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Lederen har ordet
2017 har vært et godt år for Ready. Tilstrømningen til klubbens aktiviteter for barn og ungdom
har økt ytterligere, og tilbakemeldingene fra utøvere og foreldre viser at trivselen er god i alle
avdelinger. Seniormiljøene i alpint, bandy og fotball har også prestert slik at de er gode
forbilder for de yngre, bl.a. gjennom Kristina Riis Johannessens sammenlagtseier i alpin
Europacup, bandy's seniorlag i øverste divisjon for herrer/damer og seniorlagene i fotball for
begge kjønn, hvor særlig Herrer B og C utmerket seg med opprykk. Vi er også stolte av at
Isaak Bashevkin ble utnevnt til UEFA dommer i fotball.
Klubbens fire avdelinger med noe størrelse (fotball, bandy, alpint og friidrett) har alle fortsatt
sin profesjonalisering, både i bemanning og innhold, og dette setter sine spor både i form av
god trivsel og gode resultater. For bandy- og fotball-avdelingene er det godt å se at "etter
skoletid – tilbudene" til barneskoleelevene blir stadig mer populære.
Like viktig er det at både ansatte og frivillige trenere og ledere lever på klubbens verdier i det
daglige, og at dette setter sine spor hos barn og ungdom de har ansvaret for. For en klubb som
Ready vil alltid menneskeutvikling, trivsel og kameratskap komme først, og så kommer
resultatene som en konsekvens av det.
Den nye skolen – Holmen skole kommer i drift høsten 2018. Vi har allerede en god dialog med
rektor, og ser frem til et godt samarbeid, hvor vi forhåpentlig vis også får noe plass til våre
aktiviteter på skolen utenfor skoletiden.
På anleggssiden har vi ikke gjort de fremskritt vi ønsket oss i 2017. Vi har dog hatt det første
året med driftsansvar på Ris skolebane, hvilket har gitt oss noe økt kapasitet – særlig for
friidrett og i noen grad for fotball. Fantastisk dugnadsinnsats fra Pål Fredrik Kraby & venner
har også sørget for is på banen både i fjor vinter og nå. Samarbeid med skolene i bydelen er
viktig for oss, og det at vi klarer å levere så godt på driften på Ris har også betydning for vår
anseelse i nærmiljøet. Vinterdriften på hovedbanen vår er også på et høyt nivå, med Tom
Bjerkely som hovedansvarlig og Alex Dieterichson & Co på dugnadssiden, noe som ikke bare
er viktig for klubbens lag men også for den omfattende publikumstiden i helgene.
Vi har imidlertid ikke kommet til noen endelig konkusjon med kjøling på bane nr. 2, idet det
opplegget som den særlig oppnevnte komite arbeidet med strandet på endrede kommunale
regler som gjorde det økonomiske løftet for klubben for stort. Hovedstyret arbeider imidlertid
nå med en alternativ plan som p.t. ligger hos Byråden.
Noen ny flerbrukshall på parkeringsplassen blir det ikke foreløpig, da de kommunale etatene –
til tross for verbalvedtak i bystyret – har kommet til at det er "andre steder i bydelen som er
mer egnet". Hovedstyret arbeider imidlertid med å komme videre med utbyggingsplaner for vår
egen tomt, og det kan gi et økonomisk grunnlag for en hall.
Når det gjelder fotball på vinterstid så vil det fortsatt bli flere år med leietilværelse hos naboer,
men fotballkretsen arbeider sammen med Byråd, etaten og OBOS med et prosjekt som skal gi
ferdig finansiert undervarmebaner rundt omkring i Oslo, og skolebanen på Voksen er et aktuelt
alternativ i Vestre Aker hvor Ready kan få et driftsansvar.
Klubbhuset er modent for en liten oppgradering, og det er satt i gang rehabilitering av
kjelleren, noe som vil gi en ekstra garderobe med dusj og utvidet lagerkapasitet for utstyr.
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Begge deler er hardt tiltrengt. Den ekstra garderoben vil bli forbeholdt jenter/damer, noe som
har vært sterkt etterspurt fra den gruppen av utøverne.
Klubbens administrasjon, både sentralt og i avdelingene har i 2017 vært stabil og solid. Bjørnar
B. Øien leder fortsatt klubben som dens daglige leder, mens de tre største avdelingene har egne
sportssjefer og et antall heltids- og deltidsansatte. det har vært få utskiftninger også blant de
sistnevnte, hvilket har vært godt for driften. Arbeidsmiljøet er godt. Driften forurenser i liten
grad naturmiljøet, da det er god kontroll på fyllmassen i kunstgresset, som er den eneste større
miljøutfordringen.
Ved inngangen til 2018 er personvern og databehandling et hovedsatsingområde for klubben,
og vi satser på å overholde de nye europeiske personvernreglene (GDPR) når de trer i kraft i
mai. Dette handler bl.a. om måten vi fører og vedlikeholder medlemsarkiv på, men også
hvordan opplysninger om utøvere, deres skader og sykdom behandles og om bruk av bilder
8særlig hva gjelder barn). det vil komme en ny "medlemsavtale" i 2018 som detaljerer dette.
Økonomien i Ready er god. Det er i 2017 innført krav til egenkapital i alle avdelinger (20% av
årsbudsjett), og alle avdelinger går ca. i balanse eller med et lite overskudd. Egenkapitalen i
hovedklubben er rimelig solid, i den forstand at vi har en viss buffer mot overraskelser og
dårligere tider, men ikke særlig mye ut over det. Klubben har gode regnskapsfunksjoner og rutiner.
Marius M. Gisvold
leder i Hovedstyret
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Ready samarbeider med Konica Minolta
I flere år har Ready brukt Konica Minolta som leverandør av multifunksjonelle kontormaskiner
og vi anbefaler Konica Minolta varmt til alle våre medlemmer.
Ta kontakt med oss dersom ditt firma skal bytte kontormaskin, da kan du få en ekstra god
Ready-avtale.
Dersom ditt firma skal bytte kontormaskin ber vi dere ta kontakt med Ready så blir dere satt i
kontakt med Konica Minolta.
For hver kontomaskin som blir solgt får Ready hhv:
5000,- for hver A3 maskin
3500,- for hver brukte A3 maskin
2000,- for hver A4 maskin
Ikke nøl med å ta kontakt med oss når du skal kjøpe ny kopimaskin, send en mail
til idrett@ready.no og vi setter dere i kontakt med Konica Minolta.
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Dagsorden årsmøtet
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Utdeling av hederspokaler
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 2017.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
6.1 Hovedstyret foreslår at Ready Fonds avsluttes som en egen avdeling og slåes sammen med
Ready Hovedkassen og at Ready Fonds heretter håndteres av hovedstyret
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
a) Leder.
b) 2 styremedlemmer 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.
h) Tre personer til Aage Blom Lorentzens Statuettkomite
i) To personer til Komite for Falne Readygutters Minnepokal
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Ready gratulerer 2017
READY gratulerer 2018:
95 år:
Anders Ugland
Carl L.Enderud

