READYAVISEN
Vår 2015

98. årg.

Vi Gratulerer Bandy A-lag med:
NM-GULL

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready
onsdag 15. april kl 19:00 i Readyhuset
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Lederen har ordet
Det er blitt noen hektiske uker for både tillitsvalgte, ledere og administrasjonen på grunn av
flyttingen av årsmøtet en drøy måned fram. Årsaken er at NIF ønsker at en så sant det er mulig
følger vanlig regnskapsår og ikke legger like stor vekt på de tradisjonelle sesongene. Med tiden
er flere av våre idretter også blitt helårlige så endringen vil derfor ikke skape større problemer
på sikt.
Jeg ber derfor at så mange av vår medlemmer som mulig finner veien til Readyhuset og
årsmøtet onsdag 15. april kl 18:00.
Ready er blitt «Kvalitetsklubb» etter initiativ og krav fra Norges Fotballforbund. Det har vært
et omfattende arbeid med å gjennomgå alle våre tilbud, rutiner og prosesser for først å sikre at
vi har den kvalitet som kreves - både på og utenfor arenaene, i sportslig ledelse, i
styrerommene og i komiteer. For å kunne bli godkjent måtte vi demonstrere og dokumentere at
vi tilfredsstilte en lang rekke krav kravene for en streng Kvalitetsklubbkomiteen ledet av Tone
Holm Dagsvold fra NFF Oslo.
Etter vedtaket i budsjettkomiteen i Oslo kommune om «flerbrukshall på Gressbanen» har det
vært mindre informasjon og publisitet om saken. Men Bymiljøetaten arbeider for fullt med å se
på reguleringsforhold og sammen med Ready, alle mindre og større endringer som må til for å
få kommunens hall på plass.
Fra Readys side arbeides det, bl.a. gjennom ISU/BVA (Idrettens samarbeidsutvalg bydel
Vestre Aker) for å få topp prioritet på ombyggingen av Gressbanen Grus til en kunstis/kunstgressbane. Slik grusbanen ligger nå, fungerer den dårlig både for fotball og bandy.
Samtidig ønsker en å se på mulighetene for å få minianlegg for friidrett på «skalken» sør-øst
for kunstis-/kunstgressbanen.
Det sportslige er som alltid godt ivaretatt av avdelingen og gir resultater. Selv om det er på
bredde Ready er stor, må det være lov å glede seg med bandyfolket som endelig – etter 88 år
og første gang i 11-erbandy, ble Norgesmester og kunne bringe Kongepokalen til Readyhuset.
Videre at «Kikkan» Waaler og Aksel Trygstad representerte Norge i bandy-VM i Khabarovsk
Russland. Av årsberetningen til bandyavdelingen ser vi at mange yngre er med på
alderbestemte landslag i tillegg til solid representasjon på Damelandslaget.
For Readys fotballavdeling har 2014 gitt gode resultater, med seniorenes opprykk til 3. divisjon
og G19 til 1. divisjon. Det varmer å se suksessen med de demonterbare ballbingene på skalken
– et genialt prosjekt med full klaff, og som samtidig gjør arealet egnet som opplagsplass snøen
fra kunstisen. Nå er også finansieringen sikret. Avdelingen er meget godt styrt og ledet,
sportslig og administrativt, selv om det tette samarbeidet med de andre ansatte kom litt på
avstand med «flyttingen» til hybelen.
Ready-alpinistene, som ikke er like synlige på Gressbanen som de øvrige aktive, fortsetter sin
gode utvikling sportslig og i antall. I tillegg til Råskinnet, er alpinistene de som får mest omtale
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og markerer seg best i de større idrettene. Arbeidet med å sikre en god styring og sportslig
ledelse av avdelingen har lyktes 100%. Vi er stolte av vår alpinister!
Vår ildsjel Anita Stellander i friidrettsavdelingen står på for å få anlegg for både yngre og eldre
som ønsker å satse på friidrett. Ingen enkel jobb, men hun gir seg ikke. Kanskje får vi se anlegg
egnet for friidrett i bydelen, med Ready som initiativtaker? Overskuddet fra Reads mangeårige
suksess, Råskinnet, gir mulighet for å ta initiativ og satsing.
Jeg ble svært lei meg da jeg hørte at våre svært gode og meget godt likte sportssjefer Kasper
Sjøstrand og Jon Ljungberg hadde bestemt seg for å skifte beite. Begge har bidratt til at vi
tillitsvalgte og andre Readymedlemmer har gledet oss til å komme til Readyhuset. Med disse to
sammen med Bjørnar B. Øyen, har hele «kontorlandskapet» vært preget av godt humør,
kreativitet, utveksling av erfaringer og ideer, innsats og systemer, selv om det av og til var
trang om plassen mellom alpin- og bandyutstyr, samt mellomlagring av salgsartikler…
Jeg må si meg svært fornøyd med 2014 og det arbeidet dere alle har bidratt med, ofte under
forhold og betingelser som har vært krevende. Vår oppgave er å bedre rammebetingelsene for å
drive idrettene våre i Ready, noe vi kommer til å arbeide intenst med i årene fremover.
Torer F. Berg,
Leder i Hovedstyret
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Generalforsamling for Ready 15. april 2015 kl 19:00
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 2015.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Foreta følgende valg:
a)

Leder.

b) 1 styremedlem og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
d) Revisor som er statsautorisert eller registrert revisor.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett,
med unntak av særkrets- og særforbundsting, hvor representasjon velges av
avdelingsårsmøtene, se § 19.
Etter generalforsamlingen vil det umiddelbart bli avholdt generalforsamling i Readyhuset AS
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Minneord over Aage Christian Ditlev-Simonsen
En tidligere klubbleder i Ready idrettsforening, Aage Ditlev-Simonsen døde i sommerwn 2014
i en alder av 79 år etter flere års sykdom. Han er den siste av dynastiet Ditlev-Simonsen som
ble klubbleder i Ready. Hans far, tre av hans onkler, to fettere og hamselv bekledde formans
vervet i tilsammen 13 år. Første gang allerede i 1912. Aage var klubbleder fra 1965 til 1967. I
tillegg hadde han flere sentrale tillitsverv i Ready herunder som leder av tennisavdelingen og
Readyhuset AS.
Aage var en strukturert og god leder som bidro til å opprettholde klubben som en av landets på
den tid ledende idretts klubber. Hans engasjement og rolige fremferd var miljøskapende og
tillitvekkende. En god utdannelse og ryddige væremåte, førte også til at han hadde ledende
stillinger i næringslivet. Herunder som leder av Sev. Dahl, tidligere et av norges største
sjøforsikrings selskaper.
Det lyses fred over minnet til et dyktig og sympatisk menneske.
Ready idrettsforening
Torer Berg, leder
Tore Staubo
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Ready gratulerer 2015
95 år:
Trygve Brudevold

19.12

90. år:
Per A.Dokka
Bjørn Malm

08.06
19.07

85 år:
Rolf Andersen
Gerd Stephansen-Smith
Finn Søhol
Rolf Ranheim
Leif Grusd

03.04
26.05
09.08
24.10
09.11

80 år:
Ole A.Bachke
Anette Malm

28.04
08.06

75 år:
Per H.Sundby
Lise Bjørnskau
Rolf Bjørnskau
Rolf E.Rolfsen
Lars E.Berntsen
Eva Carlsen
Odd Skarstad

11.03
11.08
17.08
30.08
29.09
04.10
18.12

70 år:
Inger Cappelen
Jan G.Lenschow
Tore Staubo
Paal Lien
Anne Lise Patt
Jens Wroll Evensen
Svein Ekjord
Ninni Wilhelmsen
Einar Bruvik
Odd “Bosse” Winger
Nils Chr.Evensen
Per E.»Pekka» Larsen
Anne Brudevold
Sven Ole Fagernæs
Ulf Bjerkan
Svein Ivarson
Gro Jørgensen

03.01
09.01
20.01
24.01
29.03
09.04
27.05
06.06
24.06
26.06
29.06
10.07
24.06
01.09
19.09
09.12
31.12

Readyavisen på nett -2014

60 år:
Jan Hunsbedt
Lars Chr. Wiese
Stig G.Andersen
Nina Aass
Morten Rødseth
Tim E. Christensen
Helen E.Staubo
Nicolas Brun-Lie
Anne Lotte Skolseg
Vibeke Knudson
Henning Cook
Olaf Skogstad
Nils Dybwad
Hilde Grønningsæther

