READYAVISEN
Vår 2014

Ready/Gressbanen i 2018?

97. årg.

Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening
tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

Lederen har ordet
Eller retter, fungerende leder har ordet.
Som meldt i juleutgaven av Readyavisen måtte vår valgte leder Jan Ole Leiknes si fra seg
ledervervet på grunn av sykdom. Som nestleder måtte jeg tre inn og bringe videre de mange
oppgavene som Jan Ole var i full gang med, samt nye viktige oppgaver for Ready.
Kanskje den viktigste var ansettelse av ny administrativ leder, der valget, blant flere
kvalifiserte kandidater, falt på Bjørnar Øien – allerede godt kjent i Ready som sentral i
fotballavdelingens trener/administrative team.
Som vanlig i denne spalten ser også jeg det som naturlige å berøre resultater og aktiviteter som
skjer vinter og vår 2014, selv om beretninger og informasjon skal knyttes til kalenderåret 2013.
I beretningene ser vi også den samme glidende overgangen – noe vi ser som naturlig for en
forening som driver sine idretter både sommer og vinter.
Mange har fått med seg, ikke minst våre bydelspolitikere, at vår prosjektgruppe ledet av Jan
Wang-Norderud har utviklet et meget interessant og spennende utkast til et
"Ready/Gressbanen-prosjekt". Dette er prosjektet som kan bidra til et kjempeløft for Ready og
bydelen: Flerbrukshall for skoleanlegget som kommer på "Storebrand-tomta", kombinert isfotballhall med mellombygg for våre øvrige idretter og spennende utviklingsmuligheter på
hjørnetomta der Readyhuset nå står.
Avdelingene i Ready drives godt, med svært gode sportslige resultater, både i bredd og topp.
Bandyavdelingen fikk to lag i NM-finaler. For A-lagets del, første gang på over 90 år – og med
ledelse halvveis i finalen... Men igjen ble Stabæk for sterke. Juniorene (Ready/Røa) nådde også
finalen, men også der ble det tap for Stabæk.
Ready alpin stilte sterkt med sine to deltakere i OL i Sotsji, Bastian Juell og Thomas Borge Lie
og i tillegg Julie Brendengen Jensen som har gjort det svært godt både nasjonalt og
internasjonalt. Men selv om vi har internasjonale topper i alpin, er det også her bredden som
preger aktiviteten for de rundt 150 aktive.
Idretter endrer seg over tid også for Ready. Aktiviteten i vår hopp/kombinert/avdeling er ikke
lenger det den var og på initiativ fra lederen i avdelingen vil vi se på aktiviteten Ready kan
gjøre i forhold til Kollenhopp, som er den naturlige fortsettelsen for hoppere med ambisjoner
(fra 12 år og oppover).
Ready fotball med sine 780 spillere har til fulle utnyttet det nye kunstgressdekke som kom på
plass rett før bandysesongen og har fortsatt anleggssatsingen med tre ballbinger på "skalken".
Et solid løft også for den "ikke organiserte" fotballen. Bak den sportslige suksessen og jevnt
høye nivået i alle aldersgrupper ligger det en profesjonalisering av trenerkorpset, sportsjefer og
de administrativt ansatte.
Men, som en av de mange frivillige/tillitsvalgte som i mange år har vært med å trekke lasset
med færre antallet ansatte i Ready, må det være lov å stille spørsmål om det i en bredde- og
barne-/ungdomsklubb som Ready, ikke kan gå for langt i å "profesjonalisere/kjøpe" tjenester
som de frivillige kan og bør gjøre?
Det er engasjerte foreldre og ungdom fra lokalmiljøet som er den viktigste drivkraft på sikt –
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og med dugnadsinnsats som bidrar til å holde treningsavgifter og kontingenter nede. Hva ville
f.eks. Råskinnet gitt av forankring og overskudd uten 70-80 frivillige på løpsdagen og en gjeng
frivillige som legger ned en solid og kvalifisert innsats i forberedelser og tilrettelegging?
Økonomien i avdelingene er god, og prinsippet om at Ready skal drives i balanse, inkl.
Readyhuset AS, holdes i hevd. Men vi skal ikke legge skjul på at Readyhuset er dyrt i drift og
at det ofte dukker opp forhold som krever tyngre reparasjoner og utbedringer. I vinter ble kalde
garderober en utfordring og i mai fikk vi lekkasje i en eldre vannledning – noe vi nettopp har
utbedret, men enda ikke fått regningen for.
Leiligheten i Readyhuset ble pusset opp før den igjen ble leid ut igjen i vår. Vi vurderte om
ikke også den delen av huset skulle gjøres om til kontorer/møterom, da
administrasjonen/sportssjefene har for liten plass, men en falt ned på at inntekten ved utleie
fortsatt måtte prioriteres.
På forrige årsmøte ble Readys nye lov lagt fram og vedtatt. Den ble imidlertid underkjent av
NIF og gjennom året har Morten Rødseth og lovkomiteen arbeidet fram et nytt utkast, i tråd
med det NIF kan godta og som ble lagt fram og godkjent på det ekstraordinære årsmøtet i april.
Det er denne loven som ligger til grunn for årsmøtet den 20. mai.
Den viktigste endringen er at hele styret velges på årsmøtet, ikke som tidligere at kun leder og
nestleder ble valgt og at lederne for avdelingene "velges" inn. Kritikken gikk bl. a. på et
demokratisk underskudd og problemer med kjønnsfordelingen i styret.
Jeg vil benytte denne anledningen til å takke alle for innsastsen i 2013/14. Særlig dem som
deltar i aktivitetene til Ready, alle som er med å drar lasset som tillitsvalgte/trenere/oppmenn,
engasjerte foreldre – og ikke minst våre engasjerte og innsatsvillige ansatte.
Jeg ønsker alle en aktiv og helsebringende forsommer – og en god, avslappende og velfortjent
ferie.
Torer F. Berg
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Årsmøte i Ready idrettsforening 20. mai 2014 kl 18:00
Sted: Readyhuset (kafeen)
-

Åpning og velkommen
Markering for medlemmer som er falt bort.
Godkjenning av innkallingen til årsmøte

1.

Godkjenne de stemmeberettigede.

2.

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3.

Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.

Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger lagt inn i
Readyavisen våren 2014.

5.

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6.

Behandle forslag og saker.

7.

Fastsette medlemskontingent.

8.

Vedta idrettslagets budsjett

9.

Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Legges fram på møtet.

10.

Foreta følgende valg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Leder og nestleder.
3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
Revisor som er statsautorisert eller registrert revisor.
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett, med unntak av særkrets- og særforbundsting, hvor
representasjon velges av avdelingsårsmøtene, se § 19.
Valgkomité med leder og 2 medlemmer og ett varemedlem for neste årsmøte.
Minst to medlemmer til Fonds- og Forvaltningsstyret
Tre personer til Aage Blom Lorentzens Statuettkomite
To personer til Komite for Falne Readygutters Minnepokal
Banekomite, med en representant nominert fra hver av de avdelinger som
benytter anlegget
2 personer til kontrollkomite

Etter årsmøtet vil det umiddelbart bli avholdt generalforsamling i Readyhuset AS
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Ready gratulerer 2014
90 år:
Jan Helmer

04.12

85. år:
Vera Lorentzen

22.01

80 år:
Erik Hoel
Erik Kristen-Johansen
Bjørn A. Søsveen
Aage Chr. Ditlev-Simonsen
Hans P. Skattum

21.03
22.03
20.06
22.10
30.11

75 år:
Fred N. Johanssen
Ebbe Biørn-Lian
Dag Kavli
Alf Astrup
Tom Hargreaves

02.01
25.02
14.04
10.05
22.07

70 år:
Ørnulf Arentz-Grastvedt
Leif K. Musæus
Arild Schultz
Jacob Alveberg
Iver Frigaard
Carl Petter Buck
Kai Engedal
Torer F. Berg
Trygve Dahl
Matz Jensen
Roar Westad
Trond E. Soot

25.01
01.02
09.03
18.03
27.04
07.05
18.05
30.05
14.11
05.12
21.06
31.10

60 år:
Terje Dybvig
Christian Rønneberg
Morten Lorentzen
Leif Mueller
Aage Huseby
Odd Bjelke
Christian Berggrav
Knut M. Stokke

04.01
12.01
13.01
21.02
23.04
07.08
05.10
18.11

50 år:
Henrik Seland
Bjørn Knudsen
Bjørn Grenman
Nicolai Lorentzen
Nils Sørensen
Anne Hveding
Elisabeth Hollekim
Magnus Jensen
Anders Baardseth
Pål F. Kraby
Alexander Jørgensen
Halvard Thommessen
Christopher Jerner
Jan H. Jørgensen
Elisabeth Wilhelmsen

