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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. 646.000,- Av de store 

avdelingene viser fotball et godt overskudd, mens bandy og alpint har et lite underskudd i 

2012. Klubben har totalt sett en tilfredsstillende økonomi. 

 

Avdelingsberetningene viser at det i 2012 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 som klubb driftsmessige utfordringer sommer som 

vinter, men det jobbes på spreng for å bedre dette.  

 

Prosessen med å bygge om grusbanen til kunstgress på sommerstid og kunstis på vinteren 

pågår og Ready håper selvfølgelig at dette skal falle på plass så raskt som mulig.  

En gledelig nyhet er at Ready har blitt lovet nytt kunstgress på hovedbanen denne sommeren. 

Jobben med å legge dette skal påbegynnes i juli og forhåpentligvis avsluttes før skolestart og 

det blir fullt ”trøkk” på banen igjen.  

 

Etter at driften av Readyhuset ble lagt om, leier ikke klubben lenger ut kjøkkenet. Klubben 

disponerer nå bruken av huset friere enn tidligere og at ”huset” skal bli ett naturlig 

samlingssted for våre medlemmer. Klubben leier nå ut lokalene på dagtid og i helger og vi ser 

med glede på at inntekter fra dette øker gradvis. Detaljert informasjon om det nye 

driftskonseptet og vårt kommersielle tilbud finnes på vår nettside.  

 

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. Som medlem i NIF er vi nødt til å tilpasse Readys lover til 

NIFs lovnorm. Dette er gjort i det lovforslag som legges frem til vedtak på årsmøtet. 

Lovforslaget inneholder også en justering av representasjon i hovedstyret, som jeg tror vil 

bedre balansen i forhold til antallet medlemmer i avdelingene. 

 

Med stadig nye utfordringer og krav 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. Innunder dette mandat ligger blant annet en egen 

prosjektgruppe som har satt i gang en prosess med å se hvordan vi kan videreutvikle, eller aller 

helst, bygge ett nytt klubbhus. Dette vil være en lang, tidkrevende og kostbar prosess, men som 

klubb er vi 100 % avhengige av fornyelse skal vi fortsette en positiv utvikling og ha 

muligheten for å tilby klubbens aktive ett best mulig treningstilbud.  
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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. For å trekke frem noen enkeltprestasjoner vil jeg berømme 

Ready sine fantastiske Skicrossere. Som klubb er vi god representert på landslaget i Skicross 

og vi venter spent på utviklingen frem mot OL i Sochi for disse utøverne. Vil også benytte 

muligheten til å gratulere Bastian Juell som kongepokalvinner i sesongen 2012-2013.  

 

Ready har også i det foregående året forsterket administrasjonen ytterligere. Klubben har ansatt 

Bente Bjørni i en 60 % stilling på regnskap, og tilbakemeldingene fra de forskjellige 

avdelingene er positive.  

 

Etter to år som leder velger jeg nå å trekke meg som styreleder og overlate stafettpinnen til nye 

krefter. Valgkomiteen under ledelse av Ready-veteranen Jan Fredrik (Jaffen) Thronsen har 

funnet en glimrende kandidat til ledervervet og de øvrige som skal velges på årsmøtet. Jeg er 

trygg på at den nye lederen sammen med sitt styre vil ta utfordringene og lose foreningen trygt 

videre. Selv om jeg måtte prioritere en stadig mer krevende jobb og derfor gå inn i denne 

stafettvekslingen, vil jeg følge Ready som forening og det spennende som skjer i avdelingene 

med entusiasme. 

 

Jeg vil 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 28. Mai  

kl 18:00 

 

 

 

Lars Bjørge 
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Generalforsamling for Ready Idrettsforening 
28. mai 2013 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.-31.12.2012 

4. Avdelingens beretninger og regnskap 

a. Alpinavdelingen 

b. Bandyavdelingen 

c. Fotballavdelingen 

d. Friidrettsavdelingen 

e. Hopp/kombinertavdelingen 

f. Langrennsavdelingen 

 

Avdelingsregnskapene legges ut i Readyavisens generalforsamlingsutgave. 

5. Revisors beretning 

6. Kontrollkomiteens beretning 

7. Fonds- og forvaltningsstyrets beretning og regnskap 2012 

8. Hovedstyrets budsjett 

9. Behandling av ny lov i Ready Idrettsforening  

 

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 
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Hovedstyrets Årsberetning 1.1. – 31.12.2012 
 
A. HOVEDSTYRET: 

Hovedstyret består av klubbens leder Lars Bjørge, 

nestleder Torer F. Berg og 

leder for Readyhuset A/S Erik Langmo, 

samt avdelingslederne for: 

Alpin:   Ingvar Straume 

Bandy:   Ole Jacob Person 

Friidrett:  Dick Berggren 

Fotball:  Marius Gisvold 

Hopp/kombinert: Marie Kalfoss 

Langrenn:  Jan Lenschow 

Readys veteraner: Paal Lien 

 

Administrasjon: Jarle Opsahl 

   Bente Bjørni 

 

Ready Avisens redaktør: Jarle Opsahl 

 

Det har vært avholdt 5 hovedstyremøter i 2012 

 

B. Fonds- og Forvaltningsstyret: 

Jan Fredrik Throndsen (leder), Endre Ording Sund og Lars Bjørge. 

 

C. Faste komiteer: 

1) Åge Blom Lorentzens Statuettkomité: Torer F. Berg, 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/Styret. 

 

4) Halfdan Ditlev-Simonsens Minnepokal: v/Styret. 

 

5) Lovkomitéen: Morten Rødseth, Arne Steen Arnesen og Lars Bjørge (som klubbens leder). 

 

6) Valgkomitéen: Tidligere formann, samt styremedlemmer fra de tre store avdelingene. 

 

7) Kontrollkomiteen: Ingvar Straume og Thomas Furre. 

 

8) Banestyret: Lars Bjørge (leder), Ola Magnusson (fotball) og Torer F. Berg (bandy). 
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D. Readyhuset A/S. 

Eies 100 % av Idrettsforeningen Ready. 

Readyhusets styre består av Erik Langmo (Leder), 

Elisabeth Wilhelmsen, Thomas Furre, Torer F. Berg og Lars Bjørge.  

 

E. Sportslige arrangementer. 

Det vises til avdelingenes egne beretninger. 

 

F. Medlemsforhold 

 2011 2012 

Jenter/gutter t.o.m. 17 år 937 1081 

Kvinner/menn f.o.m. 18 år 514 561 

Familiemedlem 293 386 

Totalt 1744 2028 

 

Generelt: 

 

Klubben har i 2012 fortsatt sitt arbeid med å gi et godt og bredt idrettstilbud til barn og 

ungdom i vårt distrikt. Baneanlegg på Gressbanen med kunstgress/kunstis er helt sentralt i vårt 

idrettstilbud innenfor fotball og bandy. Anlegget er ”slitt”, men klubbens avdelinger jobber 

rundt den situasjonen vi har på best mulig måte. Styret kan også med glede informere om at det 

vil komme nytt kunstgress på banen i løpet av sommeren 2013.  

 

Readyhuset fyller en viktig oppgave som et møtested for klubbens medlemmer. Det er i dag 

ingen som leier kjøkkenet, og klubben har full disposisjon over sine egne lokaler. Det jobbes 

iherdig med å leie ut lokalene i all ledig tid, og dette begynner å gi gode inntekter for 

Readyhuset AS. Vi viser til vår nettside for ytterligere informasjon.  

 

Readyhuset sine kontorer har i 2012 gjennomgått en betydelig oppgradering, og 

fotballavdelingen har flyttet inn i ”nye” lokaler, (den tidligere hybelleiligheten) for å best mulig 

kunne tilby våre ansatte et godt 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. utbyggingsprosjekt for 

ombygging av "grusbanen" til kunstis- og kunstgressanlegg, blir gjennomført så snart som 

mulig. Arbeidet med dette går sin gang, og ligger nå hos kommunen. Som klubb har vi fått 

mange positive tilbakemeldinger og vi er sterke i troen på at arbeidet med det nys anlegget kan 

komme i gang innen overskuelig fremtid.  

 

Vår tredje store avdeling Alpin har også hatt stor aktivitet i 2012. Ready har som vanlig hevdet 

seg godt gjennom sesongen, og våre utøvere har flere meget gode resultater å vise til. 

Hovedstyret vil også berømme klubben sine skicrossere som har levert til dels meget gode 

resultater gjennom sesongen og vi vil særlig fremheve vinner av Kongepokalen, Bastian Juell.  
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A-laget i Bandy har nå stabilisert seg på toppnivå i serien og det drives seriøst og godt innad i 

avdelingen både blant de eldre og videre nedover i årsklassene. Spesielt gledelig er andelen 

jenter som spiller bandy, det er gøy å se at klubben klarer å tilby et produkt som appellerer til 

både jenter og gutter i ung alder.  

 

Fotballavdelingen har også i 2012 lagt ned et enormt arbeid for alle sine utøvere. Det er med 

stor glede vi ser at avdelingen drives profesjonelt, og vokser seg større og sterkere for hvert år.  

Det vises for øvrig til de enkelte avdelingers årsberetninger for mer detaljer beskrivelse av året 

som har gått.  

 

Klubbens administrasjon/kontor fungerer meget tilfredsstillende med Jarle Opsahl som daglig 

leder og Bente Bjørni på økonomi. Vi har nå brukt klubbens nye internettbaserte datasystem i 

to år, og etter flere innkjøringsproblemer ser dette ut til å fungere bedre og bedre. Det er 

fortsatt utfordringer med nytt system, men det har effektiviserer klubbens påmeldingssystem 

og drift som 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 2012 kan vi konstatere at to av de tre store avdelingene gikk med et lite underskudd, og en 

gikk med overskudd. I tillegg kan nevnes Friidrettsavdelingen som endte med overskudd etter 

et vellykket Råskinn arrangement. Samlet hadde avdelingene driftsinntekter på kr 10 764 719,- 

mens samlede driftskostnader var kr 10 478 774,-. Etter finansposter gav dette et overskudd på 

kr 288 825,- Avdelingene hadde samlet en egenkapital på kr 1 838 464,- pr. 31.12.2012. 

 

Hovedkassen hadde driftsinntekter på kr 1 211 000,- og totale kostnader på kr. 1 670 000,- 

Etter finansposter gav dette et underskudd på kr 421 000,-. Ved utgangen av 2012 hadde 

Hovedkassen en egenkapital på kr 2 048 000,- 

 

Summen av Hovedkassen og avdelingene viser et underskudd på kr 132 000,- og en samlet 

egenkapital på kr 3 886 000,- per 31.12.2012. 

 

Readyhuset AS hadde samlede driftsinntekter på kr1 488 447,- og totale driftskostnader og 

finanskostnader på kr 2 209 418,-. Etter finansposter og skatt gav et underskudd på kr 

491 099,- i 2012. Regnskapet for Readyhuset og Hovedkassen må ses i sammenheng da vi i 

2010 gjorde endringer i det økonomiske forholdet mellom de to enhetene med sikte på å 

optimalisere klubbens samlede økonomi.  

 

Ready Fonds hadde i 2012 et overskudd på kr 127 098,- Basert på fondets vedtekter vil det bli 

overført kr 38 800,- til Hovedkassen i 2013. Fondet har en total investert kapital pr. 31.12.2012 

på kr 1 876 463,- 

 

Basert på de enkelte enheters regnskaper fremstår Konsernet Ready med samlede 

driftsinntekter på kr 12 739 000,- samlede kostnader på kr 13 620 000,-. Etter finansposter 

viser konsernet Ready et underskudd på kr 646 000,-  

Ved utgangen av 2012 hadde konsernet Ready en egenkapital på kr 8 500 000.- 
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Hovedstyret mener at Ready både på avdelingsnivå og samlet er i en tilfredsstillende 

økonomisk situasjon. 

 

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. Vi mener at klubben har oppnådd en 

god og markedstilpasset leieavtale. 

 

For 2013 har Hovedkassen budsjettert med et underskudd på kr. 196 150,-. Samlet har 

Hovedkassen og Readyhuset AS budsjettert med et underskudd på kr. 263 414,- 

 

Hovedstyret vil til slutt takke alle som yter en frivillig innsats for klubben. Uten dette store 

arbeidet som nedlegges for egne og andres barn ville ikke klubben kunne fungere. 