30.01
09.04
30.04
13.05
01.06
20.06
06.07
24.07
14.09
01.10
17.10
23.10
09.11
21.11

50 år:
Martin Aker
Alexander Arnesen
Knut Ellingsen
Eva M. Johansson
Paal Melbye
Per Åge Lyså
Jon Lyng-Jørgensen
Rune Langmo
Lars Erik Wille-Berg
Kaia Bilton
Anne Cathrine Straume
Marianne Hausken
Hans Erik Horn

01.01
01.01
01.01
27.01
07.02
21.02
30.05
28.06
19.07
27.08
12.09
24.10
30.12
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Hovedstyrets Årsberetning 1.1. – 31.12.2014
A. HOVEDSTYRET:
Hovedstyret har bestått av:
Leder: Torer Frogner Berg
Nestleder: Marius Moursund Gisvold
Styremedlem: Birgitte Bjerkely
Styremedlem: Ole Jacob Person
Styremedlem: Camilla Lyng-Jørgensen
Vara: Hege Ibsen
Vara: Ingvar Straume
Det har vært avholdt 5 hovedstyremøter i 2014.
Administrasjon:
Administrativ leder: Bjørnar Borgestrand Øien
Regnskapsmedarbeider: Di An (frem til 1.7.2014)
Readyavisens redaktør:
Bjørnar Borgestrand Øien
B. FONDS- OG FORVALTNINGSSTYRET:
Jan Fredrik Thronsen og Peder Schjoldager
C. FASTE KOMITEER:
1) Åge Blom Lorentzens Statuettkomité:
Torer F. Berg, Jan Fredrik Thronsen, Per Morten Hoff, Rolf Bjørnskau
2) Komité for utdeling av Falne Readygutters Minnepokal:
Torer F. Berg, Per Morten Hoff, Tore Staubo
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:
Per Roger Johansen, Ingvar Straume, Anne Cathrine Straume, Rolf Bergseng (Vara)
7) Kontrollkomiteen: Ola Røthe og Thomas Furre.
8) Banestyret: Torer F. Berg L, Per Roger Johansen, Peder Schjoldager
D. READYHUSET A/S.
Eies 100 % av Idrettsforeningen Ready.
Readyhusets styre består:
Leder: Torer Frogner Berg
Styremedlem: Thomas Furre
Styremedlem: Elisabeth Wilhelmsen
E. SPORTSLIGE ARRANGEMENTER.
Det vises til avdelingenes egne beretninger.
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F. MEDLEMSFORHOLD
Medlemskap i Ready
Jenter/gutter t.o.m. 17 år
Kvinner/menn f.o.m. 18 år
Familiemedlem
Totalt

2013
2014
1216 1241
465 487
386 351
2121 2079

Generelt
Idrettsforeningen Ready fortsetter (i sitt 107. år) med å gi et godt og bredt idrettstilbud til barn
og ungdom i vårt distrikt.
Ready sikret sitt første NM-gull i seniorbandy i nyere tid og er nå i 3. divisjon i fotball senior
herrer.
Friidrettsavdelingen har stått på for å etablere seg som en tydelig aktør i Oslo vest igjen, og har
arbeidet intenst med å få arenaer til aktiviteten. I tillegg ble Råskinnet gjennomførte med svært
stor og entusiastisk deltakelse. Løpet som går i området rundt Sognsvann gjennomføres i
traseer som velges i samarbeid med Bymiljøetaten (BYM) og naturverninteresser.
Baneanlegg på Gressbanen med kunstgress/kunstis er helt sentralt i vårt idrettstilbud for
lagidrettene. Kunstis-/kunstgress på «grusbanen» er nå blant ISU/BVAs prioriterte anlegg
(Idrettens samarbeidsutvalg Bydel Vestre Aker).
Bymiljøetaten ønsker driftingen av Gressbanen satt ut til Ready. Forhandling er om dette pågår
og avgjøres i god tid før sesongstart på bandysesongen 2015-16.
Driftingen av anlegget har vært tilfredsstillende, men lider noe under prioriteringer mellom
Frogner og Gressbanen i kritiske faser (snøvær, stor aktivitet på Frogner o.l.)
Den milde vinteren skapt ikke problemer med oppvarming av garderober og andre lokaler i
Readyhuset, men de tekniske anleggene (varme og elanlegg) må vedlikeholdes/fornyes for å
møte kravet om kontinuerlig høy ytelse året gjennom. Garderobene ble pusset opp som et
samarbeid/dugnad fra flere av avdelingen og har gitt dem et etterlengtet løft.
Utleie av leiligheten, peisestue og kafe har fungert godt.
Kontorlokalene er fortsatt i trangeste laget, men fungerer tilfredsstillende, og bedre etter at
fotballavdelingen tok i bruk hybelleiligheten som kontorer.
Fotballavdelingen fortsetter å øke medlemstallet, nærmere 850 spillere og 70 lag! All
banekapasitet sprengt. Sammen med Røa, som også er i stor mangel på baner søkte Ready å
etablere en 11-erbane på Huseby-tomta med støtte fra sentrale og lokale politikere, men Skifte
Eiendom valgte å gjennomføre utbyggingen av en 7’er bane på område.
Fotballavdelingen tok i bruk ballbingene på «skalken» mot Readyhuset – en ubetinget suksess!
Vår Alpinavdeling gjennomførte et meget god år, med økt fokus på rekruttering og kvalitet i
trening- og treningstilbud. Det er nå 150 aktive løpere og flere FIS-løpere enn på mange år.
Ready-løpere har markerte seg nasjonale og internasjonalt både i de klassiske alpingrenene og
nyere disipliner som skicross.
Bandyavdelingen i Ready er fortsatt av de største i landet med 27 lag i seriespillet. Mht. til
rekruttering venter en mye av satsingen på SFO-bandy som har vært en suksess, og flere skoler
vil bli invitert. Ellers går Ready foran når det gjelder satsingen på jente- og damebandy, med
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god representasjon på både senior og aldersbestemte landslag. Jon Ljungberg som sportssjef
har bidratt til å formalisere treningsarbeidet og brakt inn en kultur både for utvikling av
bandyen både som bredde- og toppidrett.
Ready har kun en person i ren administrativ stilling, Bjørnar Borgestad Øien. Men han dekker
den på en utmerket måte som gir de ansatte i avdelingene nødvendig svært god støtte i tillegg
til oss tillitsvalgte.
Ready i har vurdert alternativer til dagens IKT/Internettsystem (fra WebTotal), men ikke
funnet noe alternativ som tilfredsstiller alle funksjonalitet Ready bruker i dag. Det går trolig
mot å innføre versjon 2 av dagens system, sammen med andre større foreninger med samme
brukerbehov som Ready (bl.a. Heming, Asker Skiklubb, Fossum m.fl.).
Økonomi
Klubbens regnskap består av en rekke delregnskaper: Avdelingsregnskapene, Hovedkassens
regnskap og Ready fonds som sammen benevnes ”Ready Total” og representerer regnskapet
for klubbens sportslige aktivitet. I tillegg kommer regnskapet for Readyhuset AS. Samlet
utgjør alle disse regnskapene “Ready konsern.”
I 2014 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 12 480 033,- mens samlede driftskostnader var
kr 12 461 623,-. Etter finansposter gav dette et overskudd på kr 37 497,Avdelingene hadde samlet en egenkapital på kr 3 474 660,- pr. 31.12.2014.
Hovedkassen hadde driftsinntekter på kr 1 529 121,- og totale kostnader på kr. 1 817 889,Etter finansposter gav dette et underskudd på kr 291 817,-. Ved utgangen av 2014 hadde
Hovedkassen en egenkapital på kr 513 349,Ready Fonds hadde i 2014 et overskudd på kr 78 141,-. Fondet har en total investert kapital pr.
31.12.2012 på kr 2 095 428,Summen av Hovedkassen, Ready Fonds og avdelingene viser et underskudd på kr 176 179,- og
en samlet egenkapital på kr 6 083 437,- per 31.12.2014.
Readyhuset AS hadde samlede driftsinntekter på kr1 646 719,- og totale driftskostnader og
finanskostnader på kr 1 358 026,-. Etter finansposter og skatt gav et overskudd på kr 209 642,i 2014.
Basert på de enkelte enheters regnskaper fremstår Konsernet Ready med samlede
driftsinntekter på kr 14 660 000,- samlede kostnader på kr 14 594 000,-. Etter finansposter
viser konsernet Ready et overskudd på kr 113 000,-. Ved utgangen av 2014 hadde konsernet
Ready en egenkapital på kr 8 881 000.Hovedstyret mener at Ready både på avdelingsnivå og samlet er i en tilfredsstillende
økonomisk situasjon.
For 2015 har Hovedkassen budsjettert med et underskudd på kr. 8000,-. Samlet har
Hovedkassen og Readyhuset AS budsjettert med et underskudd på kr. 38000,Torer F. Berg
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Økonomi 2014
Resultatregnskap avdelingene:
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Resultatregnskap Hovedkassen, Ready Fonds og Total:
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Resultatregnskap Ready konsern:

Balanse
Balanse avdelingene:
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Balanse Total:

Balanse 31.
Desember

READY TOTALT

(alle tall i 1000
kroner)

2014

2013

Note
EIENDELER
Anleggsmidler

Varige driftsmidler

444

Sum anleggsmidler

444

Omløpsmidler

Beholdninger hovedkassen og i avdelingene
Fordring Readyhuset AS

9

Utstående fordringer i avdelingene

9

Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer

-

93

412

250

243

-

69

278

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter

10

1 659

Kontanter og bank

8

5 111
7 493

5 480
6 100

7 938

6 100

6 083
6 083

4 242
4 242

1 022

414

40

508

792
1 854

937
1 858

7 938

6 100

Sum omløpsmidler
Sum Eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

11

Egenkapital
Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld

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

__________________
Torer F. Berg
Leder

__________________
Birgitte Bjerkely
Styremedlem
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__________________
Marius M. Gisvold
Nestleder

__________________
Ole Jacob Person
Styremedlem

__________________
Camilla Lyng-Jørgensen
Styremedlem
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Balanse konsern:

Readyavisen på nett -2014

side 14 av 54

Noter
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og
tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode
som tilhørende inntekter inntektsføres.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig
gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som
omhandles nedenfor.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Pensjoner
Pensjonspremien kostnadsføres løpende som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med
lønnskostnader.
Skatt
Foreningen har ingen skattekostnad
1. Kontingenter, treningsavgifter mv
Hovedkassen
Kontingenter
Sum

2014

2013

584 559
584 559

537 850
537 850

Avdelingene
Kontingenter
Trenings- og aktivitetsavgifter
Sum

4 525
6 666 371
6 670 896

13 600
5 959 193
5 972 793

Totalt hovedkassen og avdelingene

7 255 455

6 510 643
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2. Offentlige bidrag
Oslo Idrettskrets
Andre tilskudd
NIF; aktivitetsmidler
Sum

1 016 750

500 490
98 225
234 708
833 423

3. Annonse- og sponsorinntekter
Avdelingene
Sponsorbidrag
Sponsor inntekter
Sum

503 500
10 000
513 500

548 967
8 000
556 967

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

0
0

22 827
22 827

Avdelingene
Stevneinntekter
Salginntekter
Bruktmarked
Ready Kiosk
Andre tiltak
Sum

881 526
58 886
1 158 763
105 457
2 023 613
4 228 245

851 140
85 097
1 084 989
0
2 249 329
4 270 555

Totalt hovedkassen og avdelingene

4 228 245

4 293 382

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

5 109 319
603 658
817 408
130 392
27 684
6 688 461

4 201 566
505 327
675 038
54 444
72 093
5 508 468

23 497
85 626
96 525
18 761
23 773
31 029
631
5 077
10 441
-7 594
287 767

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

6. Administrasjonskostnader hovedkassen
Revisjon
Regnskap
Datakostnader / internett
Mindre anskaffelser
Kontorrekvisita
Telefon/internett
Porto
Møter, kurs
Forsikring
Diverse administrasjonskostnader
Sum
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7. Andre tiltak hovedkassen
Bank- og kortgebyr
Gaver
Kjøp Readyeffekter
Sum

8. Kontanter og bankbeholdninger i hovedkassen
Kasse
Brukskonto
Bank skattetrekk
Sum

25 122
5 865
0
30 987

12 362
14 110
17 481
43 953

327 499
75 847
403 346

1 008 349
201 061
1 209 410

9. Utestående fordringer
Fordringene er oppført til pålydende. Usikre fordringer ved årsslutt er kostnadsført.
10.Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Selskapet har investert i følgende markedsbaserte finansielle omløpsmidler
som er regnskapsført til virkelig verdi pr. 31.12.2014:
Virkelig verdi
pr. 31.12.2014
990 873
667 880
1 658 753

Obligasjonsfond Pareto Høyrente
Aksjefond Pareto Aktiv
Sum
11. Egenkapital
Hovedkassen
Alpin
Bandy A-lag
Bandy
Fotball
Langrenn
Hopp
Friidrett
Fonds
Sum

513 349
991 350
80 247
966 114
449 786
27 710
17 429
942 023
2 095 428
6 083 436

799 391
607 103
247 954
983 933
757 327
32 067
40 929
773 626
4 242 330

Ready fonds er tidligere ført som et eget regnskap men på grunn av at Ready fonds ikke har vært et eget
juridiskt selskap
har man valgt til å ta inn dette i regnskapet til Ready IF.
Egenkapital pr. 01.01.2014
Årets resultat
Ready Fonds
Egenkapital pr. 31.12.2014
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4 242 330
(176 179)
2 017 287
6 083 438
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Revisor s beretning
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Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskap for 2014 for Ready.
Regnskapet for Ready 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. Komiteen anbefaler at regnskapet
godkjennes på kommende årsmøte.
Kontrollkomiteens leder frem til ekstraordinært årsmøte avholdt 2. februar 2015 var
Ingvar Straume. Han var også medlem av Hovedstyret i deler av 2014.
Thomas Furre har vært medlem av kontrollkomiteen gjennom 2014 og har også sittet i
styret i Readyhuset.
I ekstraordinært årsmøte avholdt 2. februar 2015 ble det valgt ny kontrollkomite,
bestående av:
Thomas Furre og Ola Røthe.
Sistnevnte er styremedlem i Ready Bandy.
Den nye kontrollkomiteen har valgt Ola Røthe som leder.
Følgelig signeres denne beretning, som gjelder regnskapsåret 2015, av både
utgående og nyvalgt kontrollkomite.

Oslo 14. April 2015

Ingvar Straume
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Thomas Furre

Ola Røthe
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Alpin – Årsberetning
Innledning
Ready Alpin er i fremgang, og sesongen 2014/15 som nå snart er over har vært en veldig god sesong. Vi
har ca. 150 aktive løpere. 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 og å forbedre kvaliteten på treningene. 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
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. I de
aller yngste treningsgruppene er vi dessverre litt færre løpere enn tidligere år, men til gjengjeld er vi
rekordmange på alpinskolen.
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:
Finn Espen Sellæg
Bjørn Isaksen
John Arne Bjerknes
Anders Bugge
Bjørn Grenman
Thor Sandvik
Monique Lacoste

Leder
Nestleder
Styremedlem/leder sportslig utvalg
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem/økonomiansvarlig
Styremedlem

Treningsgrupper, trenere og oppmenn:
Av avdelingens ca. 150 aktive løpere er 12 FIS-løpere, ca. 110 i de ordinære treningsgruppene, ca. 35 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 har vært hovedtrener og sportslig leder i Ready Alpin i fem år. Kasper har dessverre
bestemt seg for å slutte i Ready. Vi takker Kasper for hans utrettelige innsats for barna i Ready Alpin.
Klubben har utviklet seg mye under Kaspers ledelse, med stort fokus på faglig funderte langsiktige
treningsplaner og treningsfilosofi.
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I tillegg til Kasper er Igor Laikert ansatt som trener i 80% stilling. Øvrig tid har Igor brukt på egen
skikarriere med blant annet deltakelse i flere World Cup renn og VM i Alpint i Vail. I tillegg har vi en rekke
timebaserte trenere. 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.