08.01
24.01
25.01
12.02
14.02
27.02
08.03
10.06
25.06
07.07
10.09
25.09
24.11
22.12
29.12
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Hovedstyrets Årsberetning 1.1. – 31.12.2013
A. HOVEDSTYRET:
Hovedstyret består av foreningens nestleder, nå fungerende leder: Torer F. Berg, etter
Jan-Ole Leiknes som har trådt ut pga. sykdom.
Videre har styret bestått av avdelingslederne for:
Alpin:
Ingvar Straume
Bandy:
Ole Jacob Person
Friidrett:
Per Morten Hoff
Fotball:
Marius Gisvold
Hopp/kombinert: Jarle Høydal
Langrenn:
Jan Lenschow
Readys veteraner: Paal Lien
AU har hatt følgende sammensetning: Leiknes, erstattet av Berg, Gisvold, Straume og
Person.
Det har vært avholdt 7 hovedstyremøter i 2013. I forbindelse med utlysing av
stillingene som regnskapsmedarbeider og administrativ leder delegerte hovedstyret
ansvaret for oppfølging og innstilling til AU.
Administrasjon:
Jarle Opsahl (Bjørnar Borgestrand Øien fra 1.1.2014)
Bente Bjørni (Di An fra 1.1.2014)
Readyavisens redaktør:
Jarle Opsahl (Øien for denne utgaven)
B. FONDS- OG FORVALTNINGSSTYRET:
Jan Fredrik Thronsen (leder), Endre Ording Sund og Lars Bjørge.
C. FASTE KOMITEER:
1) Åge Blom Lorentzens Statuettkomité:
Jan Fredrik Thronsen, Torer F. Berg, Per Morten Hoff, Jan Ole Leiknes (erstattet av
Berg, foreningens fungerende leder).
2) Komité for utdeling av Falne Readygutters Minnepokal:
Per Morten Hoff, Jan Fredrik Thronsen og Jan Ole Leiknes (erstattet av Berg,
foreningens fungerende leder).
3) N. O. Østgaards Minnepokal: v/Styret.
4) Halfdan Ditlev-Simonsens Minnepokal: v/Styret.
5) Lovkomitéen:
Arne Steen Arnesen, Morten Rødseth og foreningens leder
6) Valgkomitéen:
Ingvar Straume, Marius Gisvold, Ole Jacob Person og tidligere leder (Lars Bjørge)
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 Jan Ole Leiknes (erstattet av Berg, foreningens fungerende
leder).
Elisabeth Wilhelmsen og Thomas Furre
E. SPORTSLIGE ARRANGEMENTER.
Det vises til avdelingenes egne beretninger.
F. MEDLEMSFORHOLD
Medlemskap i Ready
Jenter/gutter t.o.m. 17 år
Kvinner/menn f.o.m. 18 år
Familiemedlem
Totalt

2012
2013
1081 1216
561 465
386 440
2028 2121

Generelt
Idrettsforeningen Ready har også i sitt 106. år lyktes med å gi et godt og bredt idrettstilbud til
barn og ungdom i vårt distrikt, selv om man for et par av de klassiske Ready-idrettene trenger å
tenke nytt for å komme opp i volum igjen.
Baneanlegg på Gressbanen med kunstgress/kunstis er helt sentralt i vårt idrettstilbud for
lagidrettene. Nytt kunstgressdekke kom på plass høsten 2013.
Kjøleanlegget falt ut i starten av bandysesongen, uheldig både for satsingen i bredden og for
eliteserielaget. Bymiljøetaten (BYM) som har ansvaret både for det tekniske anlegget og
driften, har allerede utbedret enkelte svakheter og skal sikre stabil drift gjennom nytt SDanlegg og sette på en dedikert ansvarlig for Gressbanen, sammen med forvalteren for anlegget.
Readys ulike lag/grupper har full disposisjon over sine egne lokaler. Lokalene (peisestuen og
kafeen) leies ut i all ledig tid, og dette gir inntekter for Readyhuset AS. Vi viser til vår nettside
for ytterligere informasjon om bruk/leie, et tilbud som må spres videre til venner/kjente samt
forretningsforbindelser.
Readyhuset sitt kontormiljø er i knappeste laget, selv om fotballavdelingen nå har funnet seg
godt til rette i den tidligere hybelleiligheten.
Fotball- og bandyavdelingen sliter begge med underkapasitet på Gressbaneanlegget, særlig
fotballavdelingen som bruker flere hundre tusen til leie av baner utenfor Gressbanen. Noe
avhengig av videre utviklingsplaner for Ready/Gressbanen, vil en ta opp igjen planen om å få
kunstgress og kunstis på "grusbanen" i samarbeid med og prioritert av Oslo
Idrettskrets/Idrettens Samarbeidsutvalg Vestre Aker.
Vi vil berømme fotballavdelingen for investeringen i ball-bingene på skalken, et glimrende
tilbud til både de mindre og større fotballentusiastene.
Vår tredje store avdeling Alpin fortsetter å hevde seg meget godt og utøverne har flere gode
resultater å vise til. To løpere kvalifiserte seg til OL i Sotsji i 2014. Dette er med å opprettholde
avdelingens ry som drivende i det å få fram topp utøvere.
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A-laget i bandy nådde fram til NM-finalen i vinter, en bragd de ikke har nådd på over 90 år! De
er nå blitt ett av de tre-fire lagene som har lagt seg i toppen av norsk bandy, til inspirasjon for
utøvere på alle nivå og blant lokale tilhengere i nærmiljøet. "Alle" var på Marienlyst i
Drammen og heiet fram laget i finalekampen i mars. Mange var også til stede da juniorlaget
spilte sin NM-finale samme sted.
Foreningens administrasjon/kontor er kommet raskt inn i godt fungerende rutiner med Bjørnar
Borgestrand Øien som ny administrativ leder etter Jarle Opsahl og Di An som erstatter for
Bente Bjørni på økonomi.
Foreningens internettbaserte datasystem fungerer tilfredsstillende, men har relativt høy
brukerterskel for dem som ikke bruker det til daglig. Det er foreløpig ikke planer om å erstatte
systemet, men administrativ leder vil følge videreutviklingen av systemet nøye og vurdere det
mot andre alternativ.
Økonomi
På grunn av uklarheter i konteringer og fordelinger internt mellom avdelingene og hovedkassen
ble ikke arbeidet med å korrigere dette avsluttet før årsberetningen måtte sendes revisor.
Hovedstyret beklager dette sterkt og da det også førte med seg at Readyavisen som
grunnleggende dokumentasjonen av og status for Ready i 2013, ikke er sendt
medlemmene/gjort tilgjengelig på hjemmesiden i tilstrekkelig tid før møtet.
På grunn av usikkerheten i de detaljerte regnskapene har vi funnet det riktig også å utsette
fremleggingen av regnskapene for Readyhuset AS og Ready Fonds.
Det sittende styret vil, avhengig av årsmøtets vedtak anbefale at det nye styret, så raskt som
mulig får de detaljerte regnskapene samt regnskapene for Readyhuset AS og Ready Fonds
brakt i orden og eventuelt lagt fram på et ekstraordinært årsmøte.
Regnskapet som legges fram til godkjenning på årsmøtet er for Ready totalt, godkjent av
Readys styre og Readys revisor BDO.
Idrettsforeningen Readys samlede resultat er på kr 358 000,- i 2013 mot et negativt resultat på
kr 173 000,- for 2012
Driftsinntektene var på kr 12 194 000,- mot kr 11 251 000,- året før. Økningen skyltes i
hovedsak økte kontingenter og treningsavgifter som følge av en økt medelsmasse.
Med denne økingen følger også økte kostnader til flere ansatte trenere og noe økte
administrasjonskostnader, til sammen kr 11 840 000,- mot kr 11 424 000,-.
Balansen viser at egenkapitalen har økt fra kr 3 886 000,- til kr 4 242 000,- i tråd med resultatet
for 2013.
Torer F. Berg (Fungerende leder)

Readyavisen på nett -2014

side 8 av 40

Økonomi 2013
Resultatregnskap
(alle tall i 1000 kroner)