13.06
13.08

90. år:
Bjørn Stokke

06.06

85 år:
Francoize Grundt
Grethe Ditlev-Simonsen
Bjørn Midjo

25.02
11.03
02.12

80 år:
Håkon Horn
Nils Ekjord

01.07
27.11

75 år:
Anne Backer-Grøndahl
Per Bach
Reidun Corneliussen
Dag O.Øgle
Ola Loennechen
Hans Chr. Tolfsby

04.01
01.02
05.09
11.10
19.12
30.12

70 år:
Trgge Klaveness
Morten Skaugen
Knut B.Christophersen
Øistein Bjørndal
Knut E.Staubo
Bj.Bergsland
Tormod Sande

13.01
17.01
07.03
28.03
08.08
10.09
31.10
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60 år:
Tom Erik Bjerkely
Hans Haavind
Jan Elmenhorst-Larsen
Erik Bakken
Kristin Stephansen-Smith
Jon Vidar
Peter Lyche
Steinar S.Eikum
Anne M.Andersen-Gott
Knut Hogne Hedløv
Kåre Grüner

05.03
10.05
09.07
14.08
15.09
24.09
27.09
06.10
16.10
17.11
24.11

50 år:
Haakon Bryhni
Ingar Solheim
Felipe A.Børresen
Camilla Lyng-Jørgensen
Pernille Wessel
John Chr. Lohne
Jon-A. Stalsberg-Olsen
Anders Bugge
Bengt Borgen Hilditsch
Lars E.Bolstad
Nancy Tornelli
Sigvald Nielsen
Kristin Joakimsen
Hanne Elmenhorst Larsen
Jacob Edv. Wang
Christian Martinsen
Snorre Fornes
Daniel N.Grønquist