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 (U12-årsklassen og eldre) til Sölden i Østerrike. Den eldste gruppen (U16 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, hvor trener Igor Laikert deltok.
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
HÅKON BEGBY (1996), Nydalen Alpin
HÅKON FRØLAND (1996), Nydalen Alpin
JONAS LYNG-JØRGENSEN (1996), Nydalen Alpin
MILLE GRÆSDAL (1994), Europa-Cup Laget
BENEDICTE LYCHE (1994), University of Montana
ANDREAS LEIKNES (1997), Nydalen Alpin
Readyavisen på nett -2014
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NICOLAI BUGGE LYSÅ (1997), Nydalen Alpin
OLAV SANDERBERG (1997), NTG Bærum
AURORA HORN (1998), Persbråten Alpin
Kristina Riis-Johannessen har også i år utmerket seg med særdeles gode resultater, en rekke seire og
pallplasseringer i FIS og NOR-AM renn. Hun er ranket 66 i verden i SL og har vært topp 10 i Nor-Am hele
9 ganger i år, blant annet en med 2. Plass i SL. I tillegg har hun 10 pallplasseringer, hvorav 4 seire, i FIS
renn i USA og Canada.
Mille Græsdal har vært på Europa-Cup/Jr.-landslaget i år, men dessverre ikke konkurrert pga skade
Her hjemme har junioren Jonas Lyng Jørgensen utmerket seg med flere sterke resultater, spesielt i fart.
Hans 12 plass i senior NM i Super G, er den beste NM plasseringe Ready har oppnådd på herrresiden
siden 2011.
Olav Sanderberg har også gjor sine saker godt. Hans resultater i fjor gjorde at han ble uttatt til EYOF
(European Youht Olympic Games) hvor han fikk en 11 plass i SL og en 22 plass i SSL. Han tok også
medalje i samtlige disipliner i jr 1 NM.
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 med årets gullhjelmvinner til guttene, i Oslo Cupen/Runden, samt på andre renn har vi hatt mange
flotte prestasjoner og ikke minst stor deltagelse
Sesongen 2014-2015 har Ready hatt 3 løpere på landslaget i Skicross; Julie Brendengen Jensen,
Bastian Juell og Thomas Borge Lie.
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

-

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

-

SSL Klubbmesterskap – Wyller

-

Kvitfjellrennet/Michel Herbelin cup (sammen med Kjelsås, Heming, BSK)

-

Filefjellrennene SSL og SL (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
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Camilla Lyng-Jørgensen har vært alpinavdelingens representant i Ready’s Hovedstyre og arbeidsutvalg,
samt i Alpinkomiteen i Oslo Skikrets

Økonomi
Ready Alpin har for regnskapsåret 2014 et overskudd på kr 260.709 sammenlignet med fjorårets
overskudd på kr 11.893. Forskjellen mellom årets overskudd og fjorårets forklares med at
vintertreningsavgiften for sesongen 2014/2015 ikke er fordelt mellom 2014 og 2015, men regnskapsført i
sin helhet for 2014. Det vil derfor være naturlig å se dette regnskapet og 2015-regnskapet i
sammenheng. Styret sikter mot en balanse mellom kostnader og inntekter for to-års perioden. Korrigert
for periodiseringsforskjellen ville 2014 resultatet vært kr 34.169.
Styrets utfordring ligger i å holde kostnadene på et fornuftig nivå i forhold til inntektsgrunnlaget.
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,
Finn Espen Sellæg, 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 femte
sesong som sportssjef. Jon har gjennom denne sesongen fortsatt den videre
utviklingen og styrking 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.
Rett før sesongslutt ble styret kontaktet av Jon, som dessverre medelte at han hadde
bestemt seg for å gi seg etter sesongens slutt. Jon hadde derimot allerede noen
tanker om etterfølger, slik at styret sammen med Jon jobbet frem en løsning for neste
sesong, som innebærer at Timo Lahti overtar 1. august, og at engasjementet til Patrik
Heed utvides til helårsengasjement (foreløpig ikke endelig godkjent av styrene i
avdelingen og klubben). Timo jobbet som sportssjef før Jon, så han skulle være godt
kjent. Det er også lagt vekt på å få kontinuitet i form av at Patrik vil fortsette det sporet
Jon har jobbet med, og at Timo bringer nye tanker og motivasjon inn for Ready bandy
på et mer administrativt nivå.
Nå rett etter sesongen har styret noe igjen av arbeidet med å etablere ny
administrasjon og sette retning og strategi for de neste årene. Starten på dette er gjort
av Jon, Timo og Patrik, og styret vil jobbe videre med alle disse tre for å være best
mulig forberedt til sesongstart i september / oktober senere i år.

Styrets sammensetning
Ole Jacob Person Leder
Morten Rødseth Nestleder / Økonomi
Hege Ibsen
Rolf Bergseng
Alex Dietrichson
Olav Røthe
Morten Dregler
I tillegg til styrearbeid, økonomistyring og strategisetting har styret utøvet bla. arbeid
med materiell, sponsorer, utstyr/sliping, bandyskolene, cuper, banen, kiosk/salg,
dommerarbeid og forbundsarbeid. Spesielt rekruttering av de yngste og satsningen på
SFO, samt sikring av hovedsponsor har det vært jobbet mye med.
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Ved siden av styrefunksjonene er det nå etablert flere arbeidsutvalg med ansvar for
Sportslig utvalg, SFO-bandy, treningsavgifter og betalingsfunksjoner/web-sidene og Alaget.
Ledere underutvalg:
Håkon Andersen-Gott (A-laget), Peder Schjoldager (Sportslig utvalg), Fredrik
Gørrissen (IT, web og innbetaling), Rolf Kjos-Hanssen (SFO-bandy).

Resultater
Samlet sett setter Ready seg godt etablert på resultatkartet i bandy-Norge. Igjen er Alaget med og kjemper i toppen; 3. plass i serien og endelig NM-gull. Dette er et
fantastisk resultat for Ready, som ikke har vunnet NM på 88 år. Selve finalen var
velspilt og meget tett og spennende, der Readys gutter var de mest taktiske og med
størst vinnervilje, hvilket ga uttelling. Vi er meget stolte over prestasjonen og spente
på fortsettelsen til dette laget.
Juniorlaget var for andre året på rad i finalen, denne gang mot Drammen, men hadde
et knepet tap der. Det var en meget jevn serie, hvor alle vant og tapte for hverandre,
men Ready endte på andreplass etter en god avslutning på seriespillet. I tillegg vant
Juniorlaget Kosa Open tidlig på sesongen. Igjen fantastiske resultater av Ready og
godt spill av junior laget, velfortjente sølvmedaljer kunne feires. Damelaget kom til
semifinalen som tidligere år, men røk dessverre ut i avgjørende kamp med sudden
death. Rekruttlagene spilte bra, men har hatt en resultatmessig litt tyngre sesong;
1.divisjonslaget fikk riktignok orden på spillet og løftet seg til en verdig fjerdeplass,
mens 2.divisjonslaget dessverre avsluttet sesongen med nedrykk til 3.divisjon.
Blant de andre 11’er-lagene er det også veldig mye bra, og bredden i disse årskullene
viser at vår strategi om å satse både på bredde og elite fungerer godt, og at det er
mulig å inkludere begge deler i én og samme klubb. Det er også stor entusiasme og
forventning blant våre mange håpefulle yngste spillere om å ta steget opp til 11’erspill, samt at de eldre gutte/jente laget er vel etablerte. En kulturendring i avdelingen
er dessuten fremtonende ved at det nå er flere spillere som ønsker å satse på bandy.
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 fins et stort
rekrutteringspotensial for Ready til stadig å 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. Det er positivt at A-lagets spillere mer og mer blir sett på som
forbilder, samt at de bidrar til fellesskapet i avdelingen på en unik måte.

Sportslige resultater
•
•
•
•
•
•

A-laget
Damelaget
Seniorlag 1
Seniorlag 2
Juniorlaget
Gutt
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3.plass i eliteserien, seier i NM-finale
3.plass i seriespillet (9’er og 11’er-spill), tap i NM-semifinalen
4. plass, i 1. div.
8. plass, i 2. div
2. plass i NM-serien (elite), tap i NM-finale
5. plass i NM elite og 5. plass i NM kval,
- Tap i kvartfinale, fikk 4. plass i kretsserien
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•

Smågutt (1)

•

Smågutt (2)

•

Smågutt (3)

4.plass i kretsserien Akershus/Oslo (00-serien), 6.plass i NMserien Seedet
3.plass i kretsserien Akershus/Oslo (01-serien), 4.plass i NMserien pulje B
4.plass i kretsserien Akershus/Oslo (01-serien), 1.plass i NMserien pulje C og sluttspill; tap i semifinalen og tap i bronsefinalen

• Andre yngre lag:
Ready stilte med 2 lag i 02-serien, 3 lag i 03-serien, 4 lag i 04-serien (inkl. ett jente
lag), 4 lag i 05-serien, og 2 lag i 06-serien. Ready stilte med et jentelag i
Lillejenteserien med Readyjenter (03-05). Jenteserien ble etablert i år.
•
•

Oldboys
Veteranlaget

5.plass i seriespillet
9.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 barneidrettsbestemmelser.