Note

READY TOTALT
2013
2012

DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter og treningsavgifter

1

6 511

5 465

Tilskudd fra det offentlige

2

833

524

Bidrag sponsorer og annonser

3

557

708

Markeder og andre inntektsbringende tiltak

4

4 293
12 194

4 554
11 251

Lønn og sosiale kostnader

5

5 508

4 953

Administrasjonskostnader hovedkassen

6

516

401

Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene

11

5 090

5 277

Administrasjonskostnader avdelingene

12

682

660

Andre tiltak

7

44

133

Bidrag til avdelingene
Sum driftskostnader

13

0
11 840

0
11 424

354

-173

Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTNADER

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter bank

5

6

Bidrag Ready Fonds

0

35

Finanskostnader hovedkassen
Netto finansposter

2
4

0
41

358

-132

Årets resultat
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Balanse
Balanse 31. Desember
(alle tall i 1000 kroner)
EIENDELER
Omløpsmidler
Beholdninger hovedkassen og i avdelingene
Fordring Readyhuset AS
Utstående fordringer i avdelingene
Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer
Kontanter og bank (herav bundet 201)
Sum omløpsmidler
Sum Eiendeler

READY TOTALT
2013
2012

Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital
Sum egenkapital

9
9
8

10

Kortsiktig gjeld
Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, mva
Leverandører
Annen kortsiktig gjeld og tidsavgrensninger
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

93
250
0
278
5 480
6 100
6 100

301
267
0
231
4 328
5 127
5 127

4 242
4 242

3 886
3 886

414
508
937
1 858
6 100

545
239
457
1 241
5 127

Oslo, den 19. mai 2014

___________________
Marius Gisvold Sign.
Styremedlem

___________________
Ole Jacob Person Sign.
Styremedlem

___________________
Ingvar Straume Sign.
Styremedlem

___________________
Bjørnar B. Øien Sign.
Adm. leder

___________________
Torer F. Berg Sign.
Styrets fung. leder

___________________
Per Morten Hoff Sign.
Styremedlem

___________________
Paal Lien Sign.
Styremedlem

___________________
Jan Lenschow Sign.
Styremedlem

___________________
Jarle Høydal Sign.
Styremedlem
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Noter
1. Kontingenter, treningsavgifter mv
Hovedkassen
Kontingenter
Sum

2013

2012

537 850
537 850

471 587
471 587

Avdelingene
Trenings- og aktivitetsavgifter
Sum

5 972 793
5 972 793

4 993 691
4 993 691

Totalt hovedkassen og avdelingene

6 510 643

5 465 278

2. Offentlige bidrag
Oslo Idrettskrets
Andre tilskudd
NIF; aktivitetsmidler
Sum

500 490
98 225
234 708
833 423

482 370
41 274
0
523 644

3. Annonse- og sponsorinntekter
Avdelingene
Sponsorbidrag
Sum

556 967
556 967

691 950
691 950

4. Andre inntektsbringende tiltak
Hovedkassen
Salg av Readyeffekter/dugnad
Leieinntekter
Sum

22 827
0
22 827

0
200 000
200 000

Avdelingene
Stevneinntekter
Salginntekter
Bruktmarked
Lotteridrift og andre tiltak
Sum

851 140
85 097
1 084 989
2 249 329
4 270 555

1 294 013
66 913
1 014 145
1 979 007
4 354 078

Totalt hovedkassen og avdelingene

4 293 382

4 554 078

5. Lønn og sosiale kostnader
Totalt
Lønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
OTP
Andre sosiale kostnader
Sum

4 201 566
505 327
675 038
54 444
72 093
5 508 467

3 985 268
233 557
594 994
51 331
87 557
4 952 706
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6. Administrasjonskostnader hovedkassen
Revisjon
Regnskap
Andre honorarer
Datakostnader / internett
Mindre anskaffelser
Kontorrekvisita
Telefon / internett
Porto
Møter, kurs
Forsikring
Diverse administrasjonskostnader
Sum

23 491
160 994
0
134 295
24 913
19 677
71 463
2 029
2 403
1 239
75 534
516 038

19 375
134 754
37 827
147 814
1 263
26 933
15 015
1 005
625
10 568
5 724
400 904

12 362

49 614

0

13 935

14 110

19 037

0

50 000

17 481
43 953

0
132 586

0
1 008 349
201 061
1 209 410

1 400 987
165 363
1 566 350

3 884 743
357 586
4 242 329

4 016 451
-131 708
3 884 743

649 363
366 042

617 388
563 287

637 265
639 839
672 411
128 941
34 902
62 150
280 156
575 078
787 651
200
103 143
152 688
5 089 829

532 428
734 518
851 221
172 738
9 478
0
212 852
619 450
744 058
37 205
81 029
101 687
5 277 339

7. Andre tiltak hovedkassen
Bank- og kortgebyr
Andre tiltak fra hovedkassen
Premier
Uforutsette kostnader
Kjøp Readyeffekter
Sum
8. Kontanter og bankbeholdninger i hovedkassen
Kasse
Brukskonto
Bank skattetrekk
Sum
9. Utestående fordringer
Fordringene er oppført til pålydende. Usikre fordringer ved årsslutt er
kostnadsført.
10. Egenkapital
Egenkapital 1/1
Årets resultat
Egenkapital 31/12
11. Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene
Egne stevner og arrangement
Deltakelse i stevner
Lisenser, mulkter og dommerregninger
Samlinger
Hall-leie og leie baner
Bilgodtgjørelse trenere
Reisekostnader
Dommerstipend/spillerutvikling
Utstyr, drakter, baller
Treningsutstyr og øvrige anskaffelser
Kostnader bruktmarked
Premier
Diverse treningsutgifter
Reklame
Sum
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12. Andre kostnader avdelingene
Kontorutstyr / materiell
Telefon / internett
Porto
Møteutgifter / sos. Arrangement
Honorarer regnskap, revisjon, konsulenter
Diverse administrasjonskostnader
Avsetning på tap på fordringer
Sum

75 155
42 367
1 314
31 362
180 337
351 767
0
682 301

99 827
29 909
1 933
9 496
218 938
290 388
10 000
660 491

13. Tilskudd fra hovedkassen (i avdelingsregnskapene )
Alpin
Bandy
Langrenn
Fotball
Hopp
Friidrett
Sum

151 200
315 450
4 770
401 580
27 000
13 500
913 500

121 800
254 100
3 880
323 470
10 875
10 875
725 000
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Budsjett Ready idrettsforening 2014
Budsjett 2014
Hovedkassen

Readyhuset AS

Konsolidert

Inntekter
Kontingenter

565 000,00

0,00

565 000,00

Offenlige midler
Leie inntekter
Leieinntekt leiligheten

535 000,00
0,00

100 000,00
204 000,00
120 000,00

635 000,00
204 000,00
120 000,00

0,00

104 000,00

104 000,00

0,00
491 000,00

1 044 000,00
0,00

1 044 000,00
491 000,00

150 000,00
10 000,00
1 751 000,00

0,00
33 336,00
1 605 336,00

150 000,00
43 336,00
3 356 336,00

850 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
280 000,00
0,00
70 000,00

0,00
144 000,00
144 000,00
200 000,00
432 000,00
200 000,00
45 000,00
120 000,00
50 000,00
0,00

850 000,00
169 000,00
144 000,00
200 000,00
432 000,00
200 000,00
47 000,00
400 000,00
50 000,00
70 000,00

50 000,00

15 000,00

65 000,00

Avskrivninger bygg

0,00

218 502,00

218 502,00

Avskrivninger utstyr

0,00

59 144,00

59 144,00

1 277 000,00

1 627 646,00

2 904 646,00

Resultat før bev avd

474 000,00

-22 310,00

451 690,00

Bev avd

731 000,00

0,00

731 000,00

-257 000,00

-22 310,00

-279 310,00

35 000,00

0,00

35 000,00

-222 000,00

-22 310,00

-244 310,00

Skatt

0,00

0,00

0,00

Tilbakeført avskrivninger
Andre ikke kontant poster

0,00
0,00

277 646,00
-33 335,00

277 646,00
-33 335,00

0,00
-222 000,00

0,00
222 001,00

0,00
1,00

Leie inntekter arrangementer
Leie bensin tomt
Regnskap/DL RH
Bingo drift
Andre inntekter
Sum inntekter
Kostnader
Lønnskostnader
Regnskap- revisjon
Administrasjonshonorar
Energi (strøm/olje)
Renhold,vaktmester,vakthold
Vedlikehold huset
Forsikring
Drift kontoret - huset
Prosjekt nytt klubbhus
Ballbinger
Andre kostnader

