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Lederen har ordet 

 

Dette er klubbens julenummer av Readyavisen. De som ønsker det vil kunne 

hente en papirutgave av avisen på klubb- kontoret. 

 

Først og fremst vil jeg på vegne av alle i Ready Idrettsforening gratulere 

jubilanten og en av Ready sine store sønner, Stein Eriksen med 85 års dagen. 

GRATULERER! 

 

Vinteren er over oss for fullt og det er en sann glede å se all aktivitet ute på 

banen, samt alle som farer rundt i skibakker, langrennsløyper og hoppbakker med 

Readys logo godt synlig. Dette varmer ett Ready hjerte. Fotball er i full trening 

gjennom vinteren, men grunnet islagte baner på Gressbanen er de nødt til å trene 

på andre anlegg. Da er det godt og se at alle stiller i Ready utstyr. Det skal IKKE 

være tvil om hvilken klubb vi tilhører! 

 

Tusen takk til alle som hjelper til med å trekke vår klubb i riktig retning, uten 

dere hadde ikke Ready vært der vi er i dag.  

 

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og ett godt nytt 

Ready år, med gode sportslige resultater for alle klubbens utøvere. 

 

God Jul! 

 

 

 

Lars Bjørge 
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Stein Eriksen er 85 år 

 

Readyavisen har tatt en bursdagsprat  

med klubbens mest kjente utøver  

gjennom våre 105 år. 
 

 

11. desember fyller USAs mest kjente skiprofil – ”over there” mest kjent som 

”Mr. SKI” - 85 år. For ”gamle” og unge Readymedlemmer er det viktig å minne 

oss selv om våre fordums stjerner, og i Steins tilfelle er det ingen som når opp til 

ham når det gjelder berømmelse og prestasjoner.  

 

For våre ”ungdommer”; her kommer en kort historierepetisjon! 

 

 Norges første internasjonale alpinstjerne 

 Olympisk mester i Oslo i 1952 i storslalåm, sølv i slalåm og 6.pl. i utfor, 

bronse slalåm i VM i Aspen 1950 

 Tre-dobbelt Verdensmester (slalåm/storslalåm/kombinasjon) i Åre 1954 

 Flere ganger norsk mester, Holmenkollvinner 

 Har fått alle utnevnelser i idretten som er mulig (Holmenkollmedaljen, 

Morgenbladets Gullmedalje, ”Årets idrettsnavn, OIKs hederspokal. 

NSF’s plakett) 

 Reiste til USA etter VM 1954, startet og drev flere skisentre i div. stater, 

før han slo seg ned i Park City/Utah og dro i gang skisenteret i Deer 

Valley. 

 Er én av svært få nordmenn gjennom tidene med et ”navn” over hele 

USA. Har idag hovedæren for at amerikanere flest oppdaget skisporten. 

Det fortelles at det i 1954 kun var ca. 1 million amerikanere som kjente 

til og utøvet skisport; idag er det de fleste og den æren tilskrives Stein 

Eriksen (READY og NORWAY). 

 Er livsvarig medlem av READY 

 

Vi ringte Stein for å få en prat om livet i dag og – ikke minst - for å høre om 

ulykken for ca. 5 år siden har satt sine spor. (Kort fortalt; rundt 80-årsdagen var 

han som vanlig i bakken, da en yngre gutt plutselig kom susende ut fra skogen 

og traff Stein, som gikk i bakken med flere bruddskader som resultat. Til 

sykehuset i full fart der det ble konstatert diverse skader og brudd samt 

hjernerystelse. Mer eller mindre bevisstløs i nærmere 3 dager og – heldigvis – 

langsomt men sikkert ble det meste leget. (Du kan lese mer om Stein – og 

dessuten ulykken - på nettet. 
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- ”hei Stein – så flott å høre at du nå er i bra form igjen (og at du er – 

språklig like norsk som i gamle dager – min komm!) Vi vil gjerne ha 

en prat i anledning kommende jubileum! 