Trening
Alle 11’er- og 9’er-lag har gjennomført barmarkstrening allerede fra våren, fra mellom
2-4 økter i uken.
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, som gikk til Vänersborg, Lidköping 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 Årgangstrening ledet
av sportssjefen, i tillegg til en lagstrening per uke hvor lagenes egne trenere/oppmenn
har hatt ansvaret sammen med utviklingssjefen. På Årgangstrening ble det fokusert på
4 tydeligere temaer for spillerne; skøytegåing, kølleteknikk, skudd og pasninger, hvor
det var stor fremgang blant de unge spillerne. Sammenlagt har 764 spillere deltatt på
treningene. Utenom sportssjefen og utviklingssjefen har 2-5 andre trenere fra junior og
guttelag bidratt på Årgangstreninger.
Årgangstreningene har vært veldig populære og styrker samholdet i Ready bandy på
tvers av lagene. Dette er en bevisst handling for å skape bedre klubbfølelse og
motivasjon for alle spillere.
Det har i tillegg til disse vanlige treningene vært arrangert ”Keepertrening” og en
videreutvikling av «A-lagets topptrening», som har blitt avholdt seks lørdager; et utrolig
populært tilbud med både Ready- og naboklubbspillere. Kanskje ikke så rart, når
trener-teamet bestod av A-lagsspillere sammen med Patrik. I snitt har det vært 42
spillere til stede per trening.
I vinterferien ble det arrangert Bandycamp med totalt 41 ungdommer fra Ready, Røa,
Øvrevoll/Hosle og Frigg.
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Når det gjelder foreldretrenerne har kursing av disse fortsatt, og sportssjefen har
bedret nivået med det omfattende bandyheftet hvor Readys filosofi knyttet til spillet er
nedfestet (se trenerkurs nedenfor).

Arrangementer
Bandyavdelingen hadde 27 lag med i seriespillet, derav 4 dame-/jentelag. Ready er
fortsatt en av Norges største bandyklubber. Ready jobber likevel målrettet med
rekrutteringen 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 7åringer, Rekruttbandyskole for 6-åringer og Bandystartskole for 5-åringer og 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
av 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, Smestad, Svendstuen og Huseby skole. Den ble ledet av
Patrik. 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. Totalt har
over 60 barn vært med på SFO-bandyen. Samlingene har vært utført av yngre
spillere ledet av noen ivrige A-lag- og Juniorspillere. 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 på å styrke rekrutteringen, samtidig som de
innbringer noen inntekter.

•

Ready Cup 2015 ble gjennomført som vanlig 3. helg i januar. God hjelp og støtte
fra Banegutta og arrangementgruppen 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 et visst internasjonalt aspekt ved
arrangementet. En flott helg med mange utrolig gode kamper og kjempeoverskudd
fra kafeteriasalget (hvorav så mye som kr. 50.000 har blitt brukt til
garderobeoppussing!).

•

Knøttecupen er en cup for bandyskolelag med barn født i 2007 og 2008. Det
deltok i år rekordmange 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 sjette gang, men denne
gang som et en-dags arrangement 28. februar. Vi valgte i år å invitere «U-17»kullet som de eldste, dvs jenter født i 98 og senere. Alle deltagende lag fra høstens
World Cup i Nässjö ble invitert, men dessverre stilte ingen. Det ble følgelig ikke
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9’er/11’er-spill i år, men 7’er delen av cup’en ble som vanlig gjennomført på
lørdagen. Nytt av året var at vi benyttet «bredere» årsklasser og la ned enda mer
jobb i å sette opp spilleplanen slik at jevnbyrdige lag møtte hverandre i størst mulig
grad. Vi hadde Klasse 06-08 (Knøtt), Klasse 04-05 og 02-04. Totalt deltok 18 lag
(drøyt 160 spillere), hvorav fire Ready-lag og fem svenske lag (2 x Surte/Kareby, 2
x Villa LAIK, 1 x Mölndal). Som vanlig sliter Buskerud med å stille pga vinterferien,
så der er det potensielt 2-3 lag til. Ellers er hovedinntrykket dessverre at det er litt
færre jentebandyspillere enn tidligere år.
Cupen ble gjennomført som dugnad av alle jente- og damelag under ledelse av
Jan Petter Nærby.

Representasjon – sportslig
Landslag
•
•
•
•
•

Damlandslaget, landskamper mot Sverige: Gina Karvel-Rödseth, Nora Karita
Bakke, Nina Marie Dybwad, Camilla Rokke og Mathilde Hvedeing Langmo (Nu
Hammarby).
U-17 J, landskamper mot Sverige: Marie Bolme, Linnea Nordstad Grönquist,
Julie Abrahamsen, Kristine Tönnesen, Katrine Bolme og Ina dahl.
Herrlandslaget, VM i Chabarovsk: Christian Waaler og Aksel Trygstad har vært
en del av landslagsstallen gjennom sesongen, og ble uttatt til VM i Russland.
U-19 G, VM i Vetlanda: Mikkel Nærby, Martin Østlie og Marcus Thommessen var
alle hjemmeværende reserver.
U-17 G, EM i Sarpsborg: Lars Holmsen var hjemmeværende reserve.

Kretslag
Damer

Det ble ikke arrangert kretslagskamper for damer denne sesongen

Jenter

Ina Dahl, Katrine Bolme, Selma Ditlev-Simonsen, Pauline Jensen, Mina
Mellbye, Hermine Widding, Ninni Lund-Holter

Gutt 98

Felix Dietrichson, Lars Holmsen, Martin Remo, Mattias Bragge, Otto
Torbjørnsen, Henrik Abrahamsen, Christoffer Bjerk, Magnus Johansen
Andreas Clifford, Joachim Bergseng, Marcus Horn, Fredrik Bjørni og
Martin Jordsjø

Gutt 99

Smågutt 00 Olav Seierstad, Gustav Deck, William Møller, Erlend Kårstad, Sivert
Brekke, Katrine Bolme, Maximilian Schjøtt-Rivers, Gabriel Gørrissen og
Peder Tuseth

Representasjon - krets og forbund
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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 er utvalgets leder.

Årets spiller i Ready
Hvert år deles det ut noen 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 2014/2015 ble følgende priser delt ut:
Årets juniorspiller – Isac Jerner
Årets guttespiller – Otto Torbjørnsen
Årets smågutt – Oskar Frank
Årets småjentespiller – Blir utdelt i mai
Årets damespiller – Blir utdelt i mai
Årets damegjennombrudd – Blir utdelt i mai
Årets dameinspirator – Blir utdelt i mai
Årets damekriger – Blir utdelt i mai
Årets herrespiller – Christoffer Silius
Årets herregjennombrudd – Aksel Rødseth
Årets herrepoengspiller – Gustav Andersson
Årets herrekriger – Jon Ljungberg
Årets Prestasjon – Daniel Zeilon

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 og Patrik Heed som
barmarkstrener, alt i alt et meget godt team som ledet laget til bronse i serien og til
slutt NM-gull.
Juniorlaget ble trent av Patrik Heed, assistert av Halvard Thommessen og Ola Dahl.
Ready og Røa har også denne sesongen kjørt sine lag sammen, og hadde dermed ett
felles lag i elite.

Readyavisen på nett -2014

side 37 av 54

Guttelagene ble i år trent av Daniel Jönsson og Sverre Horn; Ready og Røa har i år
hatt samarbeid på Gutt.
Småguttlagene ble trent av Thomas Drevvatne i samarbeid med Arild Holmsen og
Trygve Gotaas.
Damelaget ble trent av Ebba Nordahl sammen med Daniel Nordquist, 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 5 styremøter og flere særmøter i forbindelse med 2014/
2015 sesongen. I tillegg har det vært avholdt møter i underutvalgene, og
sesongforberedende og -avsluttende møter med trenere og oppmenn.
Det planlegges å jobbe videre med strategier for prosjekt «Ready bandy 2018» i neste
sesong. Arbeidet med ny administrasjon er også planlagt på vårparten.