05.01
16.01
10.02
19.02
23.02
01.04
11.04
20.05
21.05
10.06
21.06
26.06
30.08
15.10
17.10
19.10
10.12
29.12
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Bestill strøm fra Kraft til idretten, støtt samtidig
Ready Idrettsforening
Kraft til idretten og Ready har inngått et samarbeid skal være gunstig for deg og
klubben. Ved å bytte til Idrettsstrøm får du en av markedets beste strømavtaler,
samtidig støtter du Ready Idrettsforening med 1 øre per brukte kWh.
Det er enkelt å bytte til Idrettsstrøm, det er ingen bindingstid og Kraft til idretten ordner
alle formaliteter.
Idrettsstrøm vil i de fleste tilfeller gi deg billigere strøm enn du har i dag. Vi tror pris er
det viktigste argumentet for å bytte strømleverandør. Med ”Kraft til idretten” får du en
bedre strømavtale samtidig som du gir et godt bidrag til idretten. Hvordan?
Fordi vi tilbyr et strømprodukt til privatkunder som hittil har vært forbeholdt de
store industrikundene.
Strømavtaler for privatkunder bygger på denne modellen:
Leverandøren handler kraft via Nord Pool, den nordiske kraftbørsen. Her får alle
samme pris, såkalt spotpris, basert på tilbud og etterspørsel hos børsens aktører.
Deretter tar selskapene et påslag – som varierer utfra hva slags avtale kunden
ønsker, for eksempel fastpris eller standard variabel.
Vi velger å tilby privatkundene et strømprodukt som er basert på aktiv kraftforvaltning,
etter samme prinsipp som for store industrikunder. Disse prisene følger ikke
spotprisen, og prisen kan derfor ikke sammenliknes direkte med tilbudene fra andre
kraftselskap. Vi kan ikke si eksakt hva prisen vil være om to uker eller to måneder,
men er trygge på at den er konkurransedyktig. Når prisen skal sammenliknes, må
nivået måles mot historiske priser. Det har vi gjort når vi har testet Idrettsstrøm som
produkt. Med bakgrunn i det, viser våre målingene nå at 85% får en billigere avtale
gjennom Idrettsstrøm – selv når 1 øre/kWh av regningen du betaler, går rett til det
idrettslaget du vil støtte.
Mange strømavtaler har høyt påslag eller lang bindingstid som sikrer leverandøren
fortjeneste. Vi har valgt en annen modell, der antallet kunder avgjør om det blir pluss i
regnskapet. Idrettsstrøm har ingen bindingstid slik at du når som helst kan velge å
avslutte kundeforholdet.
Månedlig påslag er på kun kr 48,75 pr. måned, inkludert mva (moms-fritak for
husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark gjør at prisen her er kr 39 pr. måned).
Slik vinner både du – og ditt idrettslag!
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Hovedstyrets Årsberetning 1.1. – 31.12.2017
A. HOVEDSTYRET:
Hovedstyret har bestått av:
Leder:
Marius Moursund Gisvold
Nestleder:
Torer Frogner Berg
Styremedlem: Camilla Lyng Jørgensen
Styremedlem: Ole Jacob Person
Styremedlem: Tonje Rosli
Varamedlem: Kristofer Hesla
Varamedlem: Merete Nordsveen
Det har vært avholdt 7 hovedstyremøter i 2017
Administrasjon:
Daglig leder: Bjørnar Borgestrand Øien
Regnskapsbyrå: Econpartner AS
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, Marius Gisvold, 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
Bendik Christoffersen, Line Søvik og Finn Espen Sellæg
7) Kontrollkomiteen
Ola Røthe og Thomas Åker-Furre.
8) Banestyret
Torer Frogner Berg, Alex Dietrichson, Bent Erik Bakken
D. READYHUSET A/S.
Eies 100 % av Idrettsforeningen Ready.
Readyhusets styre består:
Leder:
Torer Frogner Berg
Styremedlem: Thomas Åker-Furre
Styremedlem: Elisabeth Wilhelmsen
E. SPORTSLIGE ARRANGEMENTER.
Det vises til avdelingenes egne beretninger.
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F. MEDLEMSFORHOLD
Medlemskap i Ready
2014
Jenter/gutter t.o.m. 17
1241
år
Kvinner/menn f.o.m. 18
487
år
Familiemedlem
351
Livstidsmedlem
Totalt
2079