- Takk skal du ha, joda jeg tar mine øvelser hver dag og formen kjennes 

bra! Nå har vi dessuten 1 m. snø(!) i Deer Valley, bakkene åpnes om få 

dager. Det blir fint å komme på ski igjen (! ) 

- Det ble vel en tøff tid – i etterkant av ulykken? 

- Det ble det, jeg mistet nesten 10 kilo, var helt nede i 60, men har 

heldigvis krabbet opp til matchvekt ca. 70 igjen. Familien var nok 

engstelige i lang tid, men – det gikk jo bra tilslutt. Og heldigvis – 

gutten som kolliderte med meg kom fra det uten alvorlige skader – 

DET er jeg veldig glad for – til tross for feilen han gjorde. 

- Stein – vi vet at svært mange som kjente deg ”holdt pusten” da 

ulykken ble kjent. Jeg kan forsikre deg om at vi alle nå deler gleden 

over å få bekreftet at det gikk godt tilslutt! Din bror Marius gikk bort 

for ikke lenge siden, fikk du truffet ham før han døde? 

- Ja, heldigvis fikk jeg tatt turen til Norge og vi fikk tatt farvel. Som du 

vet, Rolf, vi sto hverandre svært nær tross den geografiske avstand; 

han var jo ”storebror” for meg under hele oppveksten. 

- Jeg vet det er noe du gjerne vil ha frem og passende er det jo når du er 

kommet til en viss alder; ditt forhold til skisporten i USA – kom 

igjen..! 

- Ja, er det én ting jeg stadig føler meg stolt over er det at jeg kanskje (?) 

har litt ”skyld” i at skisporten er blitt så utbredt her borte. Det var visst 

bare et fåtall (1 million for å være eksakt! – min anm.) som gikk på ski 

i 1954. Idag er det en folkesport! 

- Du har hatt mange norske gutter som skitrenere gjennom årene, også 

Readygutter, er kanskje det en av årsakene til at du fortsatt er ”norsk 

på bunnen”? 

- Jada, fortsatt treffer jeg stadig nordmenn i bakkene, så språket mitt er 

intakt! 

- Stein, jeg er helt sikker på at hele klubben står bak meg når jeg på 

denne måten vil ønske deg tillykke med 85-årsdagen og ikke minst 

mange flotte år videre. Vi er stolte av å ha deg som READY-medlem 

og takker deg spesielt for den gode reklame du har vært for vår klubb, 

både som aktiv og senere!  

 

     

 

Rolf Bjørnskau. 
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HUSK Å BESTILLE READYGENSEREN FØR JUL! 
 

Støtt opp om klubben og bestill den historiske 

Readygenseren innen 23.12 

Bestilling gjøres via Readys hjemmeside: ready.no 

 
 

 
 

 

Ready gratulerer 2013 
 
90 år 
    Rolf Ramm Østgaard 15.01 

    Knut Haug     04.02 

    Anders E.Ugland  13.06 

 
85 år 
    Truls Dybwad  01.02 

    Bjørn Stokke  06.06 

 
80 år 
   Francoise Grundt  25.02 

   Grete Ditlev-Simonsen 11.03 

 
70 år 
    Anne Backer-Grøndahl 04.01 

    Per Bach              01.02 

    Knut Ekjord  15.02 

    Øystein Fjeldberg  20.02 

    Sven-Erik Sjøberg.  06.04 

    Kari Kavli              05.05 

 

 
60 år 
    Torbjørn Krogdahl  26.01 

    Bente Bjørnstad  17.02 

    Jørgen Heje   18.02 

    Mette Gaustad  02.03 

    Nils Erik Andreassen 25.04 

 
50 år 
    Monica Wicksell                25.02 

    Monica Torp                       25.02 

    Erik Helgesen                     03.04 

    Rune Sandell                      08.05 

    Ole Mjåtvedt                      30.05 

    Christian Begby                 04.06 

 
Vi glemte en mann sist; Per Fredrik Blom 

fylte 70år 20. august - gratuleres i etterkant 
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Alpinavdelingen 
 

Ready Alpin har stor aktivitet på alle plan. Vi jobber langsiktig med våre uttalte 

mål i mente; Idrettsglede, mestring og samhold. Og alltid under vårt slagord "Gøy 

på ski - alltid!". 