 

 

 

Lars Bjørge 
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Ready gratulerer 2013 
 

 
90 år 
     

Carl Ludvig Enderud 13.08 

 
 
85 år 
     

Bjarne Arentz  02.12 

 
 
80 år 
    
Anton F. Klaveness 24.11 

Bjørn Midjo  02.12 

 
 
75 år 
     

Haakon Horn  01.07 

Egil Kiserud   29.08 

Knut Frigaard  21.09 

Nils Ekjord  27.11 

 
 
70 år 
     

Reidun Corneliussen 05.09 

Dag Øgle  11.10 

Oddbjørn Brevik 11.10 

Ola Loennechen 19.12 

 

 
 

 
60 år 
     

Harald Larsen   23.08 

Erik Welle-Strand  27.08 

Henriette Salvesen  01.09 

Christin Dahl   18.09 

Dag Krohn   09.10 

Lars Chr. Berg  10.10 

Svein Nygård   19.12 

Eldar Høysæter  20.12 

Anders Grini   28.12 

 

 
50 år 
  

Reidar Bolme   26.07 

Arne Tøn   03.09 

Kjell S. Stranden  16.09 

Einar Svagård   03.10 

Per Asbridge   19.10 

John E. Skajem  24.11 

Pål Remman   03.12 

Anette Jørstad Bolme  30.12 
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Beretning for Ready Fonds for 2012 
 

Ready Fonds aktiva er i hovedsak plassert i obligasjonsfondet Pareto Høyrente (NOK  

919 993) og aksjefondet Pareto Aktiv (NOK 577523). I tillegg har Fondet et gjenværende lån 

til Readyhuset på NOK 298 000. Lånet ble etablert i forbindelse med oppussingen av 

Readyhuset i 1997/98 og nedbetales med NOK 27.500,- per halvår. 

 

Fondet hadde i 2012 et overskudd på NOK 127 097,68 som inkluderer urealisert gevinst på 

plasseringene i Pareto på NOK 115 248. 

 

 I hht vedtektene kan Ready Fonds utdele utbytte på opptil 30 % av Fondets overskudd. Det 

foreslåtte utbytte til Readys Hovedkasse på NOK 38 800 ligger innenfor rammen som er 

fastsatt i vedtektene. 

  

 

Mai 2013 

 

 

Jan Fredrik Thronsen   Lars Bjørge   Endre O. Sund 

Styre leder     Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

 

 

Resultat: 
   

Balanse: 
   

         

    
Aktiva: 

  
Passiva: 

 

      
  

  

    
Lån Ready 298 000,00   

  

 
renter -14 311,85 

 
Bank 117 884,93 

 
    

urealisert Høyrentefond -39 808,17 
 

Pareto Aksje 700 000,00 
 

Avs til Ready 2010                  -    

urealisert aksjegev. -75 439,91 
 

Pareto Pengem 700 000,00 
 

Påløpt rente 0,00 

 
utbytte 0,00 

 
Renter Ready 1 862,50 

 
Avs Ready 12 38 800,00 

 
diverse kost 2 462,25 

 
Verdijust.aksjer -122 477,63 

 
Til kapital 0,00 

 
Disponering 127 097,68 

 
Verdijust høyrente 219 992,85 

 
Kapital 10 1 876 462,65 

    
Totalt 1 915 262,65 

 
Totalt 1 915 262,65 

underskudd netto 0,00 
      

      
  

  
Disponering: 

     
  

 
  

Foreslått Til Ready 38 800,00 
      

Fra fonds -38 800,00 
      

Disponert Totalt 0,00 
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Økonomi 2012 
 

RESULTATREGNSKAP

2012-tall

INNTEKTER 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Kontingenter 3 900 3 700 0 0 0 0 0 0 3 900 3 700 0 0 0 0

Treningsinntekter 4 989 791 5 238 896 1 630 682 2 164 832 787 775 824 226 2 571 334 2 249 838 0 0 0 0 0 0

Sum 4 993 691 5 242 596 1 630 682 2 164 832 787 775 824 226 2 571 334 2 249 838 3 900 3 700 0 0 0 0

Sponsorbidrag 691 950 596 300 228 000 0 202 250 312 000 261 700 284 300 0 0 0 0 0 0

Sum 691 950 596 300 228 000 0 202 250 312 000 261 700 284 300 0 0 0 0 0 0

Stevne- og aktivitetsinntekter 1 294 013 803 758 237 205 222 544 354 872 160 008 701 936 421 206 0 0 0 0 0 0

Inntektsbringende tiltak 1 323 482 1 232 955 13 925 11 585 537 116 618 789 59 558 43 240 0 0 0 0 712 883 559 342

Brukmarked 1 014 145 1 659 924 1 014 145 1 659 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum 3 631 639 3 696 637 1 265 275 1 894 053 891 988 778 797 761 494 464 446 0 0 0 0 712 883 559 342

Salgsinntekter 66 913 145 880 61 485 130 565 4 378 14 265 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0

Bidrag fra hovedkassen 725 000 1 009 773 121 800 174 000 254 100 355 377 323 470 452 396 3 880 4 667 10 875 14 000 10 875 9 333

Gaver og bidrag 259 750 385 759 78 400 263 849 48 200 0 133 150 121 910 0 0 0 0 0 0

Diverse inntekter 395 776 263 115 179 734 136 162 72 000 8 650 126 634 93 441 284 0 75 9 050 17 050 15 812

Sum 1 447 438 1 804 527 441 419 704 576 378 678 378 292 584 304 668 797 4 164 4 667 10 950 23 050 27 925 25 145

SUM DRIFTSINNTEKTER 10 764 719 11 340 060 3 565 376 4 763 460 2 260 690 2 293 315 4 178 832 3 667 381 8 064 8 367 10 950 23 050 740 808 584 487

LØNN OG SOSIALE KOSTNADER 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Lønn trenere 3 685 921 3 289 616 1 216 991 1 017 136 530 152 454 516 1 918 778 1 817 964 0 0 0 0 20 000 0

Øvrig lønn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Feriepenger 179 994 171 478 123 669 102 561 54 076 46 228 566 22 689 0 0 0 0 1 683 0

Arbeidsgiveravgift 522 997 463 836 172 724 143 416 75 936 64 087 271 517 256 333 0 0 0 0 2 820 0

Arb.g.avg. Feriepenger 25 379 24 178 17 437 14 461 7 625 6 518 80 3 199 0 0 0 0 237 0

Telf, forsikring, andre personalkostnader 73 614 0 28 297 0 8 400 0 36 917 0 0 0 0 0 0 0

Andre sosiale kostnader 53 039 23 655 0 0 1 000 0 52 039 23 655 0 0 0 0 0 0

Sum 4 540 944 3 972 763 1 559 119 1 277 574 677 188 571 349 2 279 897 2 123 840 0 0 0 0 24 740 0

TRENINGS- OG AKTIVITETSKOSTNADER 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Halleie 88 227 91 679 12 653 9 563 75 574 82 116 0 0 0 0 0 0 0 0

Dommerstipend / spillerutvikling 0 28 089 0 0 0 0 0 28 089 0 0 0 0 0 0

Leie baner 762 994 569 435 0 0 173 950 187 343 589 044 382 092 0 0 0 0 0 0

Drakter / baller 212 852 134 696 0 0 146 499 26 458 66 353 108 238 0 0 0 0 0 0

Treningsutstyr 619 450 908 117 267 225 411 970 170 519 57 067 176 165 439 080 0 0 0 0 5 541 0

Anskaffelser øvrige utstyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diverse treningsutgifter 81 029 56 685 0 0 0 0 81 029 56 685 0 0 0 0 0 0

Bilgodtgjørelse 172 738 153 495 21 124 18 477 150 599 123 306 1 014 11 712 0 0 0 0 0 0

Samlinger 734 518 1 096 916 585 999 1 002 168 122 319 75 729 0 0 0 0 0 0 26 200 19 020

Andre reisekostnader 9 478 38 722 -2 924 0 10 190 5 707 2 212 33 015 0 0 0 0 0 0

Egne stevner / arrangement 617 388 459 546 14 163 10 980 22 475 65 738 71 351 0 0 390 0 0 509 399 382 438

Premier 37 205 27 572 33 945 0 0 0 3 260 27 308 0 264 0 0 0 0

Deltakelse i stevner 563 287 318 043 123 050 141 071 195 429 37 218 228 625 120 800 0 0 0 0 16 183 18 954

Lisenser / dommerregninger / kontingent 532 428 500 725 0 0 370 971 347 745 156 292 152 980 0 0 0 0 5 165 0

Kostnader bruktmarked 744 058 1 349 481 744 058 1 349 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reklamekonstnader 42 294 35 279 26 557 14 107 15 461 100 276 21 072 0 0 0 0 0 0

Diverse 59 393 79 189 0 0 0 0 57 083 72 029 2 000 0 0 0 310 7 160

Sum 5 277 339 5 847 668 1 825 850 2 957 816 1 453 986 1 008 526 1 432 706 1 453 100 2 000 654 0 0 562 798 427 572

ADMINISTRASJONSKOSTNADER 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Materiell / Kontorutstyr 99 827 82 552 13 896 7 386 6 916 3 818 62 419 35 457 810 5 016 0 2 200 15 787 28 675

Regnskap 178 371 175 669 58 057 56 606 54 120 45 094 61 295 69 844 0 0 0 0 4 900 4 125

Revisjon 22 125 23 750 9 250 10 000 4 625 5 000 5 875 6 250 0 0 0 0 2 375 2 500

Konsulenthonorar 18 442 0 14 442 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0

Rekvisita 2 361 0 837 0 0 0 1 375 0 0 0 0 0 149 0

Telefon / internett 29 909 39 613 14 376 15 121 9 319 15 120 6 214 9 372 0 0 0 0 0 0

Porto 1 933 1 170 0 0 0 0 1 933 1 170 0 0 0 0 0 0

Ready effekter 119 136 435 827 91 129 264 073 28 007 171 753 0 0 0 0 0 0 0 0

Diverse adminstrasjonskostnader (møter) 3 928 35 606 0 0 1 805 16 671 2 123 8 432 0 0 0 0 0 10 503

Gaver 1 890 1 661 1 665 366 0 1 295 0 0 225 0 0 0 0 0

Møteutgifter / sos. Arrangement 9 496 9 434 625 6 756 500 0 0 0 6 331 2 678 0 0 2 040 0

Andre kostnader 163 072 93 508 44 251 35 296 56 186 27 184 62 347 30 596 23 27 0 0 266 405

Avsetning tap på fordringer 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum 660 491 898 790 248 528 395 605 171 478 285 935 203 580 161 121 7 388 7 721 0 2 200 29 517 46 208

SUM KOSTNADER 10 478 774 10 719 221 3 633 497 4 630 995 2 302 652 1 865 811 3 916 183 3 738 061 9 388 8 375 0 2 200 617 055 473 780

RESULTAT FØR FINANSPOSTER 285 945 620 839 -68 121 132 466 -41 962 427 504 262 649 -70 680 -1 324 -8 10 950 20 850 123 753 110 707
RENTEINNTEKTER OG RENTEKOSTNADER 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Renter bank 2 999 10 644 797 1 006 609 8 630 640 332 49 50 29 14 874 612

Andre f inanskostnader -119 2 533 0 2 652 -57 261 -62 -381 0 0 0 0 0 0

Netto finansposter 2 880 13 177 797 3 659 552 8 891 578 -49 49 50 29 14 874 612

RESULTAT 288 825 634 016 -67 324 136 124 -41 410 436 395 263 227 -70 729 -1 275 42 10 979 20 864 124 628 111 319

LANGRENN HOPP FRIIDRETTTOTAL ALPIN BANDY FOTBALL

REGNSKAP 2012
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Resultatregnskap

(alle tall i 1000 kroner) 2012 2011 2012 2011

Note

DRIFTSINNTEKTER

Kontingenter og treningsavgifter 1 472 502 5 465 5 745

Tilskudd fra det offentlige 2 524 607 524 607

Bidrag sponsorer og annonser 3 16 0 708 596

Markeder og andre inntektsbringende tiltak 4 200 204 4 554 4 695

Sum driftsinntekter 1 211 1 314 11 251 11 644

DRIFTSKOSTNADER

Lønn og sosiale kostnader 5 412 273 4 953 4 246

Administrasjonskostnader hovedkassen 6 401 303 401 303

Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene 11 0 0 5 277 5 848

Adminstrasjonskostnader avdelingene 12 0 0 660 899

Andre tiltak 7 133 96 133 96

Bidrag til avdelingene 13 725 1 010 0 0

Sum driftskostnader 1 670 1 682 11 424 11 391

Driftsresultat -459 -368 -173 252

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter bank 3 2 6 12

Bidrag Ready Fonds 35 36 35 36

Finanskostnader hovedkassen 0 0 0 1

Netto finansposter 38 37 41 47

Årets resultat -421 -331 -132 299

HOVEDKASSEN READY TOTALT

 
 

 

 
Balanse 31. Desember

(alle tall i 1000 kroner) 2012 2011 2012 2011

Note

EIENDELER

Omløpsmidler

Beholdninger hovedkassen og i avdelingene 82 141 301 360

Fordring Readyhuset AS 9 267 219 267 219

Utstående fordringer i avdelingene 9 199 238 0 0

Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer 19 120 231 937

Kontanter og bank (herav bundet 165) 8 1 567 1 862 4 328 4 373

Sum omløpsmidler 2 134 2 579 5 127 5 889

Sum Eiendeler 2 134 2 579 5 127 5 889

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital avdelingene 14 0 0 1 838 1 911

