og 
har en målsetting om ytterligere opprykk (men ikke høyere!). 
Før foredraget serverte vi en ”julepreget” stroganoff  etterfulgt av kringle/kaffe.  
Readys Veteraner har en sunn og god økonomi.  
 
 
Styret         Oslo 20. april 2012. 
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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 Jarle 
Opsahl og Torer F. Berg. Kommenterer/ønsker om endringer eller ideer til stoff, sendes Ready v/ 
Jarle Opsahl jarle@ready.no 
 

http://www.ready.no/
mailto:jarle@ready.no
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