 

Sportlig leder Kasper Sjøstrand har styrket sitt trenerteam ytterligere ved 

ansettelse av Aleksander Biseth som ansatt i full stilling, mest som trener men 

også som hjelp på den administrative siden. For øvrig har vi hatt stor suksess med 

å tiltrekke oss gode deltidstrenere med god ski- og idrettsfaglig bakgrunn. 

Skitreningen er godt i gang, og skisamligene i november og hittil i desember har 

blitt gjennomført med høy kvalitet og med godt treningsutbytte for løperne. Den 

ordinære skitreningen i Tryvann erstatter i disse dager barmarkstreningen for 

løperne, som også ser frem til at rennsesongen snart kommer i gang. 

 

Våre eldre løpere markerer seg godt. Spesielt vil vi nevne Jonas Lyng Jørgensen 

(f. 1996), som er blitt tatt ut til å representere Norge i Ungdoms OL (European 

Youth Olympic Winter Festival) som skal arrangeres i Brasov i Romania i 

februar 2013. Jonas har begynt rennsesongen bra og "raser" oppover 

rankinglistene med bedre og bedre FIS-punkter. I tillegg vil vi trekke frem 

Kristina Riis-Johanessen som studerer og kjører på ski i USA. Kristine er for 

tiden rangert som nr. 2 i Norge i slalom. Vi har også gode løpere i alle 

barneklassene. I samtlige klasser har vi løpere som ligger an til å bli 

medaljekandidater i hovedrennene senere i vinter. 
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Vi har lagt vekt på å sette sammen et styre i alpinavdelingen med god spredning i 

hvilke årsklasser deres barn representerer, og har nå et styre hvor mange av 

medlemmene har relativt unge barn. Det lover godt for ledelse og drift av 

avdelingen i mange år fremover. Driften preges av høy aktivitet på mange felt, 

med svært mange aktive foreldre som dyktige og driftige bidragsytere. Ikke minst 

vil jeg trekke frem den kjempeinnsatsen som legges ned i planlegging og 

gjennomføring av skimarkedet, som er vår viktigste inntektskilde i tillegg til 

foreldrebetaling.  

 

Vi jobber hardt med å rekruttere nye barn til de yngste gruppene. I alpin er det, 

som i alle idretter, jevnt frafall etter hvert som barna blir eldre. For å ha kritisk 

masse til å ha et godt tilbud for å utvikle barna i et godt miljø etter hvert som de 

blir eldre (idrettsglede, mestring, samhold) er det viktig å starte med god størrelse 

på treningsgruppene for de yngste barna. Vi har nylig startet en treningsgruppe 

(det er mest lek) for barn som er født i 2007, siste året i barnehage som således er 

vår yngste gruppe, slik at vi har aktive treningsgrupper for samtlige av 

årsklassene fra 2007 til 1997. Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen 

uavhengig av alder. 

 

 

Ingvar Straume 

Leder Ready Alpin  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Readyavisen på nett -2012  side 8 av 16 

 

 

 
Bandyavdelingen 
 
Bandy aktivitetene er godt i gang for sesongen og kunstisen har stått klar siden 

tidlig november, og grusbanen var klar i begynnelsen av desember takket være 

kjempeinnsats fra lag, foreldre og kommunen. A-laget har fått en god 

sesongåpning og ligger på en fin 3. plass, og laget har nå hele 5 egne juniorspiller 

som får mye spilletid. Damelaget has sålangt spilt 4 kamper, med en seier og tre 

jevne kamper, også her er det veldig positivt å se at de yngste jentene virkelig tar 

ansvar. Videre har begge rekruttlagene i 2 og 3 divisjon fått en bra start med mye 

godt spill. Her lukter det allerede en kjempesesong. Med åpen kiosk og grill på 

A-kampene er det god atmosfære i den trofaste tilskuerskaren, en god blanding av 

unge Ready spillere som henter inspirasjon og den eldre garde som mimrer om 

gamle meritter! Men det fortsatt noe plass ledig på tribunen, så løp og kjøp 

sesongkort.  