Egenkapital hovedkassen 10 2 048 2 108 2 048 2 108

Sum egenkapital 2 048 2 108 3 886 4 019

Kortsiktig gjeld

Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, mva 72 76 545 478

Leverandører 16 10 239 665

Annen kortsiktig gjeld og tidsavgrensninger -2 385 457 727

Sum kortsiktig gjeld 86 471 1 241 1 870

Sum egenkapital og gjeld 2 134 2 579 5 127 5 889

HOVEDKASSEN READY TOTALT
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Resultatregnskap

(alle tall i 1000 kroner) 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Note

DRIFTSINNTEKTER

Kontingenter og treningsavgifter 1 472 502 5 465 5 745 5 465 5 745

Tilskudd fra det offentlige 2 524 607 524 607 524 607

Bidrag sponsorer og annonser 3 16 0 708 596 708 596

Markeder og andre inntektsbringende tiltak 4 200 204 4 554 4 696 6 043 6 166

Sum driftsinntekter 1 211 1 314 11 251 11 644 12 739 13 114

DRIFTSKOSTNADER

Lønn og sosiale kostnader 5 412 273 4 953 4 246 5 580 4 687

Administrasjonskostnader hovedkassen 6 401 303 401 303 401 303

Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene 11 0 0 5 277 5 848 5 277 5 848

Adminstrasjonskostnader avdelingene 12 0 0 660 898 660 898

Adminstrasjonskostnader Readyhuset/Ready Fonds 0 0 0 0 1 071 856

Avskrivninger 0 0 0 0 497 500

Andre tiltak 7 og 13 133 96 133 96 133 96

Bidrag til avdelingene 13 725 1 010 0 0 0 0

Sum driftskostnader 1 670 1 682 11 424 11 391 13 620 13 188

Driftsresultat -459 -368 -173 252 -881 -74

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter bank 3 2 6 12 21 28

Bidrag Ready Fonds 35 36 35 36 0 0

Netto finanskostnader / inntekter 0 0 0 0 -17 -127

Finanskostnader hovedkassen 0 0 0 -2 0 -2

Netto finansposter 38 37 41 46 5 -102

Skattekostnad 0 0 0 0 230 92

Årets resultat -421 -332 -132 298 -646 -83

HOVEDKASSEN READY TOTALT READY KONSERN

 
 

 

 

 
Balanse 31. Desember

(alle tall i 1000 kroner) 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Note

EIENDELER

Omløpsmidler

Beholdninger hovedkassen og i avdelingene 82 141 301 360 1 807 1 750

Fordring Readyhuset AS 9 267 219 267 219 0 0

Readyhuset 0 0 0 0 4 303 4 730

Utstående fordringer i avdelingene 9 199 238 0 0 0 0

Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer 19 120 231 937 341 1 083

Kontanter og bank (herav bundet 150) 8 1 567 1 862 4 328 4 373 4 513 4 741

Sum omløpsmidler 2 134 2 579 5 127 5 889 10 964 12 304

Sum Eiendeler 2 134 2 579 5 127 5 889 10 964 12 304

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital avdelingene 14 0 0 1 838 1 911 1 838 1 911

Egenkapital hovedkassen 10 2 048 2 108 2 048 2 108 2 048 2 108

Egenkapital Readyhuset / Ready Fonds 0 0 0 0 4 614 5 049

Sum egenkapital 2 048 2 108 3 886 4 019 8 500 9 068

Kortsiktig gjeld

Utsatt skatt 0 0 0 0 758 988

Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, mva 72 76 545 478 624 478

Leverandører 16 10 239 665 261 705

Annen gjeld og tidsavgrensninger -2 385 457 727 820 1 065

Sum kortsiktig gjeld 86 471 1 241 1 870 2 464 3 236

Sum egenkapital og gjeld 2 134 2 579 5 127 5 889 10 964 12 304

HOVEDKASSEN READY TOTALT READY KONSERN
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Noter 
 
1. Kontingenter, treningsavgifter mv 

  
2012 2011 

Hovedkassen 
     Kontingenter 

    
471 587 502 070 

Sum         471 587 502 070 

       Avdelingene 
     Trenings- og aktivitetsavgifter 

   
4 993 691 5 242 596 

Sum         4 993 691 5 242 596 

       Totalt Hovedkassen og avdelingene 
  

5 465 278 5 744 666 

       

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

 
482 370 362 250 

Andre tilskudd 

    
41 274 62 990 

NIF; aktivitetsmidler 

   
0 182 219 

Sum         523 644 607 459 

       

       3. Annonse- og sponsorinntekter 
    Avdelingene 

     Sponsorbidrag 

    
691 950 596 300 

Sum         691 950 596 300 

       

       4. Andre inntektsbringende tiltak 
    Hovedkassen 

     Salg av Readyeffekter 

   
0 3 950 

Leieinntekter 

    
216 486 200 098 

Sum         216 486 204 048 

       Avdelingene 
     Stevneinntekter 

    
1 294 013 803 758 

Salginntekter 

    
66 913 145 880 

Bruktmarked 

    
1 014 145 1 659 924 

Lotteridrift og andre tiltak 

  
  1 979 007 1 881 830 

Sum         4 354 078 4 491 392 

       Totalt hovedkassen og avdelingene 
  

4 570 564 4 695 440 

       

       5. Lønn og sosiale kostnader 
    Hovedkassen 

     Lønn 

    
225 732 190 492 

Avsetning feriepenger 

   
53 563 19 430 

Arbeidsgiveravgift 

   
46 618 31 929 

Andre sosiale kostnader 

   
85 849 31 026 

Sum         411 763 272 877 
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Avdelingene 
     Lønn trenere 

    
3 759 536 3 289 616 

Øvrig lønn 

    
0 0 

Avsetning feriepenger 

   
179 994 171 478 

Arbeidsgiveravgift 

   
548 376 488 014 

Andre sosiale kostnader 

   
53 039 23 655 

Sum         4 540 944 3 972 763 

       Totalt hovedkassen og avdelingene 
  

4 952 707 4 245 640 

       

       6. Administrasjonskostnader hovedkassen 
   Revisjon 

    
19 375 9 000 

Regnskap 

    
134 754 74 006 

Andre honorarer 

   
37 827 39 518 

Datakostnader / internett 

   
147 814 92 452 

Mindre anskaffelser 

   
1 263 10 198 

Kontorrekvisita 

    
26 933 13 558 

Telefon / internett 

   
15 015 12 262 

Porto 

    
1 005 9 631 

Møter, kurs 

    
625 1 530 

Forsikring 

    
10 568 8 878 

Diverse administrasjonskostnader 

  
5 724 31 969 

Sum         400 904 303 002 

       

       7. Andre tiltak hovedkassen 
    Salg av jubileumsbok 

   
0 0 

Bank- og kortgebyr 

   
49 614 26 386 

Andre tiltak fra hovedkassen 

   
13 935 17 577 

Premier 

    
19 037 19 027 

Uforutsette kostnader 

   
50 000 0 

Kjøp Readyeffekter 

   
0 33 438 

Sum         132 586 96 428 

       

       8. Kontanter og bankbeholdninger i hovedkassen 
   Kasse 

    
0 9 400 

Brukskonto 

    
1 400 987 1 699 441 

Bank skattetrekk 

   
165 363 152 753 

Sum         1 566 350 1 861 594 

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

 

       10. Egenkapital hovedkassen 
    Egenkapital 1/1 

    
2 108 298 2 438 877 

Årets resultat 

    
-420 651 -330 579 

Egenkapital 31/12 

   
1 687 647 2 108 298 

       11. Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene 
   Egne stevner og arrangement 

   
617 388 459 546 

Deltakelse i stevner 

   
563 287 318 043 

Lisenser, mulkter og dommerregninger 

  
532 428 500 725 
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Samlinger 

    
734 518 1 096 916 

Hall-leie og leie baner 

   
851 221 661 113 

Bilgodtgjørelse trenere 

   
172 738 153 495 

Reisekostnader 

    
9 478 38 722 

Dommerstipend/spillerutvikling 

   
0 28 090 

Utstyr, drakter, baller 

   
212 852 134 696 

Treningsutstyr og øvrige anskaffelser 

  
619 450 908 117 

Kostnader bruktmarked 

   
744 058 1 349 481 

Premier 

    
37 205 27 572 

Diverse treningsutgifter 

   
81 029 56 685 

Reklame 

    
101 687 114 468 

Sum         5 277 339 5 847 669 

   
      

       12. Andre kostnader avdelingene 
    Kontorutstyr / materiell 

   
99 827 82 552 

Telefon / internett 

   
29 909 39 613 

Porto 

    
1 933 1 170 

Møteutgifter / sos. Arrangement 

   
9 496 9 434 

Honorarer regnskap, revisjon, konsulenter 

  
218 938 199 419 

Diverse administrasjonskostnader 

  
290 388 566 603 

Avsetning på tap på fordringer 

   
10 000 0 

Sum         660 491 898 791 

       13. Tilskudd fra hovedkassen (i avdelingsregnskapene) 
  Alpin 

   
  121 800 174 000 

Bandy 

   
  254 100 355 377 

Langrenn 

   
  3 880 4 667 

Fotball 

   
  323 470 452 396 

Hopp 

   
  10 875 14 000 

Friidrett 

   
  10 875 9 333 

Sum         725 000 1 009 773 

       14. Egenkapital i avdelingene 
    Alpin 

    
307 125 529 333 

Bandy 

    
607 810 712 428 

Fotball 

    
361 341 224 748 

Langrenn 

    
35 135 36 694 

Hopp 

    
39 577 28 673 

Friidrett 

    
487 475 378 897 

Sum         1 838 464 1 910 773 
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READYHUSET AS – Styrets beretning for 2012 
 

Styret har i perioden fra 01.01.2012 til 10.12.2012 bestått av Erik Langmo (leder), Marianne 

Hausken, Bente Christina Bjørni, Torer Berg og Lars Bjørge. 

 

På ekstrordinær generalforsamling 10.12.2012 ble det valt inn 2 nye styremedlemmer hvorav 2 

trådte ut av styret. Ut av styret gikk Marianne Hausken og Bente Christina Bjørni, inn i styret 

kom Thomas Furre og Elisabeth Wilhelmsen.  Daglig leder Jarle Opsahl deltar og refererer på 

alle styremøter.  

 

Det har vært avholdt 2 styremøter og en noen arbeidsmøter om spesielle saker som kommer 

opp i løpet av året. 

 

Vaktmester fungerer bra og det er innført nye rutiner for låsing av huset. Renholdet av huset 

har vært bra gjennom året, dog til en høyere kostnad enn tidligere år, men det er betydelig 

renere på huset enn tidligere. 

 

Daglig leder har driftet huset gjennom året, dette har fungert bra. Det er få konflikter om bruk 

av huset når det nå fordeles av daglig leder. Klubbens avdelinger disponerer huset etter kl. 

17.00 på hverdager og ellers leies det ut, det er bra etterspørsel etter huset som selskapslokale. 

 

Det er foretatt omfattende oppussing av leiliget i 1. etg., dette er nå blitt kontor. En del av 

arbeidet ble gjort på dugnad og det ble innkjøpt nye møbler og skillevegger. Dette har også 

innbært en oppgradering av datateknisk art, med internett tilkoblinger osv. 

Videre er det gjort en stor oppgradering av styrkerommet i kjelleren, Rommet er malt i lyse 

farger og fått inn nye og flere apparater.  Dette ble også gjort på dugnad. 

Husets fyrkjele har fått en grundig service og vedlikehold, samt radiatorer rundt i huset er 

ettersett og reparert. Arbeidstilsynet hadde en gjennongang på huset i april og i den forbindelse 

ble det skiltet etter forskriftene for rømningsveier, brannapparater osv. Det fremkom ingen 

anmerkninger om huset i Arbeidstilsynets rapport. 

 

Readyhuset fremstår som tilfredstillende vedlikeholdt og løpende vedlikehold foretas. 

 

Fra 1. september er det ansatt en person i 60% stilling som økonomiansvarlig, dette er blant 

annet årsaken til økning i lønnskostnadene. Readyhuset fakturerer regnskapstjenester til Ready 

Idrettsforening månedlig.   

 

Readyhuset AS hadde et driftsunderskudd på kr. 705.053,- og en negativ kontantstrøm i 2012. 

årsaken til dette er å finne i det økonomiske forholdet mellom Readyhuset AS og Hovedkassen 

i idrettslaget. Likestillingen i selskapet blir godt ivaretatt både blant ansatte og i styre ved en 

tilfredsstillende kvinneandel. 

