Ready
Referat
Innkalt:

Marius M. Gisvold, Torer F. Berg, Camilla Lyng-Jørgensen, Tonje Rosli,
Øystein Torbal, Nina Onsrud, Tore Hellesø (Invitert som observatører: Sølve
Grimkelsrud, Alpin. Richard Brande, Bandy og Bendik Christoffersen,
Fotball).
Camilla, Tonje, Bendik
Aleksander Biseth-Evensen
Teams

Forfall:
Referent:
Sted:

HS-møte 29.04.2021 kl. 18:30 – 18:45
1. Reiser for trening utenfor Oslo kommune i Ready (alpin)
Følgende vedtak ble enstemmig fattet.
«Ready har, som utvalgt «Foregangsklubb» (nå: «Nabolagsklubb») av Oslo
Idrettskrets, med det ekstra ansvar dette innebærer og de fordeler klubben
oppebærer (bl.a. finansiering av paraalpint), ansett seg særlig forpliktet til å følge
både regler og anbefalinger fra Byrådet under pandemien.
Klubbens alpinavdeling har i dette standpunkt stått helt alene i hele
Østlandsområdet når det gjelder å unnlate å dra på samlinger utenfor kommunen
i klubbregi. Dette har medført en betydelig forskjellsbehandling av utøverne i
forhold til andre klubber og en derav følgende sterk påkjenning for styre og
ledelse i alpinavdelingen. Klubben sentralt har kontaktet så vel Oslo Skikrets som
andre organer for å få støtte til å etablere solidaritet, men dette var vært helt
nytteløst. Alpinavdelingens og klubbens ledelse er møtt med manglende
forståelse både i krets, i andre klubber og til dels i egne rekker. Hovedstyret finner
dette meget beklagelig.
I lys av de lettelser som Byrådet innførte i idrettsaktivitet for yngre denne uke så
er det klart at den aktivitet som omfattes av alpinsamlinger nå er innenfor både
regler og anbefalinger så lenge man holder seg til treningsgrupper på 10 utøvere
+ nødvendige voksne ledere/trener. Det er selve reisevirksomheten utenfor
kommunen som fortsatt ikke er anbefalt. Det er imidlertid tillyst ytterligere
vurderinger av lettelser med virkning fra 12. mai.
Siden selve aktiviteten nå er innenfor både regler og anbefalinger, men ikke kan
utøves i hjemkommunen pga manglende snø, og man kan forvente ytterligere
lettelser med virkning fra 12. mai, har Readys Hovedstyre besluttet at det ikke
lenger er akseptabelt å pålegge alpinavdelingen å følge en strengere praksis enn
det særkrets og samtlige andre klubber følger. Det kan derfor arrangeres
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Ready
samlinger etter 12. mai på følgende vilkår, med mindre Regjeringen eller Byrådet
innskjerper nåværende regler og anbefalinger på relevante områder:
• Samlinger skal ledes av en ansatt i klubben
• Det skal ikke være mer enn 10 utøvere i hver treningsgruppe, og disse og
ledere/støtteapparat skal ikke verken under reise til/fra, trening eller
fritid/måltider ha samvær med andre personer enn sin egen gruppe inkl. dens
ledere/støtteapparat («Kohortprinsippet»).
• Selve samlingen skal for hele tiden følge de regler og anbefalinger som ville ha
vært gjeldende dersom samlingen hadde funnet sted i Oslo, med mindre de
lokale reglene og anbefalingene er strengere. Da skal disse følges.
• Alle deltakere (inklusive sjåfører/støtteapparat/trenere) skal før avreise
forevise til den ansatte en negativ Covid-19 test som er tatt tidligst 72 timer
før avreise.
• Maske skal brukes og avstandsanbefalinger skal følges under hele samlingen.
• Alle deltakere skal ha lastet ned og registrert seg i Helsedirektoratets
«Smittestoppapp»
2. Innspill på Ready`s forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel - Oslo
kommune.
- Mottatt brev fra naboene til Ready og Gressbanen, med misnøye rundt
vårt planforslag til kommuneplanens arealdel planprogram som involverer
deres tomter.
- Kommunikasjon overlates til arbeidsgruppen som sørges for å informere
og kommunisere tydelig og godt med de det gjelder.
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