2015

2016

1135

1156

1235

500

495

535

531
113
2279

531
111
2293

456
106
2332

Totalt 2017
damer

Antall
medlemmer i
gruppe

antall

Ready
Total

2293

562

Alpin

235

80

Bandy

609

109

Fotball

1053

258

Friidrett

110

52

2017

%
24,51
%
34,04
%
17,90
%
24,50
%
47,27
%

menn
antall

%

1731

75,49 %

155

65,96 %

500

82,10 %

795

75,50 %

58

52,73 %

Representasjon - krets og forbund og idrettspolitiske organ
Norges Bandyforbund (NBF): Christen Møllhausen er leder i jente og damekomitéen
Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) Bydel Vestre Aker: Torer F. Berg, leder av arbeidsutvalget.
NFF Oslo: Marius M. Gisvold, medlem i Anleggskomiteen
NFF Oslo: Ulrik Børresen, medlem i Kvalitetsklubbkomiteen
Oslo Skikrets: Sondre Wisted-Thu har vært representant i Alpinkomiteen.
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Økonomi 2017
Klubbens regnskap består av 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 2017 kan vi konstatere at to av de tre store avdelingene gikk med overskudd, og en gikk med
budsjettert underskudd.
Råskinnet går for første gang med underskudd, dette skyldes tildeling av overskudd I august og
fordeling av felleskostnader I idrettsforeningen helt på slutten av året. For å forhindere at dette
skjer igjen fordeles først 50% av Råskinnets overskudd etter resultatet for arrangementet er
klart, resterende fordeles etter alle felleskostnader er fordelt.
Samlet hadde avdelingene inkludert Ready Fonds driftsinntekter på 18 100 459,- mens samlede
driftskostnader var kr 17 805 961,-. Etter finansposter gav dette et overskudd på kr 302 179,Avdelingene hadde samlet en egenkapital på kr 6 746 482,- pr. 31.12.2017.
Hovedkassen hadde driftsinntekter på kr 2 000 424,- og totale kostnader på kr. 2 033 079,Etter finansposter gav dette et underskudd på kr 32 675,-. Ved utgangen av 2017 hadde
Hovedkassen en egenkapital på kr 104 950,Ready Fonds hadde i 2017 et overskudd på kr 118 281,-. Fondet har en total investert kapital
pr. 31.12.2017 på kr 1 884 615,-.
Readyhuset AS hadde samlede driftsinntekter på kr 1 448 807,- og totale driftskostnader og
finanskostnader på kr 1 767 746,-. Etter finansposter og skatt gav et underskudd på kr 221
296,i 2017. Når avskrivninger og andre ikke- kontantposter tilbakeføres viser regnskapet en positiv
kontantstrøm på kr. 127 748,Basert på de enkelte enheters regnskaper fremstår Konsernet Ready med samlede
driftsinntekter på kr 19 548 866,-, samlede kostnader på kr 19 573 707,-. Etter finansposter
viser konsernet Ready et overskudd på kr 80 883,-. Ved utgangen av 2017 hadde konsernet
Ready en egenkapital på kr 10 757 000.Hovedstyret mener at Ready både på avdelingsnivå og samlet er i en tilfredsstillende
økonomisk situasjon
For 2017 har Hovedkassen budsjettert med et overskudd på kr. 85 247,-.
Ready med avdelingene og hovedkassen samlet har budsjettert med et overskudd på 806 224
Hovedstyret
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Balanse
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Resultatregnskap Ready konsern:
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Balanse konsern:
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Noter
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Revisor s beretning
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Kontrollkomiteens beretning
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Handle dagligvarene hos Kolonial.no, støtt samtidig
Ready Idrettsforening
Kolonial.no og Ready samarbeider om å gjøre hverdagshandelen enklere for våre medlemmer,
samtidig gir det litt penger i klubbkassa.
Som Readymedlem får du 200,- i gavekort, og etter 3 handler mottar Ready 300,-.
Les mer for mer informasjon.
Som kunde hos Kolonial.no bestiller du dagligvarer på nett.
Kolonial.no og Ready har satt opp ett hentepunkt på Gressbanen slik at du kan hente dine
dagligvarer i forbindelse med idrettsaktivitet på vårt anlegg.
Eller du kan bestille hjemlevering fra 39,- per levering.
Bedrifter kan også benytte vervekoden.
Trykk HER for å komme til registrering, følg deretter instruksjonene fra Kolonial.no
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Budsjett Ready 2017
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Alpin – Årsberetning
Innledning
Ready Alpin er i god fremgang, og sesongen 2017/18, som fortsatt er i gang, har så langt vært en veldig
god sesong. Totalt har vi 171 aktive alpinister i Ready. I treningsgruppene opp til 16 år har vi 142 løpere,
mot 113 i fjor. Dette er en veldig gledelig økning, som er spesielt stor i de yngre gruppene. I tillegg har vi
17 deltakere i veterangruppen vår og 12 aktive FIS-løpere. Vi har fått mange flotte sportslige resultater
blant mange løpere i alle 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 for barn og unge. Spesielt har vi
fortsatt arbeidet med å forbedre rekruttering av nye unge barn til avdelingen og å forbedre kvaliteten på
treningene. Etter å ha jobbet systematisk med dette gjennom noen år nå ser vi at dette gir resultater i
høyere antall deltakere og bedre tilbakemeldinger fra løpere og foreldre. 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, og en veldig god vekst i de yngre
treningsgruppene. Vi ser også at gruppene presterer godt i renn.
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
Bernt Blankholm
Thor Sandvik
Monique Lacoste
Erlend Rølles