Sum kostnader

Resultat etter bev avd
Bidrag fra Ready Fonds
Resultat før skatt

Avdrag gjeld
Kontantstrøm
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Revisor s beretning
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Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskap 2013 for Ready. Regnskapet for Ready totalt gir,
så langt Kontrollkomiteen kan vurdere, en tilfredsstillende oversikt over foreningens samlede
økonomi og er så vidt Kontrollkomiteen kan bedømme i samsvar med lov og beslutninger.
Kontrollkomiteens leder er medlem av Hovedstyret og har således i 2013 blitt holdt løpende
orientert om beslutninger i Hovedstyret.
Kontrollkomiteen ser det som sterkt beklagelig at detaljert regnskap for avdelingene,
hovedkassen, Readyhuset og Ready fonds ikke foreligger til årsmøtet.
Komiteen anbefaler at regnskapet for Ready totalt godkjennes på Generalforsamlingen, men
regnskapene for avdelingene, Readyhuset og Ready fonds snarest bringes i orden og legges
fram på et ekstraordinært årsmøte.
Oslo 20. mai 2014
Ingvar Straume Sign.
Leder Kontrollkomiteen
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Alpin – Årsberetning
Innledning
Ready Alpin er i fremgang, og sesongen 2013/14 som nå er over har vært en veldig god sesong. Vi har
ca. 150 aktive løpere, noe som er 25% mer enn forrige sesong. Vi har fått mange flotte sportslige
resultater i flere aldersgrupper og har et stabilt treningstilbud som gir rom for både bredde og spissing.
Styret har arbeidet systematisk med å skape en enda bedre klubb barn og unge, og spesielt økt fokuset
på rekruttering av nye unge barn til avdelingen. Alpin er en sport hvor det er høy terskel for barn å
begynne, men vi ser at økt fokus på rekruttering sammen med systematisk arbeid for å øke kvalitet og
tilgjengelighet i treningstilbudet, gir resultater i medlemstallet i de yngste gruppene. I tillegg ser vi at en
godt fundert treningsfilosofi med fokus på langsiktig utvikling sammen med godt miljø gir resultater. Dette
har ført til at vi har flere FIS-løpere (17 år og eldre) enn vi har hatt på mange år.
Avdelingen arbeider også systematisk med å forbedre organisasjonen økonomisk og administrativt, og
med å 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.

Organisering/Administrasjon

Styrets sammensetning:
Ingvar Straume
Bjørn Isaksen
Finn Espen Sellæg
Anders Bugge
Bjørn Grenman
Jan Erik Gran Olsen
Jon Erik Brøndmo

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Treningsgrupper, trenere og oppmenn:
Av avdelingens ca. 150 aktive løpere er 12 FIS-løpere, ca. 110 i de ordinære treningsgruppene, ca. 25 i
rekrutteringsgrupper og 5 veteraner. Vi har hatt vekst i alle disse kategoriene i forhold til forrige sesong.
Treningsgruppene 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, noe han har vært i fire år. 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. Vi har
siste sesong hatt to full tids ansatte trenere. I tillegg til Kasper har Petter Johansen arbeidet full tid. Totalt
har i vinter hatt 16 aktive trenere.
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.
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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.
2.
3.

Barmarkstrening fra 1. mai til ca. 1. desember.
Ski-samlinger på «vintersnø» tidlig vår og på bre sen vår/tidlig sommer og høst.
Skitrening fra ca. 1. oktober til 1. mai med både ski-samlinger 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 alpinsporten 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. Ski-samlinger på «vintersnø» tidlig vår og på bre sen vår/tidlig sommer og høst. Vi hadde forrige
sesong ski-samling på Filefjell rundt 1. mai (fortsatt vintersnø) og på bre på Stryn i pinsen og første
uken av sommerferien. Deretter var det «ski-fri» 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 ski-samlinger og ettermiddags/kveldstrening.
Uketreningen i Wyller og Tryvann har vært utfordrende denne sesongen, med dårlige snøforhold.
Derimot har forholdene i fjellet vært gode. Det har vært arrangert et betydelig antall ski-samlinger på i
de ulike gruppene i løpet av vintersesongen.

Sportslige resultater

Ready Alpin har i inneværende sesong markert seg sterkt både nasjonalt og internasjonalt.
Vi har i år hatt totalt 12 aktive FIS løpere. Disse er:
KRISTINA RIIS-JOHANNESSEN (1991), University of Vermont
FREDRIK SANDELL (1990), St Michaels College:
HÅKON BEGBY (1996), Nydalen Alpin
HÅKON FRØLAND (1996), Nydalen Alpin
JONAS LYNG-JØRGENSEN (1996), Nydalen Alpin
MILLE GRÆSDAL (1994), Dønski
CECILIE SANDELL (1994), Dønski
BENEDICTE LYCHE (1994), NTG Bærum
JOHANNES EVERTSEN (1997), Ready
ANDREAS LEIKNES (1997), Nydalen Alpin
NICOLAI BUGGE LYSÅ (1997), Nydalen Alpin
OLAV SANDERBERG (1997), NTG Bærum
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Kristina Riis-Johannessen har også i år utmerket seg med særdeles gode resultater, en rekke seire og
pallplasseringer i FIS og NOR-AM renn. En slalåmseier i NOR-AM bidro at hun p.t. er ranket som nr. 59 i
verden SL, 3. best i Norge.
Mille Græsdal har vært på Europa-Cup/Jr.-landslaget i år og representert Norge og Ready i FIS renn
Norge og Europa, samt flere Europa-Cup renn.
Her hjemme har Olav Sanderberg utmerket seg med en strålende førstesesong i FIS sirkuset. Han har
gått respektløst til verks, blant annet med å vinne jr1 NM i SSL og ta bronse i SL. Jonas Lyng-Jørgensen
har også gjort sine saker bra i flere renn, og med seier i Super-Combi, bidratt til at Ready har tatt hele 2
gull og en bronse i jr. NM i år.
I U16 og U14 har Readyløperne vist gode resultater, både lokalt og i Hovedlandsrennet (U16) og
Telenorlekene/landsfinalen (U14).
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.
Sesongen 2013-2014 har Ready hatt 3 løpere på landslaget i Skicross; Julie Brendengen Jensen,
Bastian Juell og Thomas Borge Lie. Sesongen høydepunkt var OL i Sochi, der både Bastian og Thomas
deltok. Her var Bastian best med en 15 plass, Thomas ble nummer 30. Ellers har resultatene i World Cup
vært noe varierende, Bastian har en 3 og 5 plass som beste, Thomas ble nummer 4 i Kreischberg som er
karriere beste, han ble også nummer 7 i Val Thorens. Julie ble nummer 11 i World Cup finalen i La
Plagne. I NM vant Thomas og Julie ble nummer 2. Alle tre satser videre og er tatt ut på landslaget for
2014-2015. I kommende sesong er VM i Kreischberg det store målet. Julie har vært medlem av NSF
Freestyle komite som utøverrepresentant.
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.

Rennarrangementer
-

SSL Ready barnerenn – Wyller

-

SL, SG og SSL rangeringsrenn U14 og U16 – Wyller

-

SSL/SL Michel Herbelin Combi Challenge - Wyller

-

FIS renn 4 * SSL – Wyller (Arrangert sammen med Njård og IRS)

-

SSL Klubbmesterskap – Tryvann

-

Filefjellrennene SSL og SL (Arrangert sammen med Kjelsås)

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
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
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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 overskudd på kr. 11 893 sammenlignet med et budsjettert
overskudd på kr. 7 000 og med fjorårets underskudd på kr. 67 324. 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.
Gøy på ski, alltid!
For styret i Ready Alpin,
Ingvar Straume, styreleder

Ready Alpin takker sine sponsorer og støttespillere
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Bandy – Årsberetning
Administrasjon
Sportssjef
Jon Ljungberg, som kom fra Villa i Lidköping i Sverige i 2011, har fungert i sin fjerde
sesong som sportssjef. Jon har gjennom sesongen 2013/2014 fortsatt utviklingen av
Ready bandy, et arbeid som stadig bringer Ready fremover og til et stadig høyere
nivå. Dette har både A-lagene og de yngre lagene båret frukter av noe som
resultatene viser gjennom høyere kvalitet og bedre bredde. Både sportslig utvalg og
styret har hatt god dialog med Jon og stått bak den planen Jon har gjennomført.
Jon har også i år vært lærer på Persbråtens Bandylinje, dog i mindre grad. 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, samt hatt samtaler med Jon. Det ble bestemt å
fortsette engasjementet til Utviklingssjef Patrik Heed. Arbeidet Patrik har gjort gjennom
sesongen har vært veldig bra og verken Sportsjefen eller Styret har noe å utsette på
Patrik. Det er viktig også for Sportsjefen og ha en å samarbeide med, diskutere
utvikling av klubb, lag og spillere. Patrik sitt engasjement vill bli utvidet fra 6 til 8
måneder for neste sesong.