 

 

Oslo, 08. april 2013 
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Budsjett Ready 2013 

    

    

 
Hovedkassen Readyhuset AS Konsolidert 

    Inntekter 
   Kontingenter 550 000,00 0,00 550 000,00 

Offentlige midler  530 000,00 100 000,00 630 000,00 

Leie inntekter 200 000,00 96 000,00 296 000,00 
Leie inntekter 
arrangementer 0,00 100 000,00 100 000,00 

Leie bensin tomt 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 

Regnskapstjenester HK 0,00 429 000,00 429 000,00 

Kalendersalg/gaver 250 000,00 0,00 0,00 

Andre inntekter 41 000,00 33 336,00 74 336,00 

Sum inntekter 1 571 000,00 1 788 336,00 3 359 336,00 

    Kostnader 
   Lønnskostnader 290 000,00 881 000,00 1 171 000,00 

Regnskap- revisjon  150 150,00 85 800,00 235 950,00 

Energi 0,00 200 000,00 200 000,00 

Vedlikehold huset 0,00 200 000,00 200 000,00 

Forsikring 12 000,00 45 000,00 57 000,00 

Drift kontoret - huset 150 000,00 150 000,00 300 000,00 

Andre kostnader 50 000,00 15 000,00 65 000,00 

Avskrivninger bygg 0,00 218 500,00 218 500,00 

Avskrivninger utstyr 0,00 60 300,00 60 300,00 

Sum kostnader 652 150,00 1 855 600,00 2 507 750,00 

Resultat før bev avd 918 850,00 -67 264,00 851 586,00 

Bev avd 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 

Resultat etter bev avd -231 150,00 -67 264,00 -298 414,00 

Bidrag fra Ready Fonds 35 000,00 0,00 35 000,00 

Resultat før skatt -196 150,00 -67 264,00 -263 414,00 

Skatt 0,00 0,00 0,00 

Tilbakeført avskrivninger 0,00 278 800,00 278 800,00 

Andre ikke kontant poster 0,00 -33 335,00 -33 335,00 

Avdrag gjeld 0,00 0,00 0,00 

Kontantstrøm -196 150,00 178 201,00 -17 949,00 
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2012 

 

 

Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskap 2012 for Ready. Regnskapet gir så langt 

Kontrollkomiteen kan vurdere en tilfredsstillende oversikt over den økonomiske siden av 

klubben og er så vidt Kontrollkomiteen kan bedømme i samsvar med lov og beslutninger. 

Kontrollkomiteens leder er medlem av Hovedstyret og har således i 2012 blitt holdt løpende 

orientert om beslutninger i Hovedstyret. 

Komiteen anbefaler at regnskapet godkjennes på Generalforsamlingen. 

 

 

Oslo 22. mai 2013  

 

 

 

Ingvar Straume 

Leder Kontrollkomiteen    
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Alpin – Årsberetning 

Organisering/Administrasjon 

Styrets sammensetning: 

Ingvar Straume  Leder  

Christian Begby  Nestleder  

Bjørn Isaksen  Styremedlem 

Elisabeth Hollekim  Styremedlem 

Jan Erik Gran Olsen  Styremedlem  

Jon Erik Brøndmo  Styremedlem  

 

 

Grupper, trenere og oppmenn: 

Avdelingen har ca 110 aktive løpere og de er organisert i egne treningsgrupper, 7 av dem med 

alder som utgangspunkt samt to rekrutteringsgrupper. 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 og styreleder har deltatt. 

 

Den nye webløsningen for Readys som ble implementert sommeren 2011 har dessverre ikke 

fungert så bra som vi hadde håpet. Alpinavdelingen har som mål å benytte websidene som en 

integrert informasjonskanal og påmeldingsportal for alle aktiviteter i Ready Alpin regi. Vi har 

opplevd mye med systemet, noe som har ført til at vi ikke har klart å være så god på 

informasjon til medlemmene som vi har ønsket. Avdelingen vil fokusere på å forbedre 

websidene i året som kommer. 
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Trening 

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

sett deles i tre deler.  

 

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

2. Skisamlinger på ”vintersnø” tidlig vår og på bre sen vår/tidlig sommer 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 ”vintersnø” tidlig vår og på bre sen vår/tidlig sommer og høst. Vi hadde 

forrige sesong skisamling på Filefjell rundt 1. mai (fortsatt vintersnø) og på bre på Stryn i 

pinsen og første uken av sommerferien. Deretter var det ”skifri” frem til høstferien. I 

høstferien reiste de eldste gruppene (fra 12-årsklassen) til Sölden i Østerrike mens 9-11-

årsgruppene reiste til Juvass. Veldig effektive treningsdager både på Juvass og i Østerrike. 

Den eldste gruppen (15-16 år) 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 og Tryvann har fungert veldig godt denne sesongen, med veldig 

gode forhold. I tillegg har den nye seks seters stolheisen i Wyller, med resulterende bredere 

trasé, bidratt veldig positivt til treningsforholdene.  

Det har vært arrangert et betydelig antall skisamlinger på i de ulike gruppene i løpet av 

vintersesongen. Vi har etter nyttår arrangert vi flere skisamliger i Oslo/omegn. Dette for å 

redusere kostnadsnivået og således redusere terskelen for å drive med alpin. 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.  

 

Sportslige resultater  

Ready Alpin har i inneværende sesong markert seg sterkt både nasjonalt og internasjonalt.  

 

Spesielt gledelig er det at Mille Græsdal er tatt ut på det Norske junior/europa-cup laget. 19-

åringen har gått gradene i Ready og deretter gått på skigymnaset på Dønski, Bærum. Denne 

sesongen har hun levert sterke resultater. Blant annet har hun 8 pallplasseringer i FIS renn, 

hvorav 3 seire. I januar i år ble hun også tatt ut til å være med til Mellom-Europa og kjøre FIS 

renn i regi av NSF. Den gode innsatsen belønnes nå med landslagsplass. 
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Kristina Riis-Johannessen, som studerer og står på ski ved University of Vermont, USA, har 

også i år gjort meget sterke resultater i Nor-Am og FIS renn. Spesielt har hun markert seg med 

sterke prestasjoner i slalåm, noe som har resultert i at hun er p.t er ranket som nr. 3 i Norge i 

slalåm, og nr. 58 i verden! 

 

Fredrik Sandell er en annen Ready Alpinist som 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. Han ble også uttatt til å kjøre NCAA Finals (det amerikanske college 

mesterskapet), hvor han tok en 28. plass i SL. 

 

 

Jonas Lyng-Jørgensen, har fortsatt å vise en god utvikling. I januar var han i Romania og 

representerte Norge i Ungdoms-OL hvor han leverte en sterk 15. plass i SL. Han har også 

levert gode resultater på hjemmebane, med blant annet tre topp 10 plasseringer i FIS renn. I 

SSL er han ranket som nr 1 i Norge i sin alder. Vi har også hatt flere andre junior FIS løpere 

som har vist lovende takter, og som vi har tro på at vil oppnå gode resultater i fremtiden 

 

Olav Sanderberg har levert en sterk sesong i U16 klassen. Han representerte Norge i 

internasjonalt barnerenn i Slovenia, og gjorde det også sterkt i Hovedlandsrennet der han vant 

SSL rennet og ble nr 2 i SL. Også i U14 klassen har Ready bemerket seg med et sterkt felt av 

gutter født 2000, som stadig leverer sterke prestasjoner i renn. 

 

I de yngre klassene har vi gjort oss sterkt bemerket gjennom hele sesongen, både på Bendit 

Alpinfestival på Ål, i Oslo Cupen/Runden, samt på andre renn har vi hatt mange flotte 

prestasjoner. 

 

Ready har hatt fire løpere på landslaget i skicross sesongen 2012-13 - Julie Brendengen Jensen, 

Bastian Juell, Anders Rekdal og Thomas Borge Lie. Med relativt høye ambisjoner for sesongen 

var det ingen av løperne som helt innfridde. Bastian ble Norgesmester og Kongepokal vinner, 

med Thomas på andre plass.  Julie ble nr. 3 i NM. Av World Cup resultater er det verd å nevne: 

Julie ble nr. 7 i Tellurid, Bastian 7 plass i Åre og 8 plass i Tellurid, Thomas ble nr. 11 i Les 

Contamines. Under skicross VM på Voss var Ready representert ved Julie, Bastian og Thomas. 

Dessverre presterte ingen av løperne opp mot sitt beste under mesterskapet. Løperne er nå i full 

gang med ny sesong der hovedfokus er å legge et best mulig grunnlaget inn mot OL i Sochi. 

 

Vi er overbevist om at fokus på riktig innhold og kvalitet i vår aktivitet danner grunnlaget for 

gode sportslige resultater. Vår målsetning for neste sesong er å fortsette å ha et sterkt fokus på 

innhold og kvalitet i alt vi gjør og tilstrebe en sportslig god utvikling i årene fremover. 
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Rennarrangementer  

- SL/SSL Ready barnerenn – Wyller 

- SSL rangeringsrenn 13/14 og 15/16 – Wyller 

- FIS renn 3 * SSL – Wyller (Arrangert sammen med Njård og IRS) 

- SSL Klubbmesterskap – Wyller 

 

Representasjon  

Ready Alpin fremstår nå som en ryddig og veldrevet klubb. Vi får stadig skryt både for våre 

arrangementer og for løpernes oppførsel og holdninger og resultatene vi oppnår. Dette er vi 

stolte av. 

 

Vi har flere eldre løpere i klubben som er gode forbilder for neste generasjon Ready alpinister. 

De eldre løperne virker som motivatorer både for egne medlemmer og andre. Dette er veldig 

viktig og vi vil i kommende sesong arbeide mer systematisk med dette. 

 

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. Julie Brendengen Jensen har sittet som utøver-

representant i Freestyle komiteen i NSF. 

 

Ingvar Straume har vært alpinavdelingens leder og representant i Ready’s Hovedstyre og 

arbeidsutvalg. 

 

Økonomi 

Ready Alpin har for regnskapsåret 2012 et underskudd på kr. 67 850 i forhold til fjorårets 

overskudd på kr. 136 134. Variasjonen fra år til år er mye grunnet periodisering og et 

regnskapsår som deler alpinavdelingens hovedsesong i to. Etter innføring av et nytt prinsipp 

for aktives betaling for trening og samlinger sesongen for tre 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. Ready Alpin forventer å gå med et nullresultat i 

2013.  

 

Sammendrag 

Sesongen 2012/13 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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Ready Alpin takker sine sponsorer og støttespillere 

 

 
 

 

   

 
 

 
 

 

     
 

 

 
 



 

 Readyavisen på nett -2013  side 30 av 53 

 

Bandy – Årsberetning 

Administrasjon 

Styrets sammensetning 

Ole Jacob Person Leder 

Morten Rødseth Nestleder / Økonomi 

Hege Ibsen 

Siri Nørve 

Hanne Beate Eide Næss 

Morten Hansson 

Rolf Kjos 

Observatører: Tom Bjerkely (A-laget), Peder Schjoldager (Sportslig utvalg) 

 

I tillegg til styrefunksjonene har avdelingen som tidligere hatt undergrupper med ansvar for 

Sportslig utvalg, Materiell, Utstyr/Sliping, Banefordeling, SFO Bandy, 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 tredje sesong 

som sportssjef. Jon har i løpet av sesongen 2012/2013 fortsatt utviklingen av Ready bandy og 

til et enda høyere nivå. Dette har både A-lagene og de yngre lagene båret frukter av noe som 

resultatene viser gjennom høyere kvalitet og bedre bredde. 

Jon har også i år vært lærer på Persbråtens Bandylinje. I tillegg har han vært en viktig del av A-

lagets spillerstall og faglige mentor. 

 

Etter sesongslutt har styret gjort en helhetsvurdering av administrasjonsarbeidet og 

Sportsjefens arbeidsoppgaver, og det ble besluttet på siste styremøtet at det skal ansettes en 

assistent til sportsjefen for en prøveordning fra og med neste sesong. En kandidat er allerede 

intervjuet og vi håper dette er et tiltak som vil kunne øke ytterligere hevingen av Ready bandy 

som vil komme alle spillere og frivillige til gode. 

Resultater 

Samlet sett setter Ready seg godt etablert på resultatkartet i bandy Norge. Igjen er A-laget og 

kjemper i toppen og kom på en meget bra 3. plass i serien, og veldig nære en semifinale. 

Juniorlaget var enda nærmere og sikret en velfortjent bronse medalje i årets sluttspill. 

Damelaget kom også til semifinalen men røk dessverre ut der. Begge rekrutteringslagene 

rykket derimot opp så vi ser veldig lyst fremover for at Ready skal være med å kjempe om 

medaljer i de eldste årsklassene. 

 

Blant de andre 11’er lagene er det veldig mye bra og bredden er der for at vi kan støtte opp 

under Ready sin strategi om å ha elite lag som skal kjempe om medaljer. Det er også stor 

entusiasme og engasjement blant våre mange håpefulle yngste spillere om å ta steget opp på 

11’er spill. Og hos de aller minste spillerne er motivasjonen upåklagelig. Det er et stort 
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rekruteringspotensiale for Ready til å stadig få frem bandylag med lokale jenter og gutter fra 

vårt gode nabolag, og bandyavdelingen vil fortsette med å legge alle forhold til rette for dette. 