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

Treningsgrupper, trenere og oppmenn:
Av avdelingens 171 aktive løpere er 12 FIS-løpere, 141 i de ordinære treningsgruppene, og 17 veteraner.
Det som er spesielt gledelig at vi har en god vekst i de yngre treningsgruppene, og at vi har tallrike årskull
i alle grupper. I 10 år og yngre er vi i år 83 løpere, mot 57 i fjor. Dette er gledelig og lover godt for
kommende år. For to år siden satt vi oss en målsetning om at vi skulle vokse til 150 løpere i de ordinære
gruppene opp til 16 år. Vi nærmer oss nå dette og vi har forhåpninger om å nå målet allerede kommende
sesong, ett år før målsetningen. Vi tror 150 løpere er et passende antall i forhold til vår kapasitet både i
forhold til lokaler og trenere. Og vi tror at dette er en passende størrelse på en alpinklubb, som trenger
både en viss størrelse men som samtidig ikke bør blir for stor.
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.
Andrej Jerman, fra Slovenia, er sportslig leder i Ready Alpint. Igor Laikert er ansatt som trener i 90 %
stilling, og i tillegg har vi en rekke timebaserte trenere. Totalt har i vinter hatt 14 aktive trenere. Vi har et
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bevist forhold til faglig og praktisk utvikling av trenerne. Vi arrangerer interne trenerkurs, trenere deltar på
eksterne kurs og vi har en bevist holdning til å arrangere treninger og samlinger slik at yngre og erfarne
trenere jobber sammen. Det sportslige opplegget i klubben er svært godt, og dette gir seg utslag i gode
sportslige resultater i alle gruppene.
I 2017 har Ready i samarbeid med Norges Skiforbund etablert en egen gruppe for alpinister med ulike
funksjonshemminger; Paralpint. Denne gruppen har en trening i uken, og har 15 deltakere. I tillegg har de
ivrigste løperne tilbud om å delta i våre ordinære treningsgrupper, og enkelte av paraalpint utøverne har i
vinter trent med veterangruppen vår. I den forbindelse var fem av våre trenere deltakere på paraalpint
trenerkurs i regi av Norges Skiforbund på Beitostølen.
Administrasjon/kommunikasjon.
Det er avholdt styremøter jevnlig og ellers ukentlig kontakt og avklaringer 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-samlinger på Filefjell i mai (fortsatt vintersnø) og på bre på Juvass i første uken av
sommerferien. Dessuten hadde vi flere samlinger på Juvass i august, og september. I høstferien
reiste de eldste gruppene (U12-årsklassen og eldre) til Sölden i Østerrike, mens U10 hadde samling
på snø på Geilo. Tidligsnøen på Geilo ble dessuten flittig benyttet av mange grupper utover høsten.
3. Skitrening fra ca. 1. oktober til 1. mai med både ski-samlinger og ettermiddags/kveldstrening.
Uketreningen i Wyller og Tryvann har vært svært gode denne sesongen, med fantastiske snøforhold.
Dette er en kombinasjon av en flott vinter med mye snø og kulde, samt at Oslo Vinterpark utvidet
snøproduksjonskapasiteten i hele anlegget og spesielt i Wyller foran denne sesongen. Med unntak
av et par kvelder hvor det var for mye snø i traseen, så har alle treninger og renn blitt gjennomført
som planlagt denne vinteren.
Forholdene i fjellet har også vært gode, og det har vært arrangert et betydelig antall ski-samlinger på
i de ulike gruppene i løpet av vintersesongen.

Sportslige resultater
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Ready Alpin har i inneværende sesong markert seg sterkt både lokalt og nasjonalt. De nasjonale finalene
har imidlertid ikke vært avholdt enda, slik at de endelige resultatene derfra vil bli referert i neste års
beretning. I landsfinalen 2017 for U14 ble Simen Sellæg beste gutt med 2. plass i SG og 1. plass i SSL.
Mathias Brekkan gjorde det også sterkt med 4. plass i SG og 3. plass i SSL. I tillegg har vi Kaspar
Kindem fortsatt fremgangen i FIS og har for tiden punkter i SL på 21 og SSL på 27 – noe som er meget
sterkt allerede andre året i FIS. For øvrig er det stor bredde i Ready Alpin, og i kretsmesterskapene i
2018 har vi pallplasser i nesten alle klasser (jenter og gutter, 13 til 16 år).
Vi mener at 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. Dette, sammen med god stemning og hyggelig
atmosfære på renn, treninger og samlinger, vil danne grunnlag for god vekst i antallet løpere i klubben.