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. Trenerkursene er oppdelt etter 7er- og 11er-spill.
Kurs for Årgangstrenere
Kurset er for dem som skal være trenere på årgangstreninger
Ung bandytrenerkurs
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.
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Damenes aften
I løpet av sesongen har «damer» i ulike aldre i klubben deltatt på Damenes aften, et
forum for allmenn bandydiskusjon og hvordan vi kan utvikle bandyavdelingen videre.
Dommerkurs
Årets dommerkurs ble avholdt 21.oktober, nok en gang med Finn-Rune Karlsen som
kursleder. Det hadde 18 deltakere, men kun seks av disse var spillere fra Ready i
alderen 13 til 15. Det ble senere avholdt et kurs i regi av Ullevål bandy, der ytterligere
fire Ready-ungdommer (født 2000) deltok; følgelig ble det utdannet til sammen 10 nye
dommere i Ready denne sesongen.

Dommervirksomhet
Organisering av dommervirksomheten ble endret før sesongen 2013/14, etter
fotballavdelingens mal. Det fungerte i all hovedsak så bra at vi videreførte ordningen
også denne sesongen. Marius Bjørni stod også i år for dommeroppsettet, og det har
fungert meget tilfredsstillende.
Vi videreførte også betalingsordningen, der dommerne får utbetalt honorar ved
innlevering av et kvitteringskort hvor alle kamper er oppført og bekreftet ved signatur
av lagledere. Noen mindre justeringer ble innført, noe dommerne er svært fornøyd
med. Honorar for dømming av småguttkamper ble også hevet fra 200 til 300 kroner
per kamp, i tråd med NBFs satser. For øvrig er satsene uforandret.
Ready Bandy har tre forbundsdommere som dømmer i seriesystemet (jf.
lisensvilkårene for eliteserien): Pontus Petersson, Magnus Robberstad (f.t. i Bergen)
og Andreas Mikkelsen (f.t. i Trondheim). Førstnevnte ble dommer for Ready bandy
inneværende sesong. Han er tidligere forbundsdommer i eliteserien i Sverige, og er et
meget positivt tilskudd og en åpenbar ressurs for klubben.
Dag Øgle, Håkon Bakke, Ulrik Weisser, Felix Dietrichson, Pontus Petersson og
Thomas Drevvatne har dømt 11’er-kamper for Ready. Vi har gjennom denne
sesongen satt opp dommere i 27 kamper med et to-dommersystem. I tillegg har vi
knyttet til oss noen Bærumsdommere, som har sagt seg villige til å stå på en
reserveliste. Det har fungert godt i de tilfellene behovet har meldt seg i inneværende
sesong.
Vi hadde i år 13 tilgjengelige dommere som dømte 7'er-kamper gjennom sesongen,
en nedgang på så mange som 10 dommere. Dette var en konsekvens av at samtlige
dommere utdannet forrige sesong trakk seg fra vervet i år. Interessen og deltakelsen
på dommerkurs for 7’er-bandy er tilfredsstillende, men det er bekymringsfullt at så
mange faller fra etter kun én sesong. Det er ikke sannsynlig at det er én enkel
forklaring på dette, men flere har uttalt at de ikke har tid, fordi skole og egen trening
samt kamper gir dem lite tid til overs. Totalt dømte de 79 kamper, og det var
avdelingen som organiserte tildelingen av dommere til hver kamp.
Det er forventet at fire av våre fem 11’er-dommere vil fortsette dømmingen også til
neste år. Dessuten antas 3-4 yngre dommere å være interessert i å ta nivå 2 i
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dommerutdanningen. Denne sesongen var det én av våre erfarne 7’er-dommere, Felix
Dietrichson, som gjennomførte aspirantdommerkurset (nivå 2), som gir anledning til å
dømme 11’er-kamper. Det er håp om å få flere til å ta kurset kommende sesong.
Behovet for å videreutdanne flere dommere er imidlertid fortsatt prekært, så dette er et
område det må arbeides med fremover.
Det ble avholdt et oppsummeringsmøte for dommerne i mars. Konklusjonen var at
sesongen og systemet har fungert svært godt.
Ready Bandy takker alle dommere for god innsats og gjennomføring – ”Uten
dommere, ingen bandykamper”!

Bane- og garderobeforhold
Etter noen år med problemer i kunstisanlegget ble dette oppgradert i høst med et SDanlegg (sentral driftsovervåking) som er et moderne, temperaturstyrt styringssystem. I
tillegg ble kjøling til de fire kompressorene i anlegget overhalt. Den milde høsten
kombinert med noen oppstartsproblemer gjorde at kunstisen ble forsinket opp mot tre
uker.
Gressbanen fikk i år allokert én fast hovedansvarlig (Frode) til preparering, og
forholdene har under Frodes oppsyn vært meget gode. Lagledere og banemannskap
kan bli bedre på å følge baneplanens tidsskjema, og foreldrene må bidra i større grad
til å sette ut vant og starte og avslutte kampene presis. At barn løper ut på isen under
preparering har også ført til frustrasjoner, og det jobbes med å bedre informasjon
rundt dette.
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 fikk vi is på grusbanen i
romjulen, som holdt seg til vinterferien. Lagene bidro med oppvanning på dugnad etter
jul.
Styret og administrasjonen i Ready jobber nå med kommunen for å overta driften av
kunstisbanen. Bymiljøetaten vil fortsatt ha ansvaret for isanlegget, alle maskiner og
grusbanen.
Lyset på Gressbanen ble i begynnelsen av sesongen oppgradert med tre nye
lyspunkter på hver mast. Baneklokken har vært ustabil etter jul, og det jobbes med å
finne en bedre løsning. I løpet av sesongen ble halvparten av 7-er målene skiftet ut og
øvrige mål reparert.
Garderobene ble pusset opp med bl.a. nytt gulvbelegg. Forholdene på Gressbanen er
fortsatt ikke bra nok, og det jobbes videre med en utbedring og fornyelse av hele
klubbhuset og bane, garderobe og innendørshaller. Administrasjonen og Hovedstyret
har jobbet mye med dette det siste året, og det er meget god dialog med kommunen.
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Kiosk og kafédriften
Kiosken har vært åpen i publikumstiden de fleste lørdager og søndager i sesongen, og
driften har også i år vært avhengig av innsats fra lagene, oppmenn og foreldre. 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 forrige sesong var det for få lag til å bemanne
kiosken gjennom hele sesongen.
Etter en gjennomgang av driften for kiosken ved inngangen til 2014/15-sesongen, ble
det gjort noen endringer. Fire jenter fra 2. klasse på videregående (fra lokalmiljøet),
tok på seg, mot en moderat timebetaling, å ”drive” kiosken. Det vil si at disse fulgte
opp foreldrebidragene, og foreldrenes vaktliste, åpnet, holdt orden, bisto med innkjøp,
utviklet produktspekteret, og dannet ”stammen” i driften. Resultatet av dette har vært
mer og bedre drift i den sesongen som har vært, og styret håper også at de foreldre
som har stilt opp på vakt opplever at tiden benyttet har vært bedre utnyttet.
Omsetningen er opp i inneværende sesong, og tross noe økte kostnader er resultatet
på driften bedret. Samtidig som produktet er bedre, mener styret åpen kiosk i helgene
er viktig for miljøet og trivselen på Gressbanen. Perioden før jul var definitivt den
sterkeste, og styret vil nå evaluere driften for ytterligere forbedringer for neste sesong.
Sponsorarbeid
Styret, ledelsen og alle frivillige fokuserer på å få mest mulig ut av tilgjengelige
ressurser.
Vårt produkt er også all den istiden som tilbys alle våre spillere, og hva som følger av
det, både i form av helse, sportslige prestasjoner, samhold og holdninger. Vi opplever
at det fotavtrykket klubben etterlater hos de unge og i lokalmiljøet er stort,
verdiskapende og meget positivt. Ready bandy er opptatt av at klubben skal være
veldrevet og godt nok utstyrt. Vi skal gi et godt sportslig tilbud innen trening og
kamper, til både de minste og de mer erfarne. Vi bestreber oss på å forbedre dette
tilbudet.
Vi prøver også å effektivisere og derved øke verdien av tiden lagt ned i den betydelige
frivillige innsatsen som gjøres for klubben. Dette koster, i form av styrking av ledelse
og drift, samt videre satsning på rekruttering til de unge årsklassene.
Treningsavgiftene utgjør bare en drøy tredjedel av driftens totale kostnadsbudsjett.
Inneværende sesong er en "satsningssesong" på disse områdene. Parallelt med en
suksessiv økning av treningsavgiftene fremover, fokuseres det også på å øke andre
inntektskilder, herunder sponsorinntektene; alt dette for å nå våre mål.
Vi jobber nå med å tydeliggjøre det som skal være ”tilbudet” til sponsorene, gitt at
medie- og publikumsinteresse så langt er beskjedent - noe som er en utfordring i seg
selv. Samtidig skal sponsorarbeidet mellom bandyavdelingen og klubben som sådan
samkjøres bedre.
Dette står på agendaen for styrets arbeid utover våren, slik at kontakt mot flere, og
nye, potensielle sponsorer kan finne sted med riktig budskap og i god tid før neste
sesong.
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For sesongen som ligger bak oss skal samarbeidet med, og støtten fra, Slemdal
Lions, og Røde Fjær-aksjonen med tema ”Mitt Valg” trekkes frem spesielt. I
forbindelse med denne aksjonen stilte Ready bandy med 46 spillere, hvorav 12
juniorer, samt 18 voksne, til sammen 64 personer/bøssebærere. Dette bidraget var
viktig for vårt gode samarbeid med Lions Slemdal, og for utsiktene til at samarbeidet
fortsetter i de kommende årene.
Totalt deltok 120 bøsser i aksjonen, og øvelsen ga et viktig bidrag til Lions Slemdal og
"Mitt Valg".