Sportslige resultater 

• A-laget  3.plass i eliteserien, tap i NM-kvartfinale  

• Damelaget  4.plass i seriespillet (9’er og 11’er-spill), tap i NM-semifinalen 

• Seniorlag 1 1. plass, opprykk til 1. div. etter kvalikkamp 

• Seniorlag 2 2. plass, opprykk til 2. div. etter kvalikkamp  

• Juniorlaget 1.laget 3. plass i NM-serien (elite), tap i NM-semifinale, bronse  

2.laget 5.plass i NM-serien (kvalik) 

• Gutt   7. plass i NM elite og 7. plass i NM kval,  

- tapte kvartfinalen, fikk 5. plass i kretsserien 

• Smågutt (1)  5.plass i kretsserien Akershus/Oslo (99-serien), 4.plass i NM- 

   serien pulje A, vant 1/16-finalen men røk ut 1/8-finalen. 

• Smågutt (2)  6.plass i kretsserien Akershus/Oslo (99-serien), 5.plass i NM- 

serien pulje B 

• Smågutt (3)  7.plass i kretsserien Akershus/Oslo (99-serien), 6.plass i NM- 

   serien pulje B 
 

• Andre yngre lag: 
Ready stilte med 2 lag i 00-serien, 2 lag i 01-serien, 4 lag i 02-serien (inkl. ett jente lag), 4 lag i 

03-serien (inkl. ett jentelag) og 4 lag i 04-serien 

 

• Oldboys   4.plass i seriespillet, 3.plass i sluttspillet 

• Veteranlaget  7.plass i seriespillet 

 

I kretsseriene i de aldersbestemte klassene dominerer Ready fortsatt med antall lag og spillere. 

De yngre årgangene rangeres ikke, i tråd med NIFs barne-idrettsbestemmelser. 

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, har det blitt gjennomført en ukentlig felles årgangstrening ledet av 

Sportsjefen, i tillegg til en lagstrening per uke hvor lagenes egne trenere/oppmenn har hatt 

ansvaret. På årgangstrening ble det fokusert på 4 tydeligere temaer for spillerne; skøytegåing, 

kølleteknikk, skudd og pasninger hvor det var store fremgang plant de unge spillerne. 

Sammenlagt har 980 spillere deltatt på treningene og det er en økning med 35 % fra i fjor og en 

fordobling av antall spillere på to år. Uten om Sportsjefen har 2-3 andre trenere fra junior og 

guttelag bidratt på årgangstreningene. 

 

Årgangstreningene har vært veldig populære og styrker samholdet i Ready bandy på tvers av 

lagene. Dette er en bevist handling for å skape bedre klubbfølelse og motivasjon for alle 

spillere. 

 

Det har i tillegg til disse vanlige treningene vært arrangert keeper- og skuddskole i helgene. 
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Når det gjelder foreldretrenerne har kursing av disse fortsatt og Sportsjefen har bedret nivået 

med den omfattende bandy permen hvor Ready sin spillefilosofi er nedfestet (se trenerkurs 

nedenfor). 

Arrangementer 

Bandyavdelingen hadde 28 lag med i seriespillet, derav 4 dame/jentelag. Ready er fortsatt en 

av Norges største bandyklubber selv om vi målt per antall lag er redusert til 2. plass. 

Nedgangen av antall lag skyldes både færre rekrutterte spillere men også at årgangene trener 

mer sammen og fokus har gått fra “skolelag” til årgangslag derav færre lag med flere 

innbyttere. Men det er et faktum at Ready må jobbe mer med rekruteringen, derav satsningen 

på SFO og bandyskolene. 

 

 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 over 90 

deltakere. Mogens Ramm og Birgitte Bjerkely har hatt gjennomføringsansvaret med god 

hjelp 97 og 98-årgangene. 

 

 SFO bandy ble gjennomført for andre gang og hadde stor suksess med god deltagelse fra 

Slemdal, Vindern, Smestad og Huseby skole. 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. Samlingene har vært utført av yngre spillere ledet av A-lag og Junior spiller 

Jørgen Myking. Rolf Kjos har vært tilrettelegger og bidratt sterkt til at dette tilbudet har 

hatt høy kvalitet og at flere skoler ønsker seg denne ordningen. Dette er et arbeid Ready 

bandy kommer til å videreføre og flere skoler vil bli invitert til neste år. På samme måte 

som Bandy-skolene er slike ordninger med å styrke rekrutteringen samtidig som at det 

innbringer noe inntekter.  
 

• Ready Cup 2013 gjennomført som vanlig 3. helg i januar. God hjelp og støtte fra 

Banegutta og ny arrangement gruppe fra 2002/2001 trenere og oppmenn, og ikke minst en 

stor gruppe av foreldre som gjorde arrangementet mulig å gjennomføre. Også i år var det 

flere svenske lag med og skapte en liten internasjonal side ved arrangementet. En flott helg 

med avsluttende finale mellom 2 Ready lag i en slags finale i den eldste årsklassen. 

 

• KnøtteCupen er en cup for bandyskolelag med barn født i 2004 og 2005. Det deltok i år 

rekord mange lag fra flere klubber og det ble spilt kamper fra tidlig til sent lørdag 9. mars. 

Cupen var organisert av Mogens Ramm og gjennomført av juniorlaget som dugnad, med 

Bjørn Klock som ”dugnadsansvarlig”. Cupen ble fint gjennomført og fikk mange gode 

tilbakemeldinger. 

 

 Jentecupen eller ”8-mars-cupen” ble i år gjennomført for fjerde gang i helgen 2-3 mars. 

Cupen er for jenter født 1996 og senere.  Det ble spilt i fire klasser, 5 lag i klasse 04-05, 7 

lag i klasse 02-03, 6 lag i klasse 00-01 og 5 lag i klasse 96-99. De tre yngste klassene ble 

spilt på 7’er, den eldste som 9’er. Av 23 lag var det 5 svenske lag, noe færre enn tidligere 

år. Ready stilte med fire lag, mens Høvik imponerte med 7 lag, hvorav tre stykker i 04/05 

klassen. Det var også i år en utfordring at cup’en treffer siste helg i Buskeruds vinterferie. 

Cupens eldste klasse var relativt jevn og ble til slutt vunnet av Høvik. HAIK Dam vant 

prisen for lengst reisetid; 11 timer i buss, noe som forteller litt om interessen for dette 
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arrangementet. Cupen ble gjennomført som dugnad av alle jente- og damelag under ledelse 

av Jan Petter Nærby. 

 

Representasjon – sportslig 

Landslag 

 

• A-Landslaget: Lars Kristian Sveen og Jørgen Myking har vært en del av landslagsstallen 

gjennom sesongen. Ready hadde ingen deltakere på landslaget under VM i Vänersborg, 

men Jørgen M og Lars Kristian S var hjemmeværende reserver. 

• Pressens lag: Rickard Fritjofsson, Harald Schjoldager, Jarno Alatalo, Jørgen Myking og 

Lars Kristian Sveen deltok på Pressens lag i kamper mot landslaget. 

• U-19 VM på Ullern: Isac Jerner, Morten Røstad og Ola Stokke 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. 

• U-17, jenter i Sverige:  Thelma Bay Bang, Thilda Staubo, Camilla Rokke, Marie Bolme, 

Nina Dybwad, Nora Bakke. 

 

Kretslag 

 

Damer           Det ble ikke arrangert kretslagskamper for damer denne sesongen 

 

Jenter            Ella Straume (97), Camilla Rokke (97) Marie Bolme (98), Linnea  

Grønquist (98), Louise Anderson (98), Tuva Nærby (98), Julie Abrahamsen 

(98), Kristine Tønnesen (98), Oda Brækkan (98) og Celine Møller (99),  

 

Gutt 95 Olav Straume og Theis Solheim 

 

Gutt 96  Kretslaget fra Oslo vant turneringen med følgende Readyspillere:  

Markus Thommessen, Håkon Bakke, Mikkel Nærby, Fredrik Bolme og Martin 

Østlie 

  

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): 

Erik Langmo har vært materialforvalter for gutter U17. Olav Hamran er medlem av 

seksjonsstyrets seriekomité. 

Annen representasjon fra Ready 

Torer Berg sitter i Idrettens Samarbeidsutvalg i bydelen Vestre Aker som representant for 

Ready og er utvalgets leder. 
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Årets spiller i Ready 

Hvert år deles det ut noe priser for årets spillere i Ready fra alle 11’er lag. Prisen som Årets 

spiller tildeles ut fra ferdighet, innsats, treningsiver, utvikling, og i tillegg må utøveren være en 

god venn, som er positiv og støtter de øvrige spillerne i gruppen. For sesongen 2012/2013 ble 

følgende priser delt ut: 

 

Årets juniorspiller – Jörgen Myking 

Årets guttespiller – Håkon Bakke 

Årets smågutt-/småjentespiller – Marcus Horn 

Årets damespiller – Linn Therese Jovik, Årets gjennombrudd – Marie Bolme 

Årets herrespiller – Jon Ljungberg 

Årets gjennombrudd – Martin Bjerkely 

Årets poengspiller – Richard Ringmar 

Årets kriger – Aksel Trygstad 

 

Andre forhold 

Grupper, trenere og oppmenn 

A-laget ble trent av og ledet av John Anderson, Rikard Fritjofsson (spillende trener). Videre 

har Eric Forsberg fungert som keepertrener, alt i alt et meget godt team som ledet laget til 

bronse i serien. 

 

Juniorlaget ble trent av Patrik Heed, assistert av Terje Dybvik. Ready og Røa har også denne 

sesongen kjørt sine lag sammen og dermed hadde ett lag i elite og ett i kvalik-gruppen. 

 

Guttelagene ble i år trent av Ola Dahl og Halvard Thommessen. 

 

Småguttlagene ble trent av Frederick Andersen Gott i samarbeid med Sverre Horn, Mogens 

Ramm, Daniel Nordquist og Jan Petter Nærby. 

 

Damelaget ble trent av Richard Ringmar, en ordning som har fungert godt. 

 

Våre mange 7’er-lag er trent av foreldretrenere som står for avdelingens mest omfattende og 

helt nødvendige innsats. En uunnværlig innsats som Ready bandy er meget takknemlig for.  

 

Møter 

Styret har foreløpig avholdt 8 styremøter og flere særmøter i forbindelse med 2012 / 2013 

sesongen. I tillegg har det vært avholdt møter i underutvalgene, og sesong forberedende og 

avsluttende møter med trenere og oppmenn. 

 

Etter sesongslutt ble det også avholdt et strategi og «brain-storming» møte hvor en gruppe med 

foreldretrenere og oppmenn sammen med styremedlemmer, Sportsjefen og representant fra A-

lag diskuterte hvor vil vi ha Ready bandy om 5 år og hvordan vi kan bli bedre. Flere gode ideer 

kom frem og vi håper å kunne bringe videre strategier for prosjekt «Ready bandy 2018» i neste 

sesong. 
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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.  

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 00-95. 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). 

Andreas Mikkelsen deltok også som dommer i B-VM og finaledommer for herrer NM (4de 

dommer).  

 

Fredrik Bolme, Håkon Bakke og Felix Wormedal Møller har gjennomgått dommeraspirantkurs 

trinn 2. I tillegg til disse har også Ulrik Maråk, Fritjor Fugli, Ulrik Weisser og Dag Øgle dømt 

11-erkamper for Ready. Vi har gjennom denne sesongen satt opp dommere i 30 kamper med et 

2-dommersystem.    

 

Flere av våre 11'erdommere tok denne våren artium og vi må forvente at ikke alle stiller neste 

sesong. Det er derfor et prekært behov for å rekruttere og utdanne nye 11'erdommere 

kommende sesong. 

 

Det ble avholdt klubbdommerkurs for spillere født 1998 med Finn Rune Karlsen som 

instruktør. Vi hadde i år 21 tilgjengelige dommere som dømmer 7'er. Det ble i år ikke gjort 

dommeroppsett for 7'er kampene. Denne sesongen har det også vært problemer med å stille 

tilstrekkelig med dommere til cupene. 

 

En stor takk til våre dommere for god innsats og pågangsmot – det er mange gode 

tilbakemeldinger på denne innsatsen noe Ready bandy setter stor pris på. 
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Banen og garderobeforhold 

Kunstisbanen har gjennomgående vært meget bra under A-kamper i Eliteserien denne 

sesongen. Dette viser at kommunen kan når de vil prioritere oppgavene. Derimot har ikke alltid 

forholdene vært tilfredsstillende på alle kamper og trening for andre lag. Forholdene har bedret 

seg noe fra i fjor og det viser seg at en tettere dialog med ansvarlige innenfor kommunen og 

banemannskapene hjelper.  

 

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. Her var det dårligere oppfølging av kommunen med for lite 

vanning og ikke tilstrekkelig måking. Heldigvis holdt vinteren seg forholdvis kald hele 

sesongen noe som hjelper på isforholdene. 

 

Lysforholdene på Gressbanen ble i begynnelsen av sesongen undersøkt av kommunen og noe 

forbedrende arbeid er gjort. Det ble også bestemt at lysanlegget må fornyes og det er foreslått 

at dette skal gjøre før neste sesong. 