 

Jevnt over er det stor aktivitet på Gressbanen hver eneste dag med treninger og 

seriekamper. Flere cuper er allerede unnagjort med god deltakelse fra Ready og 

her gjør de yngre lagene det også bra. Det er alltid gøy å følge med under cupene 

og se det ene Ready laget etter det andre spille med full innsats og engasjement. 

Motiverte spillere og støttende foreldre som setter Ready godt merket på 

bandykartet. Vi har også hatt noen fine helger med strålende vintervær og 

stappfull bandybane i publikumstiden, og kiosken har hatt gode inntekter fra 

tørste og sultne skøyteløpere i alle aldre. En stor takk til alle frivillige foreldre 

som gir klingende mynt i lagkassene. 

 

Sportssjefen har fått gjennomført flere aktiviteter som; flere Treningsleiere i 

Sverige, Kick-off arrangementet på Gressbanen, Trenerutdanning, Keeperskole, 

Skuddskole, Fadderordninger, Dommerkurs, Bandyskole og Årgangstreninger. 

Til og med den «Blå Tråden» og Lederpermen var tidlig klare før sesongstart, og 

tro det eller ei nå finnes det en App også for Lederpermen. 
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Vi har også fått startet opp SFO bandy som i fjor, men nå med oppslutning fra 

både Smestad, Slemdal og Huseby barneskoler. Hele 40 barn fordelt på to dager i 

uken trenes nå av A-lag og smågutt spillere. Dette er en kjempe innsats av 

klubben og et veldig viktig element i rekrutteringen av barn til å begynne med 

bandy. 

 

Det er ellers en god positiv holdning i avdelingen. Vi jobber fremover med 

hvordan bandy avdelingen kan bedre baneforholdene, treningsforhold, 

inntektssiden, sponsorer, hjemmesiden vår, betalingsordningene, klubbhus og 

garderober, kjøkken og kiosk - så vi går alle forhåpentligvis en bedre tid i møte. 

Men vi trenger hjelp; det er stadig oppgaver innenfor alle disse områdene, så har 

du lyst til å hjelpe til med det kanskje du kan veldig godt eller brenner for har vi 

alle et stort hjerterom i Ready Bandy!  

 

«Tillsammans gör vi skillnad» - Velkommen og God Jul! 

 
 

 

 
 

Ole Jacob Person 

Leder Bandy Bandy 
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Fotballavdelingen 
 

Utviklingen i fotballavdelingen har fortsatt som planlagt i andre halvår, med en 

sterk vekst i fagligheten i avdelingens virksomhet. Avdelingens målsetning er – 

over en periode på 2-3 år – å fremstå som Norges beste barne- og ungdomsklubb 

for fotball, i tråd med de verdier avdelingen har vedtatt: Stolt – Utfordrende – 

Moro. Dette er ikke noe som skapes raskt, men krever grundig, iherdig og 

langsiktig innsats. 

 

Avdelingen har nå tre heltidsansatte fagpersoner med et høyt faglig nivå og 10-15 

gode deltidstrenere. I samarbeid med Sportslig Ledelse uvikler styret systemer og 

rutiner for alt en klubb bør ha av administrative funksjoner, ledelse og 

måldokumenter for det som gjelder virksomheten "utenfor feltet", herunder 

kommunikasjon med spillere og foreldre. Parallelt med dette videreutvikler 

Sportslig Ledelse en allerede godt bearbeidet Sportsplan, og planer for utvikling 

av trenere og spillere. Det ambisiøse siktemålet er at Ready Fotball både skal 

være en trygg, morsom og utfordrende arena for alle våre breddespillere og et 

sted hvor talenter kan vokse slik de vil, men fremfor alt: Et sted som utvikler 

gode mennesker. 