Styrets sammensetning
Ole Jacob Person Leder
Morten Rødseth Nestleder / Økonomi
Hege Ibsen
Hanne Beate Eide Næss
Morten Hansson
Rolf Bergseng
I tillegg til styrearbeid, økonomistyring og strategisetting har styret utøvet bla. arbeid
med; materiell, utstyr/sliping, bandyskolene, cuper, banen, kiosk/salg, dommerarbeid
og forbundsarbeid.
Ved siden av styrefunksjonene er det nå etablert flere arbeidsutvalg med ansvar for
Sportslig utvalg, , SFO bandy, treningsavgifter og betalingsfunksjoner/web sidene, og
A-laget.
Ledere underutvalg:
Håkon Andersen-Gott (A-laget), Peder Schjoldager (Sportslig utvalg), Fredrik
Gørrissen (IT, web og innbetaling), Rolf Kjos-Hanssen (SFO bandy).
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Resultater
Samlet sett setter Ready seg godt etablert på resultatkartet i bandy Norge. Igjen er Alaget og kjemper i toppen, 2. Plass i serien og endelig NM finale. Dette er et fantastisk
resultat for Ready som ikke har spilt NM finalen på 87 år. Selve finalen var velspilt og
meget tett og spennende, dessverre ble det ikke seier for A-lags gutta men en
hederlig sølvmedalje ble tilslutt også feiret. Vi er meget spente på fortsettelsen til dette
laget.
Juniorlaget var også i finalen og hadde et knepet tap der, igjen fantastisk resultat av
Ready. Det var en meget jevn serie laget spilte hvor alle vant og tapte for hverandre,
men Ready var meget sterke i sluttspillet og kom nesten til topps. Vel fortjente
sølvmedaljer kunne også her feires. Damelaget kom til semifinalen som i fjor men røk
dessverre ut der. Begge rekrutteringslagene spilte bra serier og hadde hederlige
resultater i 1 og 2 divisjon.
Blant de andre 11’er lagene er det også 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. Det trenes godt i forberedelsene for smågutt
som er de yngste på 11´er bane. Hos de aller minste spillerne er motivasjonen
upåklagelig og det utøves mye bra 7´er spill, her er også foreldrestøtten meget god og
vi er heldige som har såpass mange som stiller opp som trenere, oppmenn og
heiagjenger. Det er et stort 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
Damelaget
Seniorlag 1
Seniorlag 2
Juniorlaget

•

Gutt

•

Smågutt (1)

•

Smågutt (2)

•

Smågutt (3)

2.plass i eliteserien, tap i NM-finale
4.plass i seriespillet (9’er og 11’er-spill), tap i NM-semifinalen
4. plass, i 1. div.
6. plass, i 2. div
1.laget 5. plass i NM-serien (elite), tap i NM-finle
2.laget 6.plass i NM-serien (kvalik)
7. plass i NM elite og 7. plass i NM kval,
- Tap i bronsefinale, fikk 7. plass i kretsserien
4.plass i kretsserien Akershus/Oslo (99-serien), 4.plass i NMserien Seedet
3.plass i kretsserien Akershus/Oslo (99-serien), 5.plass i NMserien pulje A
4.plass i kretsserien Akershus/Oslo (00-serien), 3.plass i NMserien pulje B

• Andre yngre lag:
Ready stilte med 2 lag i 01-serien, 3 lag i 02-serien (inkl. ett jente lag), 4 lag i 03serien (inkl. ett jentelag), 4 lag i 04-serien, og 4 lag i 05-serien
•
•

Oldboys
Veteranlaget

1.plass i seriespillet, seier i NM finale = NM Gull
9.plass i seriespillet
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I kretsseriene i de aldersbestemte klassene dominerer Ready fortsatt med antall lag
og spillere. De yngre årgangene rangeres ikke, i tråd med NIFs barneidrettsbestemmelser.

Trening
Alle 11’er- og 9’er-lag har gjennomført barmarkstrening allerede fra våren.
Trening i ishall på høsten før sesongstart ble gjennomført som vanlig med god
oppslutning. Det var også flere turer til innendørshaller i Sverige, både for A-laget,
damer og aldersbestemte lag, årets turer gikk till Vänersborg og Surte.
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 talenttrening (også
kalt ”årgangstreninger”) ledet av Sportsjefen, i tillegg til en lagstrening per uke hvor
lagenes egne trenere/oppmenn har hatt ansvaret. På talenttrening 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 706 spillere deltatt på
treningene. Utenom Sportsjefen og Utviklingssjefen har 2-3 andre trenere fra junior og
guttelag bidratt på talenttreningene.
Talenttreningene 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 en
videreutvikling av «Skuddskolen» till «A-lagets toppskole» som har blitt avholdt seks
lørdager. Et utrolig populært tilbud med både Ready spiller og naboklubb spillere,
kanskje ikke så rart når trener teamet bestod av A-lagsspillere sammen med Patrik.
I vinterferien ble det arrangert Bandycamp med totalt 43 stykker ungdommer fra
Ready, Røa, Øvrevoll/Hosle, Frigg og Snarøya.
Når det gjelder foreldretrenerne har kursing av disse fortsatt og Sportsjefen har bedret
nivået med det omfattende bandyheftet 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. Ready jobber målrettet med rekruteringen gjennom god
kontakt med skolene, satsningen på SFO og bandyskolene.
•

Bandyskolene er i utvikling. Hele 8 lørdag formiddager 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
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yngre. For 2006 kullet før jul var det 31 deltagere og etter jul var det 33 gutter og
jenter fra 2007/2008 kullene. Rolf Bergseng har hatt gjennomføringsansvaret med
god hjelp spillere fra 98 og 99-årgangene, Patrik og iherdige dugnadsforeldre.
•

SFO bandy ble gjennomført tredje året på rad 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 noen ivrige A-lag og Junior spillere. Rolf Kjos-Hanssen 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 Bandyskolene er slike ordninger med å styrke rekrutteringen samtidig som at det
innbringer noe inntekter.

•

Ready Cup 2014 ble gjennomført som vanlig 3. helg i januar. God hjelp og støtte
fra Banegutta og arrangement gruppen fra 2002/2001 lagene, 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 mange utrolig gode kamper og kjempeoverskudd fra kafeteria
salget (hvorav så mye som kr. 50 000 har blitt brukt til garderobeoppussing!).

•

Knøtte Cupen er en cup for bandyskolelag med barn født i 2005 og 2006. Det
deltok i år rekord mange lag fra flere klubber og det ble spilt kamper fra tidlig til
sent lørdag 1. 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.

•

Jente Cupen eller ”8-mars-cupen” ble i år gjennomført for femte gang i helgen 1-2
mars. Cupen er for jenter født 1996 og senere. Det ble i år i fem klasser, 3 lag i
såkalt knøtt (06-07), 9 lag i klasse 04-05, 7 lag i klasse 02-03, 5 lag i klasse 00-01
og 3 lag i klasse 96-99. Den eldste klasse ble spilt på 9’er bane søndag, mens de
øvrige kamper ble avviklet som 7’er kamper på lørdagen. Av 27 lag var det 6
svenske lag; Surte/Kareby (2), Mölndal (1) og Villa Lidköping (3). Ready stilte med
fem lag, mens Høvik imponerte igjen med 7 lag. Spesielt hyggelig er det å
observere mange lag i de yngre klasser, mens det dessverre tynnes ut oppover i
årsklassene. Cupens eldste klasse var relativt jevn og Høvik stakk av med seieren
i år igjen. Cupen ble gjennomført som dugnad av alle jente- og damelag under
ledelse av Jan Petter Nærby.

Representasjon – sportslig
Landslag
•
•

A-Landslaget: Kristian Waaler har vært en del av landslagsstallen gjennom
sesongen, men takket nei til VM i Ryssland.
U-19 VM på Bergbanen: Isac Jerner var med i U-19 troppen. Med var også
”Ready gutt” Heming Hveding Langmo.
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Kretslag
Dame

Det ble ikke arrangert kretslagskamper for damer denne sesongen

Jenter

Tuva Nærby (98), Marie Bolme (98), Linnea Grønquist (98), Julie
Abrahamsen (98), Oda Brækkan (98), Thea Fredriksen (98), Kristine
Tønnesen (98), Ina Dahl (99), Katrine Bolme (00)

Smågutt 99 Jonas Haug Jørgensen, Marcus Horn, Fredrik Bjørni og Joachim
Bergseng

Representasjon - krets og forbund
Norges Bandyforbund (NBF):

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 var fram til høsten 2013 utvalgets leder.