 

Garderobeforholdene på Gressbanen er fortsatt begrenset da det foreløpig ikke er gjort 

forbedringer av disse. Det har vært diskusjoner i de store avdelingene om man burde på se på 

totaliteten av forholdene på Gressbanen og det er nå satt ned en prosjektgruppe på klubbnivå 

for utbedring og fornyelse av hele klubbhuset. Vi kan ikke forvente at en fornyelse av klubbhus 

vil kunne settes i gang med det første men startskuddet for nye forhold på Gressbanen er i hvert 

fall i gang. Det jobbes også videre med kunstis og kunstgress muligheter på grusbanen, så her 

får vi bare smøre oss med tålmodighet og håpe på bedringer i årene fremover.  

 

Kiosk og kafe driften 

Kiosken har vært åpen de fleste lørdager og søndager i sesongen, og drives som dugnad av 

lagene. Kafeen har vært åpen på A-kamper og under Cuper gjennom sesongen. Ready bandy 

har nå færre lag enn for noen år siden og i år har det vært for få lag til å bemanne kiosken 

gjennom hele sesongen. Mange av lagene er små og arbeidsbyrden kan derfor bli stor for ett 

lag på en kioskdag. Ready vil derfor for neste sesong revurdere driftsmodellen for kiosk. 

Sammen med noen værmessige dårlig dager for kiosksalg ble resultatet noe dårligere i år. 

Måter å drive og organisere kiosk og kafe har vært diskutert og er noe Ready bandy vil se 

videre på foran neste sesong. 
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Økonomi 

Regnskapet for 2012 viser et underskudd på kr 42.000. Dette må ses i sammenheng med 

regnskapet for 2011 som viste et stort overskudd grunnet periodisering av inntekter. 

Underskuddet er derfor som budsjettert og forventet. 

 

Innbetaling av treningsavgifter har i 2012 gått bedre enn tidligere år. Omleggingen til nytt 

elektronisk påmeldings- og betalingssystem har blitt bedre kjent blant medlemmene og antallet 

ubetalte treningsavgifter er redusert vesentlig. 

  

Nedgangen en i antallet medlemmer i bandyavdelingen har fortsatt også i 2012 sesongen. Dette 

vil trolig medføre at avdelingen må øke treningsavgiftene noe for å kunne opprettholde det 

samme tilbud og aktivitetsnivået som tidligere. Styret har for øvrig ønske om å styrke 

administrasjonen i avdelingen og bruken av trenere med god bandyfaglig kompetanse. 

Utgiftene for dette vil således øke noe. 

 

Bandyavdelingen har også i 2012 fått gode inntekter som følge av dugnadsinnsats. Særlig skal 

nevnes Råskinnet som ga blant annet Bandy avdelingen sårt tiltrengte midler. A-laget 

gjennomførte også i 2012 betydelig dugnadsinnsats som bidrag til egen økonomi.  

 

Ready bandy takker også for godt samarbeid med våre sponsorer som vi håper på å ha på laget 

videre i mange sesonger fremover. 

Konklusjon 

Ready bandy er i god fremgang og utviklingen. Sportslige prestasjoner er blant toppen av 

bandy Norge for eldre lag og bredden er til stede for videre rekrutering blant de yngre. 

Sportsjef Jon har jobbet hardt med å heve nivået i alle ledd nå i tre sesonger og dette begynner 

virkelig å vise resultater. Vi er fortsatt en breddeklubb med et elite A-lag som hevder seg, noe 

som byr på utfordringer på flere nivåer. Vi trenger rekruttering av yngre spillere som skal ta 

steget opp til 11’er spill og senere etablering på gutte/jente og junior lag. Samtidig skal vi ha 

jevne årgangslag før 11’er og passe på å gi alle spillere utfordringer på riktige nivå samt holde 

nye og gamle spillere i Ready bandy så lenge som mulig. 

 

Ready bandy jobber også for å få frem klubbfølelsen i alle ledd. Vi skal ha en tilhørighet til 

klubben og fremstå som samlet. Dette forsøker vi å få frem ved å trene i større grupper, spille 

på forskjellige lag og la eldre ta del i trenerarbeid, dommeroppgaver, og drive frem 

tilstedeværelse på samlinger og kamper på tvers av årgangene. Det er stor motivasjon for yngre 

jenter og gutter å delta sammen med A-lag spillere på sammenkomster. Vi må gjøre det vi er 

best til; spille bandy! 

 

Ready bandy er videre klar for å ta steget videre opp og det skjer spennende ting på 

Gressbanen. Prosjekt «Ready bandy 2018» er satt i gang, et prosjekt som skal gi jenter og 

gutter rundt Gressbanen enda bedre opplevelser med bandysporten. Og med slike ambisjoner 

trenger Ready bandy også din frivillige innsats – vi sees på Gressbanen neste sesong! 

 

 

Ole Jacob Person 

Leder Bandy Ready 
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Ready Bandy takker sine sponsorer og støttespillere 
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Fotball – Årsberetning  
En annerledes Årsberetning fra Ready Fotball 

 

 

HVA ER READY FOTBALL I DAG? 

HVA GÅR TRENINGSAVGIFTENE MED TIL? 

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? 

HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE? 

 

Dersom man skulle laget en statistikk over "ofte stilte spørsmål" så ville disse fire spørsmål 

nok kommet ut på topp, og styret i Ready Fotball, med støtte fra Sportslig Ledelse, synes 

derfor at det er viktig å gi et utfyllende samlet svar. Mye har endret seg de siste par årene i 

Ready Fotball, og vi synes det er viktig at alle kjenner til dette. Ikke alle leser hver eneste nyhet 

og underfane på avdelingens hjemmeside. Vi skriver derfor i år en litt annerledes årsberetning, 

i det vi kan bekrefte at økonomien er solid og at alle lagene hadde brukbare resultater i seriene i 

fjor, som er det en tradisjonell årsberetning stort sett dreier seg om. 

 

Samtidig vil vi takke våre eksterne støttespillere, som finansierer det "ekstra"; Sparebank1 

Oslo-Akershus er vår hovedsponsor og de er aktive og engasjerte i det vi driver med. Gi dem 

en sjanse, det er kreative og redelige folk. Oslo Sportslager er og blir "Byens 

sportsforretning", med kunnskapsrike utøvere og ex-utøvere bak hver disk, og de beste 

produktene – fri for "kjedetvang". Vi har fornyet vår avtale med dem i 2012, for tre nye år. Vi 

har stadig glede av BaMa, som vi har jobbet side med side med for å forbedre spillernes 

kosthold i mange år, og også gitt en del gode ideer om hvordan de kunne komme bredere ut 

med sitt budskap, og vi håper at alle fortsatt gjør som avdelingens leder og plasserer sine 

fripoliser i Silver Pensjonsforsikring, hvor spesialister tar vare på dem. Nytt av 2012 er vårt 

samarbeid med de kreative folkene fra Trøndelag i Reitan Eiendom AS og Rema, som håper å 

realisere den nye banen på dagens grusbane sammen med oss, og skal dere over grensen for å 

handle, så anbefaler vi Tøcksfors. 

 

 

1. HVA ER READY FOTBALL I DAG? 

 

Ready Fotball har utviklet seg over de siste 15 år til det den er i dag fra å være en klubb for de 

som fant sin vei til banen, uten noe klart felles idegrunnlag, hvor absolutt all aktivitet var 

foreldredrevet og hvor ingen andre enn seniorlaget fikk bruke Gressbanen (som hadde 

naturgress). Alle andre spilte på grusen og trente i forskjellige parker og grøntarealer rundt 

omkring. Avdelingen hadde den gang få eller ingen vedtak om hvordan man skulle drive, og 

heller ikke særlig andre kostnader enn draktsett, baller, påmeldingsavgifter til seriene og vår 

andel av kontor- og regnskapstjenester i Hovedklubben. 

 

I dag vil vi våge å påstå at avdelingen er en av de klubber i Norge som er kommet aller lengst 

på veien mot en god og helhetlig breddeklubbmodell med kvalitet i absolutt alle deler av 

virksomheten, en kvalitet vi stadig arbeider for å øke. Vi har som målsetning å bli den første 

klubben i Norge som kvalifiserer til "Tre stjerner" (Referanseklubb) i NFFs nye 
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"Kvalitetsklubb-regime", ikke fordi det er flott å ha tre stjerner men fordi det er et mål på 

kvaliteten i det vi tilbyr "våre" barn og ungdommer. 

 

Mye av det som ligger bak det "produktet" Ready Fotball tilbyr i dag er vanskelig å få øye på i 

det daglige, derfor vil vi gjerne fortelle litt om det. 

 

 

1.1. Sport  

 

Avdelingen har nå en heltidsansatt faglig stab på tre med ansvar bl.a. for at vi kontinuerlig har 

en oppdatert Sportsplan som forteller alt om hvordan trening, kampledelse og 

menneskeutvikling skal foregå hos oss, og for at alle i klubben virker etter denne. Sportsplanen 

kan dere laste ned fra hjemmesiden.  Den er et levende dokument som stadig oppdateres med 

ny kunnskap. Eksterne ledende fagpersoner innen fotballfaget betegner denne Sportsplanen 

som noe av det beste de har sett. Den danner grunnlaget for all vår sportslige aktivitet, 

inklusive utdanningen både av de innleide trenerne og av foreldretrenere og – ledere. Effekten 

av dette grunnleggende og tidkrevende faglige arbeidet vil vise seg over lang tid, både i 

spillernes trivsel og i deres utvikling. 

 

I dag er det slik at vi som er ledere i Ready Fotball får stadige tilbakemeldinger fra andre 

klubbers ledere og fra dommere som komplimenterer både våre spilleres eksemplariske 

oppførsel og gir kommentarer som "Det er flott at dere prøver å spille skikkelig fotball." Slik 

var det ikke for bare noen år siden. Vi er meget glade når begge de to Readylagene som deltok 

i Norges nest største fotballturnering i fjor kom til finalen i "Rent Spill – Fair Play 

konkurransen" og plasserte seg som nr. 2 og 3. 

 

Alle trenerne i Ready finsiktes, først og fremst hva gjelder menneskelige egenskaper, men 

selvsagt også faglig. Veldig mye tid går med til ansettelsesprosesser for å sikre de best mulige 

trenere. I dag har Ready Fotball en meget god stab av 21 "profesjonelle" trenere med 

varierende nivå av faglig utdanning fra NFF-kurs til Master fra Idrettshøyskolen og ca. 50 

foreldretrenere med første nivå NFF-kurs integrert i vårt eget kursopplegg. 

 

De ansatte trenerne i Ready Fotball har i vinter, i tillegg til sine vanlige sysler, deltatt i fjorten 

"Trenerforum" med varighet fra kl.1930 til kl.2230, med forskjellig faglig innhold, for å 

utvikle seg til beste for de spillerne de trener. Under headingen "For ledere" på hjemmesiden 

vil dere finne grundige referater fra disse samlingene, så man kan se hva opplæringen har gått 

ut på. 

 

På de fleste grupper i Ready Fotball, i den alder hvor dette har virkning, foretas nå filming av 

øvelser, slik at utøverne selv kan se hva de gjør og lære av dette. Avdelingen har anskaffet tre 

videokamera for dette formål, og lært opp trenerne i filming, redigering og presentasjon. I 

tillegg til at dette bedrer læringen så er det populært hos spillerne. 

 

Alle spillerne som deltar på Akademi eller Talentgrupper følges spesifikt av en av de best 

kvalifiserte trenerne, som kontinuerlig vurderer hvilket tilbud som er best å tilby den enkelte i 

form av gjennomgang av ukeplaner etc. Oppfølging, med gjennomgang av de enkelte spillerne, 

foretas også på lagsnivå for alle de andre spillerne, i dialog mellom Utviklingssjef og 

lagstrener. I Ready Fotball vet minst en av de tre i Sportslig Ledelse hvem hver eneste spiller er 

i løpet av spillerens første sesong i klubben, og danner seg en mening om hva som er best for 

den enkelte sammen med de som har det daglige treneransvar. 
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Ready er kjent i Oslo for å være en "dommerklubb". Vi har et tosifret antall dommere som er 

utdannet og kvalifisert til å dømme 11'erfotball og et femtitalls yngre utdannede 

"Klubbdommere". Vi betaler betydelige stipender til dommere for at de skal kunne dra på kurs, 

skaffe seg dommerutstyr etc. Dette er en kostnad ikke mange klubber tar, men vi mener at det 

er vel anvendte penger for å gjøre det attraktivt å være dommer, og høyne standarden på 

aktiviteten. Som en av få klubber setter Ready Fotball selv opp og betaler dommere til alle 

barnefotballkamper, og vi betaler også en ansatt deltid for å sette opp dommere til alle disse 

kampene. Dette koster, men vi mener det øker fotballopplevelsen for alle barna i deres 

ukentlige 5'er og 7'er-kamper. 