Rennarrangementer
-

SSL Ready barnerenn – Wyller

-

SG og SSL rangeringsrenn og kretsmesterskap U14 og U16 – Wyller

-

SSL Klubbmesterskap – Wyller

-

FIS-renn – Wyller

-

2 * Mastersrenn i Wyller og Tryvannskleiva

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
Camilla Lyng-Jørgensen har vært alpinavdelingens representant i Ready’s Hovedstyre og arbeidsutvalg,
mens Sondre Wisted-Thu har vært representanter i Alpinkomiteen i Oslo Skikrets

Økonomi
Ready Alpin har for regnskapsåret 2017 et overskudd på kr 65.177, mot et underskudd på kr 226.883 i
fjor. Styret har i 2017 tatt tak i både inntekter og kostnader for å snu underskudd til overskudd. Dette har
vi klart gjennom økt aktivitet inn mot nye sponsorer, vekst i antall medlemmer og vekst i deltakelsen på
samlinger. I tillegg har vi vært veldig bevist og oppmerksom på kostnadene. Til sammen har dette ført til
at vi allerede i 2017 kan vise til et hyggelig overskudd.
Styret vil også i 2018 ha stort fokus på 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.

For styret i Ready Alpin,
Finn Espen Sellæg, styreleder
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Ready Alpin takker sine sponsorer og støttespillere
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Bandy – Årsberetning
Nye aktiviteter
Under våren og høsten startet vi et nytt treningstilbud for våre eldste 7’er og 11’er
spillere da vi ser at mange har lyst til å drive med bandy også på sommeren. Pre
season academy var en suksess og noe som vi har lyst til å bygge videre på under
kommende sesonger. I forlengelsen av dette ble det også avholdt en treningscamp i
Sverige på høsten hvor det deltok 50 spillere fra årgangene 2005-2003.
Vi har i år som de siste årene hatt vårt aktivitetsskoletilbud Cool på is som
gjennomføres før ordinær treningstid begynner.
Nytt av året er at vi har etablert et bandyakademi for barn, jenter og gutter, i alderen 37 klasse. Det er blitt et populært tilbud som er med på å fylle opp isen, og som gir de
aller minste et ekstra godt tilbud.
Begge disse aktivitetene ledes av de ansatte i vår administrasjon samt
ungdomsspillere.
Dette er også, sammen med bandyskolen, vår største rekrutteringsplattform.
Vi har også etablert en aktivitet for mosjonistene på fredag ettermiddag. Dette er tatt
godt imot, og et initiativ for å vise bandy som mosjonssport.
Ellers i ukedagene er det tett med treninger og kamper for alle lag hele uken.
Dessverre må vi også i år ty til andre baner som NIH og Frogner stadion for noen av
de eldste lagene på grunn av for lite banekapasitet på Gressbanen.
Administrasjonen.
I år har vi hatt tre til fire ansatte; Patrik, Tom og Malin, samt Niklas (fra sep) i
administrasjonen.
Patrik er ansatt som avdelingsleder, og er også A-lagstrener. Han er også den
ansvarlige som rapporterer til bandystyret.
Malin er bandykoordinator og ordner veldig mye av det praktiske, blant annet hadde
hun ansvar for draktleveransen og koordinering av ressurser til Råskinnet, og hun er
også trener for gutt og småguttelagene, herunder trener på Pre season academy samt
draktansvarlig.
Niklas kom tilbake i september i full stilling som sportsjef og har det overordnede
ansvar for at vi blir bedre i bandy på alle nivåer i klubben. Vi har i løpet av høsten
laget en ny sportsplan (SU og Adm), og denne skal nå implementeres på isen, på alle
nivåer, fra minste 7-er og opp til junior nivå. Niklas er ansvarlig trener for junior- og
guttelaget.
Vår fjerde mann Tom Bjerkely sørger for banedriften vår, og det er bra! Ready Bandy
har nå driftet banen for kommunen i 3 år, og for dette arbeidet mottar vi driftstøtte.
Som i fjor hadde vi ferdig is før 1 november og den største utfordringen i år har vært
langvarig slapseføre og store snømengder. Gressbanen 2 ble klar før jul, og er driftet i
sin helhet av Ready.
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I år har vi hatt 5 frivillige som har bidratt med kjøring av isen og ingen ekstra timebetalt
hjelp. Vår tidligere Sportsjef Timo avsluttet sitt arbeidsforhold i mai måned.