Økonomi
Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 31.139,-. Resultatet samsvarer godt
med budsjettet. Bandyavdelingen hadde ved årsskiftet god likviditet.
Innbetalte treningsavgifter i 2014 er vesentlig høyere enn forrige år. Økningen kan
særlig tilskrives at avgiftene ble økt med 15% foran denne sesongen samt at betaling
for nye drakter ble lagt til treningsavgiften. Økningen av treningsavgiften har vært
nødvendig da vi ikke har fått noen økning av antall aktive.
Ytterligere styrking av administrasjonen i avdelingen har vært gjennomført ved at
Patrik Heeds engasjement som «sesongansatt» gjennom bandysesongen har blitt
utvidet. Dette har vært vellykket både administrativt og sportslig. Det vil være et mål
for styret å etablere grunnlag for å ha to permanent ansatte i avdelingen. 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 2014 fått gode inntekter som følge av dugnadsinnsats.
Bandyavdelingens bistand under Råskinnet gir store inntekter. Ready cup har i 2014
gitt avdelingen betydelig større inntekter enn tidligere år. Sammen med Jentecup’en
og Knøttecup’en betyr Ready cup mye som inntektskilde for avdelingen.
A-laget gjennomførte også i 2014 dugnadsinnsats som bidrag til egen økonomi.
Fyrverkerisalget før nyttår på Gressbanen er blitt svært populært. Også i fjor gav dette
meget gode inntekter til driften av elitesatsingen.
Ready bandy takker også for godt samarbeid med våre sponsorer som vi håper på å
ha på laget videre i mange sesonger fremover. Avdelingen har i 2014 hatt en økning
av sponsorinntektene i forhold til foregående år.

Konklusjon
Ready Bandy er i god fremgang og utvikling. Sportslige prestasjoner er på toppen i
bandy-Norge, med A-laget’s NM gull som synlig bevis at Ready Bandy har nådd en
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milepæl. 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. Sportssjef Jon har
jobbet hardt med å heve nivået i alle ledd nå i fem 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. Vi er også meget spente på Timo sin andre
inntreden i Ready Bandy, med hans kompetanse og kunnskap om Ready mener vi å
ha sikret kontinuitet og satsning i mange år fremover.
Dog er det utfordringer der vi ser rekruttering av nye spillere blant de som tar sine
første skøytetak og for yngre spillere som skal ta steget opp til 11’er-spill og senere
etablering på gutte-/jente- og juniorlag som det viktigste. Det er viktig at vi gir 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 spillere 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 Alagsspillere på sammenkomster. Vi må gjøre det vi er best til; spille bandy!
Ready Bandy har nå et meget godt fundament å bygge videre på, og det skjer
spennende ting på Gressbanen. Prosjekt «Ready Bandy 2018» er 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
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Ready Bandy takker sine samarbeidspartnere:

…og takk til alle andre som har bidratt med større og mindre beløp og tjenester til lagene og
avdelingen.