 

 

1.2 "Stolthet – Utfordrende – Moro" 

 

Disse tre ordene er de verdier som det store avdelingsforumet vedtok for drøyt to år siden. I 

motsetning til mange andre organisasjoner så vet alle som arbeider i Ready Fotball hva 

klubbens verdier er, og Sportslig Ledelse forsikrer seg om at de reflekterer løpende over om det 

de driver med er i pakt med verdiene. Dette innebærer at det kontinuerlig stilles krav til 

trenerne om at alle utøverne får utfordringer som er riktige for dem, om at det skal være 

morsomt på treningene og om at barna skal føle tilhørighet og stolthet over å være med i Ready 

Fotball. Dette er et arbeid som man kanskje aldri lykkes 100 % prosent i, men vi arbeider hver 

dag for å komme så nær som mulig dette målet. 

 

 

1.3 "Flest mulig-lengst mulig-best mulig" 
 

Noe av det som er viktigst for Ready Fotball er å forsøke å leve opp til NFFs verdier om "Flest 

mulig – lengst mulig – best mulig:" Vi vil at alle skal kunne bli så gode som de selv vil, men 

samtidig at alle skal ha det fint hos oss uansett ambisjonsnivå. Vi har tenkt at det er en bitte 

liten prosent (promille?) av de som kommer innom vår klubb som vil få fotballspill som hel- 

eller deltids yrke, og at det derfor er mange andre ting å lære spillerne som er minst like viktige 

som fotballferdigheter (men som også påvirker fotballferdighetene). Vi har derfor brukt mye 

tid både på å lage differensierte opplegg på en slik måte at alle skal føle at det er bra for dem, 

men også på "Readykoden" som skal lære spillerne respekt, orden, høflighet og fellesskap, i 

tillegg til å skape en god læringssituasjon. Vi mener også at denne fokuseringen vil bidra til at 

vi har med oss mange spillere lengre enn vi ellers ville ha hatt, og at våre spillere får bedre og 

tryggere nettverk, som de har glede av også i sammenhenger utenfor fotballbanen. 

 

 

1.4 Ledelse utenfor banen 

 

Ready Fotball legger også ned et stort arbeid for å forbedre alt som er "rundt" det sportslige, 

slik at det skal komme opp på et tilsvarende høyt nivå. Noen elementer i dette er: 

 

- Barnas trygghet  

 

Ready Fotball har et eget måldokument som heter "Trygge Barn". I tillegg til å følge opp 

kravene om Politiattest meget grundig, så har alle trenere i Ready Fotball krav knyttet til sin 

adferd ovenfor enkeltspillere som skal avdekke mistrivsel og avverge risiko for uheldige 

hendelser av enhver art. I denne forbindelse er vi i kontakt med så vel "Forebyggende" hos det 

lokale politi samt andre etater i bydelen som har dette som sine fag. Trenerne må forholde seg 
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til rutiner for hvordan spillersamtaler skal avvikles, rutiner for skifting i garderober, 

overnatting på turer etc., for å skape en tryggest mulig situasjon.  

 

- Ordnet økonomi og arbeidsforhold 

 

Økonomistyringen i Ready og alle forhold knyttet til ansatte er på det samme nivå som i de 

aller beste bedrifter, både med hensyn til kontrakter, sykdom, pensjon, regnskap, revisjon, 

merverdiavgift og skatt. Dette skaper trygghet for de ansatte og trygghet for at klubben står på 

en solid plattform. Dessverre koster det noe mer å drive i pakt med alle lover og idealer enn 

hvis man, slik tradisjonen dessverre har vært i store deler av norsk idrett, jukser litt med 

kjøregodtgjørelser, unnlater å betale mva og lovfestet pensjonsinnskudd, betaler litt svart og 

skjærer ned på de ansattes rimelige goder. Da får man imidlertid heller ikke lojale ansatte som 

yter litt ekstra. 

 

- Organisering av arrangementer, arbeid med baneforhold, deltagelse i kommunale og 

idrettslig overordnede organer, solidaritet etc.. 

 

Ready Fotball har en rekke arrangementer for spillere, herunder to cup-arrangementer og to 

fotballskoler hvert år. Cupene er gratis for våre spillere. I planleggingen av disse 

arrangementene legges vekt på høy kvalitet i gjennomføringen, med skikkelige dommere, 

speakertjeneste, kamp- og resultatoversikt på egen innkjøpt flatskjerm koblet til PC, 

førstehjelpstjeneste (som virker), sunne matvaner, trygghet i avlevering og henting, muligheter 

for forlenget opphold for barn med foreldre som arbeider lenge etc. 

 

I tillegger Ready Fotball alltid representert i ethvert kommunalt eller idrettslig forum som kan 

ha innflytelse på rammevilkårene for vår drift. 

 

Ready Fotball har også meldt seg som vennskapsklubb for en Vietnamesisk fotballklubb, men 

tilhørende forpliktelser både av økonomisk art og forpliktelser til dialog. 

 

- Norges beste internettside for breddeklubber? 

 

Kommunikasjon med dere og med spillerne er noe av det vi har vært svakest på. Nå har vi en 

nettside hvor absolutt all nødvendig informasjon snart er tilgjengelig i logisk oppbygging og 

med gode og morsomme referater fra aktivitetene; en levende nettside. Dette har en betydelig 

kostnad, både i tid og penger, men vi tror at det er verdt det. 

 

- Opplæring av tillitsvalgte 

 

Samtlige som påtar seg oppgaver i Ready Fotball får intern kursing. I tillegg har Ready Fotball 

nå 12 tillitsvalgte som er kurset til "Leder 2" i NFFs kursstige. Det innebærer 32 timers 

opplæring i alle regler, prinsipper og praktiske forhold som er viktige for å administrere en 

fotballklubb (eller et lag). 

 

- Skadebehandling; kosthold 

 

Ready Fotball har laget detaljert skadebehandlingsinformasjon som er lagt ut på hjemmesiden, 

og har dessuten etablert et samarbeid med Stabækklinikken som sikrer rask og noe rimeligere 

behandling ved skader. Trenerne er opplært både i akutt skadebehandling og i 

hjerte/lungeredning. Klubben har anskaffet hjertestarter, som finnes bak vinduet på "boden" 
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nede ved banen. Klubben har også utviklet kostholdsråd, og påvirker jevnlig ungdomsspillerne 

til et riktig kosthold. 

 

- Høy kvalitet og svært gode priser på treningsklær og fotballsko 

 

Klubbens avtale med Oslo Sportslager sørger både for at vi kan tilby trenigsklær og sko av høy 

kvalitet og at dere får kjøpt dem til de aller gunstigste priser som er å oppdrive. 

 

- God kvalitet på og rikelig med baller og annet fellesutstyr til trening 

 

Alle treninger gjennomføres med godt og rikelig med utstyr. 

 

Ready Fotball vil i sommer ferdigstille en "Klubbhåndbok",  hvor alle administrative og 

sportslige dokumenter skal samles, og være tilgjengelig elektronisk for dere, i kontinuerlig 

oppdatert form. 

 

 

2. HVA GÅR TRENINGSAVGIFTENE MED TIL? 

 

Det er hos noen en tendens til å måle det de "får igjen" ut fra antallet treninger og det arealet 

den enkelte treningsgruppe har. Vi håper at forrige kapittel i dette brevet har bidratt til å si noe 

om hva som legges inn i opplevelsen fra klubbens side. 

 

Klubbens budsjett for 2013 er i hovedtrekk slik: 

 

De totale kostnadene over avdelingens budsjett er ca. kr. 4,6 millioner, eller kr. 6.150,- i 

gjennomsnitt per spiller. I tillegg mottar avdelingen tjenester som belastes Hovedklubbens 

budsjett i form av at vi har en klubbmedlemsservice og et klubbhus med gymsal og 

treningsrom som vi har fri tilgang til. Dette motsvarer for hver enkelt spiller ca. kr. 1.000,-/år i 

rene kostnader. 

 

En "gjennomsnittsspiller" koster således litt over kr. 7.000,-/år. 

 

Av avdelingskostnadene er nesten 65 % lønninger etc.  til ansatte, i hovedsak trenere. 

Lønnsnivåene er nokså lave for den type kompetanse og stillinger vi snakker om. 

 

Den nest største utgiftsposten på avdelingsbudsjettet er "Aktivitetskostnader", d.v.s. det vi 

betaler for å delta i serier, forsikring av spillerne, betaling til dommere, holde baner og baller 

og annet treningsutstyr og alt som i tillegg til trenere skal til for å holde aktiviteten i gang ute 

på feltet. Den utgjør 29 % av kostnadene. 

 

De siste 6-7 % av utgiftene på avdelingens eget budsjett utgjøres av avdelingens egne 

administrasjonskostnader (regnskap, revisjon, data, telefon etc.) 

 

På inntektssiden tas det inn ca. kr. 3 millioner i treningsavgifter og akademideltakelse samlet. 

Det dekker ca. 65 % av kostnadene. Resten dekkes av offentlige bidrag (ca. 15 %), 

sponsorinntekter (ca. 10 %),  inntjening på fotballskoler og cup'er og ulike bidrag.  

 

En "gjennomsnittsspiller" betaler således klubben ca. kr. 4.000,- i treningsavgift og 

akademiavgift pr. år. Skalaen går i barnefotballen fra spilleren på 5-7 år, som bare deltar i 

sommerhalvåret, til tolvåringen med trening hele året og to dager i uken på akademi i tillegg. 
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Sommertreningsavgiftene i barnefotballen er fra kr. 1.200,- til kr. 2.200,- for aldersgruppen 5-

11 år for de som kun deltar i lagsaktivitet og seriespill. 

 

Hva får barnefotballen for treningsavgift sommer?  

  Seriepåmelding 

     Dommere til seriekamper 

    Treningstrøye 

     Baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr 

   Drakter 

      Administrasjon fra Ready 

    Forsikring 

      Trenerkurs til foreldretrener 

 To treninger og en kamp pr. uke  

      Tett oppfølging av en sportslig ansvarlig for kullet på 

ukedagstreningene 

 Tett oppfølging fra Barnefotballansvarlig 

 Detaljerte øktplaner med videoer 

   Gratis deltakelse på Kick Off 13.april 

   Gratis deltakelse på Sparebank1 cup 6.-8.april 

 

      Hva får man ikke? 

     Dekking av eksterne cuper 

    Fotballskoler 

      Treningstøy og sko 

     

Den (relativt sjeldne) tolvåringen som trener fotball hele året og i tillegg tar to dager på 

akademi pr. uke har en egen årskostnad på over kr. 10.000,-. Han er da i aktivitet normalt 5-6 

dager pr. uke, og følges opp individuelt av høyt kvalifiserte trenere. 

 

I ungdomsfotballen går skalaen fra 13-15åringen som trener med laget 2-3 ganger i uken og 

spiller kun i serien om sommeren til spillere på kretslagsnivå som har fotball som livsstil hele 

året. Førstnevnte betaler ca. kr. 3.500,- for sin aktivitet, mens de sistnevnte betaler samlet ca. 

kr. 10.000,-.  

 

Hva får ungdomsfotballen for treningsavgift sommer?  

 Seriepåmelding 

     Dommere til seriekamper 

    Treningstrøye 

     Baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr 

  Drakter 

     Administrasjon fra Ready 

    Forsikring 

     Kompetente og engasjerte trenere 

   Tett oppfølging fra de tre heltidsansatte i Sportslig 

ledelse 
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Hva får man ikke? 

 Dekking av eksterne cuper 

   Fotballskoler 

     Treningstøy og sko 

    

Vi arbeider så godt vi kan for å holde utgiftene nede, men ut fra ønsket om å investere mye i 

kvalitet pådrar vi oss kanskje gjennomsnittlig kr. 500,- per spiller mer i utgifter pr. år enn vi 

kunne ha klart oss med. "Benchmarking" mot andre tilsvarende fotballklubber viser imidlertid 

at vi klarer oss meget godt på pris/kvalitet med vårt tilbud, og sammenlikning med andre 

idretter viser at fotball fortsatt er en meget rimelig idrett. 

 

 

3. HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? 

 

Ready Fotball har gjennom de første ti år siden vi startet med en målrettet virksomhet forsøkt 

alle modeller fra helt foreldredrevet til nesten helt drevet av ansatte. Vi har evaluert de 

forskjellige modellene, og avvist alle ytterpunkter som dels for dårlige kvalitetsmessig og dels 

totalt mislykket menneskelig sett. 

 

Erfaringen har vist at den riktige modellen for spillernes trivsel og utvikling – både 

fotballfaglig og menneskelig - er en kombinasjon, hvor det faglige legges til rette og 

kontinuerlig følges opp av høyt kompetente ansatte, mens en god del av aktiviteten utføres av 

foreldre. Særlig gjelder dette i barnefotballen, fra 5-12 år, men foreldredeltakelsen er viktig 

også i ungdomsfotballen (13-19 år) selv om vi da mener at det gunstigste er at påvirkningen på 

selve treningsfeltet gjøres av ansatte trenere.  