Sportslig
Trenere på 11erlag
Småjenter – Christen Møllhausen
Smågutt – Ready 1, Malin Bromark. Simon Carlsson, Kevin Blomqvist og Frithjof
Brate hadde delt treneransvar for Ready 2 og 3.
Jenter – Christen Møllhausen
Gutt – Ready 1, Niklas Andersson. Ready 2, Malin Bromark
Junior – Nicklas Andersson
Damer – Paal Melbye
Herrer – Patrik Heed
For småjentene har avdelingen dessverre ikke kunnet støtte opp konsekvent med
trener eller kampleder, men vi har hatt en engasjert pappatrener. Det er også
beklagelig at småjentene ikke har vært ønsket på lik linje med guttene på avdelingens
treninger for smågutt. Det sportslige tilbudet har ikke vært godt nok, og vi må sørge for
at småjentelag får samme tilbud som småguttlag fremover.
Sportslig sett er Ready bandy i toppen av det norske nivået. Ready bandy er en
breddeklubb hvor det ikke fokuseres på å toppe lagene, men å la alle få spille.
Imidlertid lar vi 11’er lagene få lov til å satse og som i de siste sesonger spilte alle
11’er lag semifinaler i sluttspillet som er hovedmålet for satsningslagene.
Vi har også flere spillere på disse 11’er lagene flere lag enn de fleste andre klubbene i
Norge hvor frafallet virker å være større. Det er veldig gledelig og motiverende å se en
slik utvikling, og at vi med et breddefokus på yngre lag greier å kjempe i toppen med
flere spillere på de eldre etablerte lagene. Vi må dog erkjenne at vi stadig møter
diskusjonen om bredde kontra topping når det gjelder 11’er lagene. Dette er en
krevende og vanskelig balansegang, og den løsningen vi landet på i inneværende
sesong var jevne kretslag, og et første og andre lag i alle de klassene hvor det spilles
om NM titler.
Ready bandy har som klubb resultatmessig gjort en god sesong! Damelaget er i
semifinale, herrelaget er i semifinale, guttelaget er i semifinale og småguttelaget er i
semifinale. Juniorlaget tapte dessverre sin kvartfinale på bortebane for Ullevål men
har likevel gjort en fin sesong med ett ungt lag. De siste årene har det kommet flere
nye serier for jenter. Ready stiller lag i alle disse seriene; Jenter, Småjenter, Lillejenter
og Minijenter.
At vi i tillegg hadde rekruttlag og 12 yngre 7’er lag, viser at vi i Ready bandy absolutt
er blant landets beste og største bandyklubber.
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I år har flere lag deltatt i svenske cuper på tidlighøst, og det er bra både for det
sportslige og for det sosiale. Vi hadde et jentelag i Fridacup, et småguttelag i CCM
cup, og ikke minst G02 laget som fikk spille Mini World Cup i Bollnäs. Det endte med
to tap og en seier over Villa Lidköping. Ready stilte også med lag i World cup for U-17
for jenter i Vetlanda under høsten. På Ready jentecup stilte Ready med lag i alle
klasser i verdens største jentecup der det totalt var 36 deltakende lag og over 400
jentespillere.
Både Sportslig utvalg og Styret har hatt god dialog med administrasjonen og
samarbeidet har fungert godt. Vi håper å kunne få brukt alle disse videre i
administrasjonen også for neste sesong, denne gjengen kan bandy! Administrasjonen
med tre heltidsansatte er ny fra september, og både rolleinndeling og arbeidsoppgaver
vil bli evaluert etter sesongen 2017/18.
På vegne av alle i Ready bandy vil styret også rette en stor takk til dem som har tatt
over banedriften. Dette har vært en formidabel utfordring, som både Tom Bjerkely og
Alex Dietrichson har bidratt til sammen med en håndfull andre støttespillere. Gjennom
mange timer på og rundt banen til alle døgnets tider, har disse to jobbet hardt og
lykkes med banedriften og gitt oss alle veldig gode isforhold gjennom hele sesongen.
Begge to fortjener stor ros og takk, vi håper flere kan melde seg som frivillige til å
fortsette denne suksessen. Vi vil også rette en stor takk til Irene Dietrichson som i år
har vært ansvarlig for kiosken for A-laget og kiosken på lørdager og søndager med
hjelp av hjelpere på guttelaget på A-lagkampene og kioskpersonell på publikumstiden.

Styret
I tillegg til styrearbeid, økonomistyring og strategisetting har styret utøvet bla. arbeid
med banedrift, materiell, sponsorer, og forbundsarbeid. Spesielt bedre sportslig tilbud,
den nye driften av banen, sikre kjøling på GB 2, etablering av egen jentegarderobe på
Readyhuset, rekruttering av de yngste og satsningen på AKS, samt sikring av
hovedsponsor har det vært jobbet mye med. I tillegg har styret bidratt gjennom
arbeidsgruppen til Råskinnet.
Styrets sammensetning
Rolf Bergseng Leder
Line Søvik
Alex Dietrichson
Ola Røthe
Jan Wang Norderud
Christen Møllhausen
- samt representanter fra de forskjellige arbeidsutvalg etter behov
Ved siden av styrefunksjonene er det nå etablert flere arbeidsutvalg med ansvar for
Sportslig utvalg og A-lag.
Ledere underutvalg:
Håkon Andersen-Gott (A-laget), Peder Schjoldager (Sportslig utvalg).
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Representasjon – sportslig
•

Damelandslaget – Nora Bakke spilte for damelandslaget som tok bronse i VM i
Chengde, Kina. Tuva Nærby og Linnea Grønquist var hjemmeværende reserver.