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 2013/2014 ble følgende priser delt ut:
Årets juniorspiller – Isak Jerner
Årets guttespiller – Frithjof Brate
Årets smågutt - Gustav Deck
Årets småjentespiller – Tuva Nærby
Årets damespiller – Ella Straume
Årets damgjennombrudd – Carla Kielland
Årets daminspirator – Ella Straume
Årets damkriger – Nina Dybwad
Årets herrespiller – Kristian Waaler
Årets herregjennombrudd – Daniel Zeilon
Årets herrepoengspiller – Richard Fritjofsson
Årets herrekriger – Jakob Rönneberg
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Andre forhold
Grupper, trenere og oppmenn
A-laget ble trent 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 sølv i serien og tilslutt NM finale.
Juniorlaget ble trent av Patrik Heed, assistert av Halvard Thommesen. Ready og Røa
har også denne sesongen kjørt sine lag sammen og hadde dermed ett lag i elite og ett
i kvalik-gruppen.
Guttelagene ble i år trent av Daniel Jönsson og Ola Dahl.
Småguttlagene ble trent av Frederick Andersen Gott og Simen Eide Næss i samarbeid
med Sverre Horn.
Damelaget ble trent av Daniel Nordquist og Jan Petter Nærby og Nils Dybwad, 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 2013/
2014 sesongen. I tillegg har det vært avholdt møter i underutvalgene, og sesong
forberedende og avsluttende møter med trenere og oppmenn.
Det planlegges å jobbe videre med strategier for prosjekt «Ready bandy 2018» i neste
sesong. Styret er også inne i rekrutteringsfase hvor man ser etter nye
styremedlemmer med riktige kvalifikasjoner.

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 spille-idé samt noen ulike retningslinjer
for spillet. Den praktiske delen inneholder det vi teoretisk har gjennomgått og noen
grunnleggende øvelser. Trenerkursene er oppdelt etter 7er og 11er spill.
Kurs for talenttrenere
Kurset er for dem som skal være trenere på talenttreninger / årgangstreninger
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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 01-96. 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
Nytt av året var at selve organiseringen av dommere ble gjort etter fotballavdelingens
oppskrift. Alle dommere ble innmeldt i egen gruppe på Facebook, der all nødvendig
informasjon ble lagt ut, og der dommerne kunne bytte oppdrag seg i mellom, uten at
det var behov for å involvere dommeransvarlige eller lagledere. Endringer i
kampoppsettet ble også publisert her. Marius Bjørni stod for selve dommeroppsettet
og de nødvendige endringene som ble gjort underveis. Systemet ble besluttet innført
litt etter at sesongen var startet, men de involverte kom raskt inn i den nye ordningen,
så konklusjonen er at dette systemet har fungert meget godt, og vil videreføres til
neste år.
Betaling av dommere har også skjedd på en annen måte enn tidligere. Hver dommer
har brakt med seg et kvitteringskort til hver kamp, som lagledere har signert på. Lønn
ble utbetalt ved slutten av sesongen. Ikke alle dommerne var like begeistret for dette
systemet, men det var derimot laglederne, som ikke lenger måtte ha med seg
kontanter til dommerne på hver kamp. Vi vil se på denne ordningen, og vurdere om
det bør gjøres enkelte endringer for kommende sesong.
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).
Fredrik Bolme, Håkon Bakke, Isak Maråk, Felix Warmedal Møller, Ulrik Weisser og
Dag Øgle har dømt 11’er-kamper for Ready. Vi har gjennom denne sesongen satt opp
dommere i 29 kamper med et 2-dommersystem.
Det ble avholdt klubbdommerkurs for 9 spillere født 1999 med Finn Rune Karlsen som
instruktør. Vi hadde i år 23 tilgjengelige dommere som dømte 7'er-kamper gjennom
sesongen. Rekrutteringer til dømming av 7’er-kamper er det ingenting å si på. Totalt
dømte de 71 kamper, og det var avdelingen som organiserte tildelingen av dommere
til hver kamp.
Noen av våre 11'er-dommere tok denne våren artium, og vi må forvente at ikke alle
stiller neste sesong. Denne sesongen var det dessverre ingen av våre erfarne 7’erdommere som tok aspirantdommerkurset (nivå 2), noe som ville kvalifisert dem til å
Readyavisen på nett -2014

side 27 av 40

dømme 11’er-kamper. Behovet for å videreutdanne flere dommere er følgelig enda
mer prekært nå enn etter forrige sesong.
Det ble avholdt et oppsummeringsmøte for dommerne etter sesongen. Det var kun
noen få 11’er-dommere som møtte, men til gjengjeld var det et svært konstruktivt
møte, som bidro positivt til planleggingen av neste sesong.
Ready Bandy takker alle dommere for god innsats og omstillingsvilje – jobben som er
gjort settes det stor pris på av både avdelingen og dens lagledere på de ulike nivåer.

Banen og garderobeforhold
Kunstisbanen har denne sesongen ikke vært bra nok. Det hele startet med
kompressorproblemer og isleggingen ble utsatt over en måned. Forholdene har ikke
vært tilfredsstillende på alle kamper og trening, selv om det ble jobbet hardt fra
kommunens side. Når vinteren er såpass mild viser det seg at kapasiteten til
isanlegget ikke holder mål. Styret og administrasjonen i Ready jobber nå med
kommunen for å få mer press på oppgradering og vedlikehold av anlegget.
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. I år har denne banen blitt brukt
svært lite på grunn av den milde vinteren. Det jobbes strategisk mot kommunen også
her for å en ny kunstis og kunstgress banen her.
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 gjøres før neste sesong.
Garderobeforholdene på Gressbanen er fortsatt ikke bra nok, dog har den ekstra lille
oppussingen sponset av Ready cup 2014 hjulpet masse. Det jobbes videre iherdig
med en utbedring og fornyelse av hele klubbhuset og bane, garderobe og
innendørshaller. Administrasjon og Hovedstyret har jobbet mye med dette siste året
og det er meget god dialog med kommunen. Arbeidet ble presentert med intervjuer og
skisser i lokalavisen. Vi får bare håpe at dette arbeidet blir noe av og settes i gang om
ikke alt for lang tid.

Kiosk og kafédriften
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 værmessig dårlige
dager for kiosksalg ble resultatet noe dårligere i år. Måter å drive og organisere kiosk
og kafé har vært diskutert og er noe Ready bandy vil se videre på foran neste sesong.
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Økonomi
Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 370.000,-. Overskuddet er høyere enn
budsjettert. Bandyavdelingen har nå god likviditet.
Til tross for en nedgang i aktive er innbetalte treningsavgifter i 2013, tilnærmet det
samme som forrige år. Dette viser at innbetalingene via elektronisk påmeldings- og
betalingssystem fungerer bra.
Styrets ønske om å styrke administrasjonen i avdelingen har vært gjennomført ved
ansettelse av Patrik Heed som «sesongansatt» gjennom bandysesongen. Dette har
vært vellykket både administrativt og sportslig. Vi planlegger derfor en tilsvarende og
noe utvidet ordning for neste sesong. Også bruken av trenere med god bandyfaglig
kompetanse utvikles år for år og har etter styrets syn gitt god sportslig fremgang.
Dette har som konsekvens at lønnskostnadene har økt, men økningen er innenfor det
som er forventet.
Bandyavdelingen har også i 2013 fått gode inntekter som følge av dugnadsinnsats.
Særlig skal nevnes Råskinnet som stadig får større tilslutning og som ga blant annet
Bandy avdelingen sårt tiltrengte midler. A-laget gjennomførte også i 2013 betydelig
dugnadsinnsats som bidrag til egen økonomi. Særskilt nevnes gjennomføring av
fyrverkerisalg før nyttår på Gressbanen. Dette er et nytt tiltak som gav meget gode
inntekter til driften av elite satsingen.
Bandy avdelingen har i 2013 hatt en nedgang i sponsorinntektene noe som viser at vi
også fremover må ha fokus på dette som er et viktig bidrag til finansiering av
Bandyavdelingens drift. Ready Bandy takker igjen 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, med både A-laget og Junior laget i NM-finaler. De resterende eldre
11´er-lag hever seg også blant de beste, samtidig er bredden til stede for videre
rekruttering blant de yngre 7’er-lagene. Sportsjef Jon har jobbet hardt med å heve
nivået i alle ledd nå i fire sesonger, og dette begynner virkelig å vise resultater. Nå
også med Patrik i godt samarbeid ser strategien ut til å være riktig for de kommende
sesonger. Dog er det utfordringer der vi ser rekruttering av yngre spillere som skal ta
steget opp til 11’er-spill og senere etablering på gutte-/jente- og juniorlag som det
viktigste. Det er også viktig å gi alle ungdommer et godt tilbud, både innenfor bredde
for de yngre lag samt å gi alle spillere på de eldre lagene utfordringer på riktig nivå.
Videre er et annet viktig mål å 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

Readyavisen på nett -2014

side 29 av 40

årgangene. Det er stor motivasjon for yngre jenter og gutter å delta sammen med Alag 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 Ready Bandy

Ready Bandy takker sine sponsorer og støttespillere
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Fotball – Årsberetning
Ready Fotballs årsberetning i 2013 hadde en annerledes form enn tidligere og skilte seg også
fra de andre avdelingene. Vi anbefaler på det sterkeste at medlemmene leser denne nok en
gang, da det gir dypere innsikt i hvordan Ready Fotball driver. Denne årsberetningen for 2014
vil gå mer inn på hvordan det ser ut akkurat NÅ.
Lag og spillere
Ready har ca 780 spillere og i serien har vi meldt på 51. Se fordelingen nedenfor. Hadde vi
meldt på lag for 6- og 7-åringer i serien, så hadde vi hatt ytterligere 20 lag. Disse lagene spiller
derimot flere cuper med naboklubber.