 

Det er mange årsaker til at vi anser dette som den beste modellen, og ingen av disse har med 

økonomi å gjøre: 

 

 Vi tror at en god porsjon foreldretilstedeværelse bidrar til større trygghet og dermed 

bedre læring. 

 Foreldres samvær med barn utenfor hjem/skolerelasjonen er i seg selv en glede, både 

for barn og voksen 

 Stort foreldreengasjement skaper et bedre miljø, et større nettverk og en bedre dialog 

mellom barn og voksne 

 Stor foreldredeltakelse i barnefotballen gir et større og bedre rammeverk rundt lagene 

når de kommer i ungdomsalderen, hvilket er viktig. 

 Foreldres erfaringer som trenere og kampledere gir en bedre tilhørighet, bedre 

klubbfølelse og således en bedre klubb. 

 

Det er samtidig viktig at alle forstår – og vet å sette pris på – den ekstrainnsats som gjøres av 

de foreldrene som stiller opp for lagene uke etter uke. De er og blir avdelingens viktigste 

ressurs. 
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4. HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE? 

 

Det kommer stadig flere til Ready Fotball. Nå har vi flere jenter enn vi noen gang har hatt, og 

vi tilbyr fotballtrening til langt yngre barn enn før. 

 

Vi skulle gjerne hatt mer og bedre plass, og vi jobber hardt med planene både for nytt 

kunstgress på hovedbanen (som kommuner sier de skal begynne å legge 1. juli i år så det blir 

klart i sommer), med planene for kunstgress på grusbanen (hvor vi har avtale om finansiering 

med Reitan Eiendom AS, men venter på politisk tillatelse) og på prosjektet med ny 

kunstgressbane på FO-tomten (hvor Forsvarsbygg på uforståelig vis kriger med kommunen om 

å få slippe unna sin forpliktelse ifm Ambassadetomtsaken). 

 

Allikevel mener vi at vi har nok plass til å gjennomføre de treningsøktene vi mener er riktige 

for å gi et fullverdig tilbud til alle. Gode trenere klarer seg med mindre plass, fordi de har gode 

øvelser fra Sportsplanen og er gode til å drive økten. 

 

 

Styret i fotballavdelingen 

 

 

 

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/
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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. 

 

TRENING OG RESULTATER 

Friidrettsavdelingen har fått ny foreldrerepresentant - Anita Stellander. 

Gruppetreningen har leget nede under vinteren, men nå prøver vi å starte opp igjen. 

Det har gått ut mailer ut til andre avdelinger i Ready for å prøve å rekruttere nye utøvere. 

Etter sommerferien vil ungdomsgruppen bli trent av Tjalves Marte Helle Schia, som er en 

meget flink løper og en god rollemodell for Readys unge utøvere. 

 

Phillip Berggren har deltatt i 2 nasjonale stevner i Ekeberg Idrettshall i begynnelsen av året. 

Han konkurrerte i G16 og fikk en 1. og en 2. plass i kulestøting, samt fine resultater i sprint 60 

m også. 

 

RÅSKINNET 

For 17. gang arrangerte Ready friidrett det uvanlige terrengløpet Råskinnet. Løpet rangeres i år 

blant de ti største løpene i Norge. 

 

Påmeldingen i år ble stoppet ved 2000 påmeldte Råskinn, 600 i Råtasser i ungdomsløpet, mens 

det for Knøttetassen fra 6-10 år var anledning til etteranmelding.  Til sammen 2373 

gjennomførte løpet mellom isflakene i Sognsvann i det sure regnværet. 

 

"Råskinn er ikke som andre folk", og til tross for uværet var det en solid økning på 18 % som 

fullførte i forhold til deltakertallet i fjor. 

 

Råskinnet har de siste 10 årene blitt arrangert av friidrett- og bandyavdelingen i fellesskap. Vi 

benytter anledningen til å si Tusen takk! til nesten 70 gode hjelpere som bidro til et godt 

gjennomført Råskinnet 2013. 

 

Et par klipp av svært mange fra blogger om Råskinnet: 

"There is one thing I want to make clear, and it is that I LOVE Råskinnet.  It's one of 

my favourite races, and it is difficult to feel more alive than while working your way 

through the swamps of Nordmarka! (Kleivstul) 

 

"Råskinnet er det morsomste løpet jeg har løpt i år. Kanskje det er fordi tida ikke sier 

noe som helst (53:20), ingen kilometertider å holde orden på og kjempe mot. Det skjer 

ting hele tida: myrhull og skrenter, nedoverbeining og tung gange i bratte kneiker. 

Dessuten er jeg flink til det, jeg veit hvor jeg skal sette beina. I dag løp jeg fortere enn 

mange folk som slår meg på 10k gateløp. Deiser forbi dem i hver eneste utforbakke, og 

det er kjempe-, kjempe- kjempegøy. Veldig "smak på detta!"-følelse." (Sirivil) 
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HOLMENKOLLSTAFETTEN 

I trå med Readys årelange tradisjon som deltaker i Holmenkollstafetten, ble ikke 2013 noe 

unntak. Readys (super)veteranene har i flere år ligget i toppen i sin klasse. I år som de siste 

sesongene ble det ikke bare en glimrende plassering, men seier! 

Klasse F5 Superveteraner menn; Nr 1 Ready Idrettsforening på tiden 1:03:54 

Vi regner med at veterandamene stiller lag igjen neste år! 

 

 

 
Foto: Mattias Forsström 

 

 

Leder Friidrett 

Dick Berggren 

 

Ansvarlig leder Råskinnet 

Per Morten Hoff 

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

Administrasjon 

Styret i Ready Hopp og kombinert har følgende sammensetning: 

Leder: Marie Ødegaard Kalfoss,  

Styremedlemmer: Per Elias Kalfoss og Jarle Høydal 

Kasserer: Kristin Sandvik  

Trening 

Junior Kombinert: 

Lars Martin Høydal, går 2. året på WANG toppidrett og har deltatt i elitegruppe 1 Kollenhopp 

Kombinert. 

 

Junior Hopp: 

William Ødegaard Kalfoss, går 1. året på WANG toppidrett og har deltatt i elitegruppe 2 hopp. 

 

Senior damer: 

Anniken Mork har deltatt på jenteprosjektet i Norges Skiforbund.  

 

6 -12 år: 

Ready utøvere har deltatt på hopptrening i Midtstulia gjennom sesongen. 

Denne treningen organiseres av Kollenhopp, og har i høst vært gjennomført i Midtstulia 

rekrutteringsanlegg og Heminghallen. 

Resultater 

William Ødegaard Kalfoss: 
10.02.2013  28.plass NC Holmenkollen 

09.02.2013  21.plass NC Holmenkollen 

03.02.2013  19.plass NC Steinfjellbakken 

02.02.2013  18.plass NC Steinfjellbakken 

20.01.2013  31.plass NC Midtstubakken 

19.01.2013  27.plass NC Midtstubakken 

06.01.2013 21.plass NC Lysgårdsbakken 

05.01.2013 22.plass NC Lysgårdsbakken 

16.12.2013 33.plass NC Granåsen 

09.12.2013 32.plass NC Vikersund 

08.12.2013 31.plass NC Vikersund 

 

 

Lars Martin Sandvik Høydal: 

Norgescup kombinert sommer: 

04.08.2012      5. plass i NC B – Midtstuen 

05.08.2012      3. plass i NC B – Midtstuen 

16.09.2012      3. plass i NC B – Lillehammer  
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Norgescup kombinert vinter: 

08.12.2012      3. plass i NC B – Lillehammer 

05.01.2013      12. plass i NC A – Lillehammer 

06.01.2013      13. plass i NC A – Lillehammer 

12.01.2013      13. plass i NC A – Rena 

09.02.2013      2. plass i NC B – Holmenkollen 

 

Nordisk mesterskap kombinert: 

19.01.2013      7. plass  

20.01.2013      2. plass i teamsprint 

Tatt ut til Morgendagens helter 14. mai 2013. 

 

   
 

Bilder av Lars Martin Sandvik Høydal  

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 

Minihoppbakke under Lions renn ved Holmendammen 11.02.12 

Ready deltok også under åpningen av Midtstulia Rekrutteringsanlegg i september 2012. 

Representasjon – Sportslig 

Per Elias Kalfoss fra Ready har i 2013 vært rennleder for Norges Cup renn i Holmenkollen og 

Midtstuen, rennleder for World Cup hopp damer og herrer samt World Cup kombinert.  

Økonomi 

Økonomien er ok. Vi har pr. 15. mai 2013 et overskudd på 13 881,-. Det er overført 

idrettsstipend iht styrevedtak til 2 av klubbes utøvere for sesongen 2011-2012 og sesongen 

2012-2013.  

Oppsummering 

Ready Hopp og Kombinert er en liten gruppe.  

Dette håper vi nå å kunne gjøre noe med, gjennom rekrutteringsarbeid i det nye hoppanlegget i 

Midstulia.  Trenere er nå i samarbeid med alle Oslo Vest klubber leid inn og koordineres 

gjennom Kollenhopp. På det meste har 96 barn vært innom barnehopping i Midtstulia, men til 

nå har ikke disse knyttet seg til klubber. 

 

I samarbeid med Norges Skiforbund om et skoleprosjekt på Oslo Vest, har 12 skoler hatt besøk 

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 ytterligere nye skiløpere. 

 

 

 

Styret Ready Hopp og Kombinert 
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Langrenn – Årsberetning 

Administrasjon: 

 
Styret har bestått av: 

 Leder:   Jan Lenschow  

 Nestleder:  Rita Røvig 

 Økonomi:  Tor Jebens 

 Sekretær:  Anne Hertzberg 

 Styremedlem:  Leif-Jørgen Ulleberg 

  

 Det er i løpet av sesongen holdt 3 styremøter. 

 

Medlemmer: 

 Avdelingen har 38 betalende medlemmer.  

 

Trening: 

Innetreningen på Ready-huset startet opp tirsdag 11. september og har foregått hver tirsdag i 

høst og vinterhalvåret frem til 9. april 2013. (unatt jul, vinterferie og Påske).  

Hanne er en meget god og inspirerende trener og vi har plass til flere. 

Barkmarks– og skitrening har foregått i individuelle grupper andre dager. 

 

Arrangement: 

Skisamling ble arrangert på Rustad Hotell og Fjellstue i tiden 30. nov. – 2. des. 2012.  

De 14 deltagerne hadde fine forhold og var meget fornøyde med maten og oppholdet. 

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 8 

løpere fullførte årets Birkebeinerrenn lørdag 16. mars.  

En tragisk hendelse skjedde under årets Birkebeinerrenn, da vårt mangeårig medlem Eiulf 

Kjelland-Hansen Husager døde pga. hjertesvikt. 

  

Representasjon / krets / forbund: 

 Ingen representasjon i krets eller forbund. 

 

Økonomi: 

 Tildeling av budsjettmidler fra Ready for 2012 var kr. 3.880,-. 

 Avdelingen har god økonomi. 

 

Styret v/leder 

Jan Lenschow 

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: 
 

Gjennom året har styret hatt fire styremøter, 12/1, 16/4, 28/8 og 20/10-12 + en del  

”e-postmøter”. Det har vært fire medlemsmøter, to i vårsemesteret og to i høstsemesteret. 

 

Veteranene har som tidligere hjulpet til med Råskinnet. 

 

Medlemstallet er +/- 80. 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. 

 

Det har vært vellykket med tidspunktet for medlemsmøtene som begynner kl 17:00 og 

avsluttes kl 19:00, så man har kvelden til disposisjon. Så dette har vi fortsatt med. 

Middag har det kun vært på julemøtet, men kaffen og kringlen er på alle møtene som vi har 

kost oss med under foredragene. 

 

På medlemsmøtet 15. februar var det ”pølsefest” hvor vi hadde invitert alpinistavdelingen i 

klubben. Dette var midt under Snowboard-VM i Tryvann Vinterpark Wyller. Våre skicrossere, 

som er i verdenstoppen, viste film og snakket om hvordan livet som toppidrettsutøver fortoner 

seg. 

 

På medlemsmøtet 15. mai hadde klubbens leder Lars Bjørge ordet og snakket om tilstanden i 

Ready. Så var det tid for Årsmøtet og gjennomføring av det. 

 

På medlemsmøtet 16. oktober var det primus motor for Råskinnet, Per Morten Hoff, som  

fortalte om utviklingen av Råskinnet fra den spede begynnelse til det meggaarrangementet det 

nu er. Det ble et bra møte med mange spørsmål og innspill.  

 

På julemøtet 4. desember hadde vi besøk av prosjektleder i Norges Skiforbund for hopp og 

kombinert, Per-Elias Kalfoss. Han tok oss med på en reise hvordan de tenker om fremtiden for 

norsk hoppsport og hvilken betydning de nye bakkene i Midtstuen vil bety. Det ble mange 

spørsmål. 

Før foredraget ble det servert en ”julepreget” stroganoff etterfulgt av kringle/kaffe.  

 

Readys Veteraner har en sunn og god økonomi.  

 

 

Styret          
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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 
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