 

Alt dette arbeid skal munne ut i et arbeid hvor all virksomhet – fra barna er 5 år 

gamle til de er seniorer – drives med gjenkjennelighet og indre sammenheng. 

 

På feltet har dette foreløpig gitt seg uttrykk i form av at Readyspillere fremstår 

som mer positive og fokuserte medspillere, hyggeligere motspillere og mer 

gjenkjennelige lag. I et slikt arbeid må man nødvendigvis ha en viss tålmodighet i 

forhold til resultater, men de lagene som har arbeidet lengst og best med 

Readystilen begynner etter hvert også å vise bedre resultater i målprotokollen. 

 

Vi har flere og mer fornøyde spillere enn noen gang, bedre kompetanse enn noen 

gang, flere gode trenere enn noen gang og bedre rutiner enn noen gang, og er 

fortsatt veldig langt fra de mål vi har satt oss.  

 

Ready Fotball er imidlertid trygg på at vi er på riktig vei! 

 

Marius Gisvold 

Leder Ready Fotball  
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Friidrettavdelingen 
 
Magnus' basis gruppe i friidrett trener tirsdager inne på Bislett dette semesteret. 

4-8 utøvere har vært tilstede på Bislett, hvor de hovedsaklig har trent løp, samt 

basistrening og trappeløp.  

 

Phillip Berggren har fått være med Norges beste diskoskastere og trene inne på 

NIH. Landslagstreneren Lars Ola Sundt hjelp ham der. 

Phillip er nr 3 på Norgesstatistikken i år, men håper å avansere neste år når de 

skifter fra 1 kg til 1,5 kg diskos. 

 

Kretsen hadde samling 8. desember på NIH og Phillip ble da trent i spyd av 

Thorkildsens trener Åsmund Martinsen. Det gikk veldig bra og Phillip vi nok 

prøve å kvalifisere seg til UM i spyd også, i tillegg til sprint og diskos. På 

samlingen var det også hekk, stav og lengde. 

 

Ready friidrett har også startet et kurs i vektløfting - som jo er beste 

basistreningen for friidrett. Det går 4 onsdager før jul og ledes av tidligere 

norgesmester David Håkonsen, som ledet kurset i våres også. 

 

Dick Berggren har deltatt på Friidrettens trenerforenings 3-dagers seminar på 

NIH, for å holde seg oppdatert på ny forskning om trening og teknikker. 

 

Dick Berggren 

Leder Friidrettsavdelingen 
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Hopp/Kombinert avdelingen 

- Nå blåses det liv i Readys stolte hopptradisjon! 
 

Høsten 2012 åpnet det fantastiske rekrutteringsanlegget i Midtstuen. Siden 

åpningen i september til nå, har 96 barn testet hoppbakkene. Mange barn har tatt 

sine første svev, og forhåpentlig vis har en gryende interesse for hoppsport satt 

seg i mange små barnekropper.  

 

Med Midtstuen har vi fått et fullverdig, helårs moderne rekrutteringsanlegg, som 

tar for seg hele utviklingsløpet fra K-3 (mobil hoppbakke) til K-90. I tillegg 

ligger like over bakketoppen for Midtstuen, selveste kronjuvelen – 

Holmenkollbakken. Både Holmenkollbakken og Midtstulia, er arenaer der noen 

av våre kjæreste idrettshelter har blitt skapt, sammen med stolt norsk 

kulturhistorie og identitetsbygging. Med dette som bakteppe, og med de nye 

hoppanleggene til hjelp, skal alt ligge tilrette for å skape nye glansdager i Readys 

hopphistorie og tradisjon.  

 

Hvordan står det så til med dagens hopp og kombinertavdeling i Ready? 

Ready hopp og kombinert er en liten gruppe som har både ønsker og ambisjoner 

om å vokse seg større. Vi har et treningssamarbeid med Heming, Vestre Aker og 

Kollenhopp. Barmarkstreninger foregår ukentlig i Heminghallen, mens hopping 

på plast/snø foregår i Midtstuen. I Midtstuen kan nye utøvere låne hopputstyr og 

motta instruksjon gratis. 