Sportslig ledelse
Den sportslige ledelsen med Bjørn Frode Strand som sportssjef og Anders Mortensholm som
utviklingssjef har vært den samme siden sommeren 2011. Bjørnar Øien var fotballkoordinator
frem til 31.desember 2013 og ble deretter Readys nye administrativ leder. Magnus Røed
Haukvik har tatt over flere av arbeidsoppgavene til fotballkoordinatoren fra januar 2014. 1.juli
2014 starter Bjørn Frode ny jobb som utviklingssjef i Fredrikstad Fotballklubb, og Anders tar
over som sportssjef. I stedet for å ansette en ny utviklingssjef, vil vi heller øke
stillingsstørrelsene på trenerne og ha større ansvar for årskullene de jobber med.
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Trenere
Ready har også i 2014 et meget kompetent team som trener barn og ungdom i Ready. Vi har
etter hvert blitt meget attraktive både i NIH-miljøet og i fotballmiljøet generelt i Oslo. I 2014
har vi også trenere med tung toppspillererfaring (Jonny Hanssen, Jan Derek Sørensen, Trine
Rønning, Ida Elise Enget og Siri Nordeide Grønli). Dette har gitt spennende påfyll i et team
som har hatt hovedvekt på formell utdannelse. Trenerteamet ser du her.
Jentefotballsatsingen
Siden 2012 har Ready hatt en jentefotballansvarlig. Bjørnar Øien var dette samtidig som han
var ansvarlig for svært mye annet. Etter at Bjørnar ble administrativ leder for idrettsforeningen
fra 1.1.2014 har Ready Fotball ansatt Ingvar Ims som jentefotballansvarlig. I tillegg til å være
spiller på Readys A-lag er dette den eneste rollen Ingvar har i Ready, i tillegg til studier ved
NIH. Dette gjør at han kan legge all fokus på jentene. Det er blitt opprettet en
jentefotballkomite for å bedre både rekrutteringen av nye spillere fra ung alder samt at
utviklingen av miljøene blir best mulig over tid. Det er ønskelig med et damelag som spiller i
2.divisjon (man må starte i laveste nivå som er 4.divisjon) innen tre-fire år slik at dagens gode
ungdomsspillere får en attraktiv arena å spille på når de blir eldre.
Akademiet og akademiligaen
Høsten 2012 startet vi Readyakademiet, som er et tilbud for barnefotballspillere som ønsker å
trene ekstra i tillegg til treninger med sitt årskull hvor det er foreldretrenere. På
Readyakademiet er det kun trenere som er lønnet og som har en kompetanse og en personlighet
som er tilpasset barnas behov. Tilbudet gjelder fra høstferien det året de starter på skolen (6 år)
og varer til høstferien det året man fyller 12 år. Per mai 2014 er det ca 200 barn som deltar på
Readyakademiet. De yngste barna blir hentet i taxi på skolene.
Sommeren 2013 gikk syv klubber i Oslo Vest/Bærum sammen for å starte opp en akademiliga
for de tre eldste guttekullene i barnefotballen. Her spiller man mot hverandre i gjennomsnitt én
gang i måneden, og rammene rundt er mye mer gjennomført enn øvrige barnefotballkamper.
Les mer under Readyakademiet og Akademiligaen på hjemmesiden.
Senior
A-laget klarte dessverre ikke målet om opprykk til 3.divisjon i 2013, selv om vinteren
2012/2013 var meget sterk. I desember 2013 ansatte vi Jonny Hanssen for å kunne spisse
satsingen enda mer på A-laget. A-stallen per mai 2014 ser meget bra ut, og vi håper og tror at
laget skal kjempe helt i toppen.
B-laget rykket opp for andre året på rad og spiller i 2014 i 6.divisjon.
Målet for senioravdelingen på kort sikt er å ha A-laget i 3.divisjon og B-laget i 5.divisjon.
Junior menn
Høsten 2013 gikk det store 94-kullet ut av Ready. Både G19-1 og G19-2 hevdet seg bra i hhv
2. og 3.divisjon. G19 fikk også 2.plass i Obos Cup. Ready takker hele 94-gjengen for mange
flotte år. Og det er veldig gøy at mange kommer innom b-lagstrening og er dommere når de
hjemme fra studier/perm fra førstegangstjenesten.
Ungdomslag
Ready ønsker å ha minst to lag per årskull, slik at man kan ha lag både for de som er svært
ivrige og holder et høyt sportslig nivå samt et lag for de som er litt mindre ivrige. På guttesiden
har vi stort sett alltid det. Med jentene har vi ikke det, med unntak av 2000 og 2001.
Ready hevder seg godt mot de beste lagene i Oslo, og enkelte årskull er også blant de beste i
Oslo-regionen. Ready blir invitert på elitecuper og leverer både gode resultater og konstruktivt
spill.
Barnefotball
Alle lagene spiller i serie, deltar på Readys egne arrangementer samt deltar på cuper som de
selv melder seg på. Ready starter fotball i april det året man er 5 år, og Bjørnar Øien er
oppstartansvarlig. Vi er svært fornøyd med dedikasjonen til foreldretrenerne på våre unge
barnefotballkull.
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Anlegg
Endelig ble kunstgresset på Gressbanen byttet. Det nye gresset ble lagt ferdig i oktober 2013.
Fra mai 2014 har vi også investert i tre ballbinger på skalken. Dette er et betydelig løft for
klubben, og særlig for de aller minste. Veggene til ballbingene er mobile og demonteres hver
november for snø/is fra bandybanen og settes opp igjen i mars/april så fort det er mulig. Vi
forsøker å fjerne snøen aktivt når tiden er inne. Vi ber alle om å bidra til at bingene blir
behandlet pent.

Som vi alle vet er det fortsatt svært mangler på anlegg, og prosessen med
å få kunstgress på grusbanen går kontinuerlig. Alle skal vite at det har
høy prioritet hos de anleggsansvarlige i Ready.

Ready Fotball takker sine sponsorer og støttespillere
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Friidrett – Årsberetning
Administrasjon

Leder for avdelingen har vært Per Morten Hoff. Styret har i tillegg bestått av følgende
personer: Dag Eirik Vågdal, kasserer, Birgitte Bjerkely, Tom Bjerkely.
Anita Stellander har vært foreldrerepresentant, og har lagt ned et stort arbeid for avdelingen i
forbindelse med revitalisering av avdelingen.

Restrukturering av avdelingen

Høsten 2013 ble det besluttet å starte opp en offensiv for å få avdelingen på fote igjen, etter at
det hadde vært svært liten aktivitet i avdelingen. Et nytt styre ble stablet på beina.
Foreldrekontakt ble etablert og Magnus Røed Haukvik ble engasjert som trener og innpisker
for avdelingen. Sammen med Anita Stellander ble det gjort en formidabel jobb med å
rekruttere nye og gamle utøvere til treningene. På det meste har gruppen talt 40 barn.
Som en følge av at Magnus Røed Haukvik ble tilbudt stilling i Fotballavdelingen, hadde
avdelingen en periode hvor trenersituasjonen var uavklart, men Anita Stellander tro til og tok
på seg treningene. Samtidig ble det jobbet med å ansatte ny trener og det er nå gjort. Hildeskår
er engasjert av klubben og han er student ved NIH og har god kunnskap om friidrett. Det
vurderes også ytterligere en treneransettelse, da det er stort sprik i alderskullene.