Readyavisen på nett -2014

side 44 av 54

Fotball – Årsberetning
Lag og spillere: Ready Fotball har ca 840 spillere (opp 7,6% fra forrige år) og vi har over 70
lag.
Sportslig ledelse: Den sportslige ledelsen med Anders Mortensholm som Sportssjef , Magnus
Haukvik som ass. Sportssjef, Ulrik Børresen som Fotballkoordinator, samt Jonas Rygg som Alagstrener representerer en naturlig utvikling hvor tidligere sportssjef har gått videre til
Toppklubb (FFK) og Anders og Magnus har "rykket opp". Bjørnar Øien var fotballkoordinator
frem til 31.desember 2013 og ble deretter Readys nye administrativ leder, så tidligere Alagsspiller Ulrik Børressen har overtatt hans jobb.
Ready har også i 2015 et meget kompetent team av trenere. For første gang i historien kan vi si
at vi har en komplett gruppe av trenere med riktig kompetanse for barn og ungdom i Ready. Vi
har etter hvert blitt meget attraktive både i NIH-miljøet og i fotballmiljøet generelt i Oslo. I
2014 hadde vi også trenere med tung toppspillererfaring (Jonny Hanssen, Jan Derek Sørensen,
Trine Rønning, Ida Elise Enget og Siri Nordeide Grønli). Dette var spennende påfyll i et team
som har hatt hovedvekt på formell utdannelse, men erfaringen viser at det er en god del
praktiske utfordringer, særlig i forhold til kollisjon med andre aktiviteter.
Jente/Damefotball: 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 senior-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.
Samtidig er Vegard Lund Nes ansatt
som trener både for Damelaget og det eldste ungdomslaget (J 15). 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 (vi starter i 2015 på 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. De eldste
ungdomsspillerne er allerede integrert i dette laget, som for øvrig omfatter de junior damespillerne som har fortsatt.
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
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starter på skolen (6 år) og varer til høstferien det året man fyller 12 år. Per mai 2014 var det ca
200 barn som deltok på Readyakademiet, og antallet er økende. 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.
Sportslige resultater: Senior A-laget klarte målet om opprykk til 3.divisjon i 2013. I desember
2013 ansatte vi Jonny Hanssen for å kunne spisse satsingen enda mer på A-laget, og det ga de
ønskede resultater. Inn mot 2015-sesongen ansatte vi den fhv Readyspilleren Jonas Rygg (ex.
hovedtrener i Lyn) i en heltidsstilling som også har ansvaret for A-laget Senior Menn. Astallen per april 2015 ser meget bra ut, og vi håper og tror at laget skal hevde seg godt. B-laget
spiller i 2015 i 6.divisjon. Målet på kort sikt er å ha B-laget i 5.divisjon.
Høsten 2014 rykket junior 1-laget opp i 1.divisjon, hvilket var et viktig mål. Vi har også nå G16, G-15 og G-13-lagene i 1.divisjon. 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.
I barnefotballen spiller alle lagene 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.
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, med
betydelig støtte fra Anders
Sveaas Almennyttige Fond og
"aksjonærer" rundt klubben.
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.
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Friidrett – Årsberetning
READY FRIIDRETT har vokst i 2014. Vi er fremdeles i en oppbyggingsfase, og det er et
stykke igjen til målet om å bli en stor, synlig friidrettsklubb, men vi tar stadig nye steg i riktig
retning.
Det siste året har vært begiventhetsrikt. Vi har
ansatt trenerne Håvard Hildeskor, Filip Julius
Devor, Christine Bjelland Jensen, Gjermund
Røiri Donali og Martin Wangen-Eriksen. Vi
stolte og glade for at kompetente trenere med
friidrettsbakgrunn fra Norges Idrettshøgskole,
samt sunn idrettsungdom, fra Readys nærmiljø
og idrettsgymnas, ønsker å jobbe hos oss. Uten
det arbeidet trenerne nedlegger hver uke, ville
det ikke vært mulig å drive avdelingen framover.
Sammen med andre avdelinger i Ready IF, har vi tatt initiativ til og lagd felles
rekrutteringsflyer som er distribuert ut til skoler og barnehaver, koordinert av hovedklubben.
Andre felles prosjekt er under planlegging. Friidrett har også gjennomført rekrutteringstiltak på
egen hånd.
Ift sistnevnte ønsker vi å favne flest mulig, lengst mulig. Alle er velkomne hos oss. Alle
READY FRIIDRETTs grupper legger vekt på treningsglede og utvikling.
Som vanlig har de eldste deltatt i stevner. I 2015 har vi planlagt stafett i nærmiljøet og
barnestevne (for alle grupper) m.m.
På årsmøtet i høst ble avdelingen omorganisert til to avdelinger: bredde og elite, med det årlige
terrengløpet Råskinnet som eget prosjekt. Leder for Råskinnet 2015 er Birgitte Bjerkely. Per
Morten Hoff valgte å trekke seg som styreleder, undertegnede tok over. Per Morten fortsetter
imidlertid som leder for eliteavdelingen og ansvarlig for økonomi og sponsorer i Råskinnet,
noe vi er glade for. Med sin lange erfaring er kunnskapsrike Per Morten en viktig ressurs for
avdelingen. Også Tom Bjerkely fortsetter i det nye styret, som løypeansvarlig for Råskinnet.
Hele det tidligere styret har uttrykt ønske om flere foreldrerepresentanter. Dette blir et mål vi
fortsetter å jobbe med i 2015.
I oktober startet vi opp et allidrettstilbud for 3-4 år, bl.a. for å imøtekomme
forespørsler. Dette tilbudet fortsetter i 2015, i tråd med hovedstyrets ønske
om satsning på barn og unge.
I november kom Evy fra Oslo krets klubb-besøk-team, og informerte om
kretsens og forbundets tilbud til klubbene. Flere foreldre deltok både på
dette møtet og foreldremøtet tidligere i høst. I desember arrangerte vi
Nissemarsj på Gressbanen. Mange smånisser med familie, tok turen innom,
spiste nissegrøt og fikk medalje av Julenissen.
Gjennom dette året har flere vært til uvurderlig støtte for drift av
avdelingen. Her bør særlig daglig leder i Oslo krets, Kirsti Tomassen,
tidligere sportslig leder i friidrettsavd og nå akademisjef m.m. i fotballavd, Magnus Røed
Haukvik og administrativ leder i Ready IF, Bjørnar Øien, nevnes. Alle har svart villig vekk på
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undertegnedes utallig spørsmål. Bjørnar har også stilt opp som veileder for avdelingens
praksis-studenter og Magnus har, med sin lange trener-erfaring og solide faglige kompetanse,
coachet både trenere og undertegnede.
Også Birgitte Bjerkely, har vært til stor hjelp. I tillegg, må også foreldretrener Claudio
D’Eugenio, som gjennom hele året, på kort tid, og med et smil, flere ganger har stilt opp som
vikartrener for gruppen 5-8 år, og foreldrekontakt Arne Strand, takkes.
Sist men ikke minst, må hovedtrener Håvard Hildeskor og trener i fotballavdelingen, Anders
Hille Stadheim, nevnes, i egenskap av praksis-studenter fra Norges Idrettshøgskole, Sport
Management.
Begge hadde ønsket å være hos oss i sin praksisperiode nå i desember og har gjort et
formidabelt arbeid, med bl.a å fullføre strategiplan, skrive sportsplan, planlegge vårens Readystafett og barnestevne, oppdatere hjemmesiden m.m. Dette bidraget innebærer et stort løft for
avdelingen.
Fra januar 2015 har vi satt opp grupper i turn, med vårt svært populære trener, stuperen Filip.
Vi håper dette kan bli et tilbud for til glede for alle avdelingene i Ready.
Manglende friidrettsfasiliteter er en utfordring
ift optimal drift sportslig. Avdelingen har mye
utstyr, men mangler egnede anleggsfasiliteter
på Gressbanen. Vi har derfor noen av
treningene på NIHs rundbane i
sommerhalvåret, på Bislett samt i
Frognerparken vinterstid. Vi håper på større
politisk vilje til utbygging av gode
friidrettsanlegg Vest i Oslo, og er glade for at
hovedstyret i Ready IF ser avdelingens behov
for bl.a sprintstripe, sandgrop og trampoline
ifb med planlagt nytt anlegg på Gressbanen. Vi ser fram til dette kommer på plass.
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.
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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.

Ready Friidrett og Råskinnet takker sine sponsorer og støttespiller
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LANGRENN

Langrenn – Årsberetning
Administrasjon:
Mars 2015
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Økonomi:
Sekretær:
Styremedlem:

24.
Jan Lenschow
Rita Røvig
Tor Jebens
Anne Hertzberg
Leif-Jørgen Ulleberg

Det har i løpet av sesongen vært avholdt 3 styremøter.

Medlemmer:
Avdelingen hadde 34 betalende + 4 livsvarig medlemmer i 2014.

Trening:
Det har vært innetrening på Ready-huset i gymsalen hver tirsdag fra kl. 19:00 – 20:00
med påfølgende badstue fra 3. september til medio oktober. Senere har vi efter påtrykk
fra avdelinger som trener ungdom endret treningstiden fra 19:30 til 20:30 frem til 10.
desember 2014.
I 2015 ble treningen gjenopptatt tirsdag 9. januar med treningstid fra kl. 1900 – 2000 og
vi har vært i sving hver tirsdag frem til 24. mars.
Barkmarks-/ski-trening har foregått i individuelle grupper.

Arrangement:
Avdelingen arrangerte ski samling på Rustad Hotell og Fjellstue, Sjusjøen 28. – 30.
november 2014.
Det var 14 deltagere på samlingen og stedet har også vært flittig besøkt utover vinteren
av deltagere i langrennsgruppa.

Representasjon / sportslig:
Flere skiløpere fra Ready deltok i Holmenkollmarsjen og minst 1 har deltatt i
Marcialonga i 2015.
A. Schultz vant sin klasse i Torleif Haugs minneløp.
Birkebeiner rennet 2015 hadde 9 deltagere fra Ready´s langrennsgruppe.

Juleavslutning
Avdelingen hadde sin juleavslutning i Readyhuset med servering. Meget hyggelig med
over 20 deltagere fra treningen høsten 2014.

Representasjon / krets / forbund:
Ingen representasjon i krets eller forbund.
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Økonomi:
Avdelingen har god økonomi med et regnskap som gikk i balanse.
Styret v/leder
Jan Lenschow
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Veteraner – Årsberetning
Styre
Paal Lien (leder), Rolf Bjørnskau (kasserer), Elisabeth Seeberg (styremedlem), Erik Hagen
(styremedlem), Dag Øgle(styremedlem) og Tom K. Hargreaves (styremedlem).

Årets virksomhet:
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.
Readys Veteraner er en levende institusjon innenfor READY. Vi møtes ca. 4 g. i året og på
møtene er det foruten sosial hygge og god servering alltid et emne som interesserer. Idretts- og
andre kulturpersonligheter har besøkt oss «i fleng», samtidig som vi fortløpende inviterer
READYfolk som holder oss oppdatert på klubbens utvikling og drift. Foruten interne besøk har
vi hatt gleden av foredrag/kåserier av kjentfolk som Thorvald Stoltenberg, Tove Paule (NIFpresident), Finn Søhol, Gerhard Heiberg, Sverre Seeberg, Kjetil A.Aamodt, Rolf Nyhus og
Elin Horn Galtung (for bare å nevne NOEN FÅ).
Veteranene har som tidligere hjulpet til med Råskinnet og Rolf Bjørnskau har vært med i
Råskin-teamet siden oppstarten.
Readys Veteraner har en sunn og god økonomi.
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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 Borgestrand Øien og Torer F. Berg. Kommentarer/ønsker om endringer eller ideer til stoff,
sendes Ready v/Bjørnar Borgestrand Øien bjornar@ready.no
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