 

 

 



 

 Readyavisen på nett -2012  side 13 av 16 

 

 

Ready hopp/kombinert består av en håndfull unge rekrutter i alderen 6-12, samt 

to juniorutøvere; Lars Martin Høydal og William Ødegaard Kalfoss. Begge disse 

unge utøverne går på Wang Toppidrett, og er med i Kollenhopp sine elitegrupper. 

Lars Martin satser kombinert og William satser hopp.   

Lars Martin Høydal har allerede flere sterke resultater på merittlisten, og viser 

med dette at han er en lovende Readyutøver vi kan forvente mye av i fremtiden. 

Lars Martin Høydal har startet årets sesong med meget sterke resultater i NC-B. 

Med to pallplasseringer(2. og 3. plass) i Vikersund 08 og 09.12.2012, viser han 

både muskler og mot! 

 

William Ødegaard Kalfoss, har sitt beste resultat med en sterk bronsemedalje i 

Hovedlandsrennet 2011 for Oslo i laghopp. I RC Kombinert 2012 fikk William 

plassering nr 5, i Hovedlandsrennet 2012 fikk han en kombinert plassering nr 8. 

     

 I samarbeid med Norges Skiforbund er det i høst gjennomført et skoleprosjekt på 

Oslo Vest. 12 skoler har fått besøk av mobil hoppbakke (K-3) samt entusiastiske 

instruktører, som har sørget for hopp- og miniskiaktivitet for elevene. Skolene vil 

etter hvert bli invitert opp i Midtstulia hoppanlegg for å prøve skihopping på 

plast/snø. Dette håper vi vil bidra til at vi får rekruttert mange nye Readyhoppere, 

slik at vi igjen får brakt Ready hopp tilbake til fordums glansdager. 

 
 

     
 

 

Marie Ødegaard Kalfoss 

Leder Hopp og Kombinert 
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Langrennsavdelingen 

 

Readys langrennsavdeling hadde skisamling på Sjusjøen fra den 31. nov. - 2. 

desember på Rustad skistue. 

 

Flotte forhold; fine løyper og trivelig vertskap med god og rikelig julemat!! 

 

Vi var 14 deltagere de fleste med sine bedre halvdeler! 

 

Det er 7. år på rad vi har skisamlingen på Sjusjøen og deltagerne var meget godt 

fornøyde med oppholdet. 

 

Til neste år håper vi å få med enda flere!! 

 

Riktig god Jul til alle Readys langrennsmedlemmer! 

 

 

Jan Lenschow 

Leder av langrennsavdelingen  
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Bli medlem av Readys Veteraner  

Readys Veteraner har idag ca. 80 medlemmer - i alle aldre. Vi er først og fremst 

et sosialt fellesskap, med medlemmer fra alle våre nåværende og tidligere idretter 

som møtes noen ganger i året. Men - dessuten har vi som målsetting å støtte opp 

om Readys nåværende idrettsungdom, både med økonomisk støtte og assistanse 

ved avdelingenes arrangementer. 

 

READY er i den heldige situasjon at vi har svært mange tidligere aktive som 

bevarer medlemskapet hele livet. Hvorfor ikke melde deg inn hos oss - det koster 

bare kr. 200 pr. år og medfører ingen andre forpliktelser!  

 

DU får: Sosialt felleskap med tidligere idrettsvenner, interessante 

foredragsholdere og dessuten "Nytt fra Ready" (Veteranposten) som både holder 

deg oppdatert på klubbens liv og gir morsomme tilbakeblikk på vår lange 

idrettshistorie. 

 

MELD DEG INN I DAG!   

- Ta kontakt med Paal Lien (92824447 el. mail: paallien@gmail.com)  

eller Rolf Bjørnskau (99624051 el. mail: liserolf@bjornskau.no) 
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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. Ønsker og ideer til stoff, sendes Ready Idrettsforening v/ jarle@ready.no 
 

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

