Klubbmesterskap 2020 – Ready Alpin

Onsdag 2. september ble årets klubbmesterskap arrangert. Det ble ett annerledes klubbmesterskap, men en veldig
koselig og bra klubbkveld.
Klubbmesterskapet skulle i utgangspunktet bli arrangert 18. mars, men pga Covid-19 ble dette dessverre ikke mulig.
Den årlige klubbkvelden på Readyhuset med premieutdeling fra klubbmesterskapet og show fikk vi heller ikke
gjennomført.
Styret har helt siden klubbmesterskapet ble avlyst hatt ett stort ønske om å få gjennomført dette. Da ble SNØ
muligheten i år. VI ønsket å samle flest mulig av våre medlemmer til en hyggelig ettermiddag/kveld i den nye
skihallen i Lørenskog.

Allerede kl. 16.00, var det flere som hadde ankommet hallen og benyttet seg av å kjøre treningsløypene vi hadde satt
opp. Rett før 17.00, ble disse justert/stukket om, og det var klart for besiktelse.
Rennstart var satt til 17.30, dessverre hadde det kommet brudd på timing-ledningen. En elektriker fra SNØ jobbet på
spreng, men da vi nærmet oss rennstart og så at dette ikke vil bli klart, besluttet vi å kjøre det trådløst. Heldigvis
hadde timing gjengen vår dette med seg i bilen og fikk satt dette så fort som mulig opp. Vi ble noe forsinket, men fikk
kjørt dette inn i løpet av de 2 omgangene.
Det ble satt 2 løyper. 1 superslalåm, som var en mellomting mellom slalåm og storslalåm, her kjørte U12 og yngre +
veteran senior. I tillegg hadde vi en vanlig slalåmløype for U14 og eldre. Mål for superslalåm var i turisttrasen (midt i
anlegget), imens for de eldre var det i bunn av racing trassen.
Alle fikk kjørt 2 omganger og det var klart for premieutdeling i den varmesonen etter rennet.
Flere benyttet også seg av å bestille mat i restauranten før premieutdelingen startet.
Vår nye samarbeidspartner Nortel fikk snakket litt om vårt prosjekt og stilte med vannflasker til alle i de yngste
klassene. Vil dere vite mer om dette prosjektet, ta kontakt med Vidar.
Vår sponsor Surefoot og samarbeidspartner Sport1 SNØ stilte med kule og flotte trekkepremier. Det var mange
trekkepremier, så her var det mange som stakk av med ekstra stæsj
Tusen hjertelig takk.

Det var 65 stk som stilte til start, ekstra gledelig var det at 2 av våre parautøvere stilte til start. Vi gleder oss til å se
flere fra denne gruppen med i klubben vår.
Ekstra gøy var det at vår World Cup utøver Kristina ble med på deler av premieutdelingen via facetime.
Under premieutdelingen var det tid for å dele ut årets vandrepokaler.

Bjarnepokalen: Pokalen utdeles til den kvinnelige Ready alpinist, over 12 år, alle forhold tatt i betraktning, som i det
forløpne år har ytet den beste sportslige innsats for klubben.
Vinner: Kristina Riis-Johannesen med poeng i World Cup og Europa Cup seier
Gregard Hejes minnepokal: Pokalen utdeles til den mannlige Ready alpinist, over 12 år, alle forhold tatt i
betraktning, som i det forløpne år har ytet den beste sportslig innsats for klubben.
Vinner: Simen Sellæg med deltagelse i ungdoms-OL og NM jr seiere.

Stein Eriksens minnepokal (jenter): Pokalen utdeles til beste Ready jente, for deltagelse i Hovedlandsrennet i alpin.
(Pga avlyst Hovedlandsrenn, ble det kvallik rennene brukt).
Vinner: Kornelia Wang-Larsen

Stein Eriksens minnepokal (gutter): Pokalen utdeles til beste Ready gutt, for deltagelse i Hovedlandsrennet i alpin.
(Pga avlyst Hovedlandsrenn, ble det kvallik rennene brukt).
Vinner: Oscar Sandvik

Didrik pokalen: Pokalen utdeles til beste Ready jente, for deltagelse i Landsfinalen, i alpin. (Pga avlyst Landsfinale, ble
det kvallik rennene brukt).
Vinner: Emilie Sandvik

Marius pokalen: Pokalen utdeles til beste Ready gutt, for deltagelse i Landsfinalen, i alpin. (Pga avlyst Landsfinale, ble
det kvallik rennene brukt).
Vinner: Kristoffer Øslebø

NonStop pokalen: NonStop pokalen deles ut til en løper, trener eller forelder i Ready Alpin som gjennom året har
vist holdninger og utmerket seg gjennom positiv atferd og god sportsånd som på et eksemplarisk vis gjenspeiler
Ready Alpin sitt verdisett ( Redelig, Energisk, Attraktiv, Dristig, Yrende ).
I tråd med Marius Eriksen ønske vektlegges særlig de deler av vårt verdisett som er knyttet til lagånd og
miljøskaping. Relevante stikkord innen dette området fra Ready Alpins Lille blå er:
•
•
•
•
•
•
•

Gjøre hverandre gode
Bidra til fellesskapet
God Sportsånd og gode rollemodeller
Gleder oss over klubbens og individuelle prestasjoner
Er inkluderende og tar ansvar for at alle trives
Skaper gode opplevelser og varig vennskap
Er levende, livlige og i godt humør

Vinner: Bjørn Isaksen, som gjennom flere år har jobbet usedvanlig mye for klubben. Han har vært styremedlem,
arrangør av FIS rennene våre og ikke minst vært ansvarlig for skibruktmarked vårt.
Ønsker å rette en stor takk til alle som hjalp til både før og under arrangementet, så krysser vi fingrene for ett
«skikkelig» klubbmesterskap vinteren 2021
Takk til alle som deltok og tok turen ut til SNØ denne ettermiddagen.
Vi har masse aktivitet hele høsten, meld dere på og bli med på de sosiale og gode treningene vi har