Råskinnet

For 18. gang arrangerte Ready friidrett terrengløpet Råskinnet. Løpet har etablert seg som et av
de største løpene på Østlandet. Arrangementkomiteen har bestått av Birgitte Bjerkely, leder,
Tom Bjerkely, Eino Rundberget, Torer Berg, Anne Mette Andersen-Gott; Karine Nes, Dag
Eirik Vågdal, Rolf Bjørnskau, Per Morten Hoff.
Årets utgave ble svært vellykket og det er ventet et positivt resultat av arrangementet. 80
frivillige var i sving på løpsdagen.
Som alltid har Råskinnet god pressedekning i år hadde vi reportasjer i NRK dagsrevyen, TV2
Nyhetene, Aftenposten, Ullern Avis, Ditt Oslo samt Kondis, Runners World, Langrenn.com +
sosiale medier.
En ny utfordring for vårt arrangement er at det er opprettet et verneområde for friluftsliv
(Godbekken verneområde) i det som har utgjort deler av vårt løypenett. Vi har søkt og fått
tillatelse til å løpe i deler av verneområdet for friluftsliv. Det ble før løpet gjort inspeksjon av
løypa med Fylkesmannen i Oslo, Friluftsetaten i Oslo Kommune og Statens Naturoppsyn.
Etter løpet er det gjennomført en ny inspeksjon med Fylkesmannen og det vil bli en y befaring
i august. Avdelingen har hatt en god og konstruktiv dialog med de aktuelle myndigheter. Vårt
utgangspunkt er at marka skal kunne brukes til friluftsliv og idrett og at dette skjer i dialog med
regulerende myndighet.
Råskinnet har de siste årene blitt arrangert med god hjelp av bandyavdelingen.
Råskinnet som arrangement er underlagt reglementet til Norges Friidrettsforbund og krever at
klubben har en friidrettsavdeling som er tilsluttet forbundet.
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Aktivitet

Sesongen har båret preg av at klubben har vært i en oppbyggingsfase. Phillip Berggren har
deltatt i enkelte stevner i kast og sprint. Ut over det har aktiviteten vært liten med unntak av
Holmenkollstafetten og ikke å forglemme Eva Carlsen som er en av Norges beste veteranutøvere.
Hun toppet sin klasse i Norge på 800m, 1500m og 5000m

Holmenkollstafetten

Ready har årelange tradisjoner som deltaker i Holmenkollstafetten. I 2014 var det dog kun et
lag med fra Ready. For første gang på svært lenge ble det ikke stilt et damelag. Herrene deltok i
menn superveteran og skulle forsvare seieren i klassen fra tidligere år, men endte i år opp på
2.plass slått av Strindheim.
Noen vil kanskje rynke på nesen av menn superveteran dvs menn over 45 år, men de gamle
friidrettsheltene løp inn til en totalt 94- plass av totalt 2400 lag. Det er fortsatt krutt og stamina
i gamle Ready-bein.

Økonomi

Avdelingen har en sunn og god økonomi. Tidligere opptjent kapital på Råskinnet investeres nå
i arbeid med å bygge opp avdelingen med tanke på rekruttering og å gi et godt friidrettstilbud i
Oslo vest.

Veien videre

Avdelingen har spennende utfordringer foran seg og det jobbes nå med å få etablert et
slagkraftig nytt styre med basis i foreldregruppen til deltakende barn. I løpet av kort tid vil vi
se Ready delta i stevner og stafetter, noe vi virkelig ser frem til.

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: Jarle Høydal
Styremedlem: Per Elias Kalfoss
Kasserer: Kristin Sandvik

Aktivitet

Det har vært liten aktivitet i Ready hopp og kombinert i sesongen 2013/14.
Rekruttering av nye hoppere har vært utført i regi av Kollenhopp i de nye rekrutteringsbakkene
i Midtstulia.

Vi har forhåpentligvis i gang et opplegg for Readymedlemmer i samarbeid med
Skikretsen/Kollenhopp i løpet av 2014.
Det er for tiden en juniorutøver og en seniorutøver i Ready hopp / kombinert, der begge er med
i Kollenhopp sine elitegrupper.
Junioren Lars Martin Sandvik Høydal (18 år) er kombinertløper og går på Wang toppidrett.
Anniken Mork (22 år) er damehopper og studerer ved Norges veterinærhøgskole og Norges
idrettshøgskole.
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Lars Martin var i år med team Morgendagens helter, med Mikko Kokslien som mentor.
Grunnet skade fikk han dessverre konkurrert denne sesongen.
Anniken har denne sesongen som beste resultateren 8. plass og en 9. plass i COC i Falun, samt
en nestenkvalifisering til 1. omgang i verdenscupen på Lillehammer.
Anniken har også uoffisiell verdensrekord i hopping på stumpeski – 32 meter!!!

Økonomi
Økonomien er ok. Vi har pr. 12. mai 2014 et overskudd på 17.429,- Det er overført
idrettsstipend iht styrevedtak til 2 av klubbes utøvere for sesongen 2013-2014.

Jarle Høydal
Leder Ready Hopp og Kombinert
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LANGRENN

Langrenn – Årsberetning
Administrasjon:

Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Økonomi:
Sekretær:
Styremedlem:

Jan Lenschow
Rita Røvig
Tor Jebens
Anne Hertzberg
Leif-Jørgen Ulleberg

Det har i løpet av sesongen vært avholdt 4 styremøter.

Medlemmer:

Avdelingen hadde 34 betalende medlemmer i 2013.

Trening:

Det har vært innetrening på Ready-huset i gymsalen med påfølgende badstue fra 4.
september til 11. desember 2013 hver tirsdag fra kl. 19 – 20. I 2014 ble treningen
gjenopptatt tirsdag 9. januar og har, med en Påske-pause, vært i sving hver tirsdag frem
til 29. april. Barkmarks– og ski-trening har foregått i individuelle grupper.

Arrangement:

Avdelingen arrangerte ski samling på Rustad Hotell og Fjellstue, Sjusjøen 28. – 30.
november 2013.
Anne Hertzberg fra langrennstyret har vært koordinator for deltagere fra Ready i
Naborunden.

Representasjon / sportslig:

2 skiløpere fra Ready deltok i Holmenkollmarsjen. Ingen fullførte årets Birkebeinerrenn
den 15. mars 2014, da rennet ble avlyst. Det er ikke kjent om vi har hatt deltagere i
Marcialonga Ski Maraton i år.
Innsats: Langrennsavdelingen har stått for oppussingen av dame og herregardrobene i
Readyhuset våren 2014. Resultatet ble bra og stor takk til avdelingens deltagere!!

Juleavslutning

Avdelingen hadde sin juleavslutning hos Jan Lenschow og stor takk går til Jan for å
stille sine private gemakker til disposisjon. Det ble en hyggelig avslutning på
treningsåret 2013.

Representasjon / krets / forbund:

Ingen representasjon i krets eller forbund.

Økonomi:

Avdelingen har grei økonomi, men gikk med et lite underskudd i 2013.

20. April 2014

Styret v/leder
Jan Lenschow
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VETERANER

Veteraner – Årsberetning
Styre
Paal Lien (leder), Rolf Bjørnskau (kasserer), Elisabeth Seeberg (styremedlem), Erik Hagen
(styremedlem) og Tom K. Hargreaves (styremedlem).

Årets virksomhet:
Gjennom året har styret hatt tre styremøter, 14/1, 8/4, og 3/9-12 + en del ”e-postmøter”.
Det har vært fire medlemsmøter, to i vårsemesteret og to i høstsemesteret.
Medlemstallet i Readys Veteraner er +/- 75. Det er kun medlemmer i Ready som kan være
medlem i Readys Veteraner hvis formalitetene for øvrig er oppfylt.
Styret er opptatt av at Ready medlemmer som oppfyller kravene også er medlemmer hos oss.
Veteranene har som tidligere hjulpet til med Råskinnet og Rolf Bjørnskau har vært med i
Råskin-teamet siden oppstarten.
Readys Veteraner ved styrets leder er også med i Readys hovedstyre.
26. februar hadde vi tidligere medlem Thorvald Stoltenberg til å fortelle om sitt rikholdige liv.
Det var riktig mange som hadde tatt turen for å høre på en inspirerende grand old politiker med
mage anekdoter. Men han kom alltid tilbake på sporet.
7. mai var det Årsmøte hvor de faste poster gikk som de skulle og etterpå var det Finn Søhol
som kåserte om sitt lange tennisliv. Her fikk vi et godt innblikk i både inn- og utside av
tennisverdenen.
22. oktober ble vi informert om spennende planer for Gressbanen med nytt klubbhus,
idrettshaller, bolig- og næringsbygg av arkitekt Jan Wang-Norderud.
28. november var det julemøte hvor daglig leder av Ready, Jan Ole Leiknes, gikk gjennom
status for Ready etterfulgt av middag.
Readys Veteraner har en sunn og god økonomi.

Oslo 8. april 2014.
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
Bjørnar B. Øien og Torer F. Berg. Kommenterer/ønsker om endringer eller ideer til stoff, sendes Ready
v/Bjørnar B. Øien idrett@ready.no
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