• Herrelandslaget – Isac Jerner spilte sitt første VM for herrelandslaget i
Chabarovsk, Russland. Christoffer Andersen Gott var hjemmeværende reserve.
•

U-19 landslaget – Jesper Bergersen var med og vant bronse på Junior VM i
Drammen.

•

U-17 landslaget – Mathias Angelil Gravelsæther og Martin Dregler er tatt ut til
landslaget som skal til Uljanovsk, Russland.

Møter
Styret har foreløpig avholdt 11 styremøter og flere særmøter i forbindelse med / 2016
2017/18 sesongen. I tillegg har det vært avholdt møter i underutvalgene, og
sesongforberedende og -avsluttende møter med trenere og oppmenn.
Styrets primære oppgaver for kommende sesong er å forsterke det sportslige tilbudet
til alle deltagere i klubben. Det være seg fra årskull 2010 som skal ha sine første
bandykamper i serien neste sesong, til vårt A-lag som vi vil skal være et stabilt
semifinalelag.
Vi må rekruttere flere aktive deltagere til sporten, vi må rekruttere flere
ressurspersoner til avdelingen.
Vi må arbeide videre med kunstis på grusbanen,
Vi må fortsette arbeidet med å skape hygge og god atmosfære for alle deltagere på
GB.

Økonomi
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 139162,-. Det er primært to faktorer
som er årsaken til underskuddet.
Ved planleggingen av sesongen 2017/2018 søkte bandystyret om å få øke sine
lønnskostnader med 115000,- for å ha mulighet til å fortsette å ha 3 stk ansatte i
administrasjonen. I tillegg gav Råskinnet et lavere tilskudd enn budsjettert. For øvrig
samsvarer resultatet godt med budsjettet og bandyavdelingen har god likviditet.
Sammen med alle bandy cup’ene og forbedring av disse, er terrengløpet Råskinnet
etter sesongen et stort og viktig arrangement, og Ready bandy fortsetter det gode
samarbeidet med Ready friidrett med å planlegge, utvikle og arrangere Råskinnet.
Ready bandy må fortsatt fokusere på gode tilbud til spillerne våre som skal
rettferdiggjøre aktivitetsavgiftene, herunder en god banedrift som skal sikre gode
isforhold sesongen gjennom. Videre må det fokuseres på å drive effektive
arrangementer som genererer inntekter samt at det utøves målrettet arbeid mot
sponsorer og støttepartnere.
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Utgiftssiden i regnskapet har fortsatt høye lønnskostnader. For administrasjonen i
Ready Bandy har 2017 vært første hele sesong med 3 ansatte i administrasjonen som
sammen med driftssjef utgjør de 4 heltidsansatte i bandyavdelingen.
For 2018 har Ready Bandy budsjettert med et overskudd på 238 000,- .

Regnskap:
Inntekter
Resultat 2017
Sponsorinntekter
Sponsor annet enn penger
Treningsavgift Sommer

Budsjett 2017

kr 153 215,00

kr 149 250,00

-

kr 50 000,00

kr

kr 56 750,00

kr

-

Støtte fra Oslo Kommune

kr 878 222,00

kr 858 000,00

Samling smågutt/gutt

kr 102 900,00

kr 110 000,00

Samlinger junior og dame

kr 115 500,00

kr 40 000,00

Bidrag fra Hovedkassen

kr 216 685,00

kr 216 685,00

For alle aktivitetsinntekter for vinteren 2017/2018 ser vi økning i inntektene, dette
reflekteres også av kostnadene.
Resultat 2017

Budsjett 2017

Treningsavgift Vinter

kr 940 577,00

kr 800 850,00

Cool På Is

kr 172 742,00

kr 186 000,00

Akademi

kr 142 300,00 kr

Bandyskolen

kr 56 932,00

kr 48 000,00

Tilskuddet fra Råskinnet er for 2017: 142 610,-.
Resultat 2017
Momskompensasjon

kr 175 984,00

Budsjett 2017
kr 100 000,00

Vi ender opp med inntekter rundt 3 609 000,-. Noe som er rett under 500 000,- mer
enn budsjettert.
I tillegg kommer A-laget, som har inntekter på 857 000,-.
Utgifter
For kostnadssiden er det ett vesentlig avvik, det er at vi har økte lønnskostnader dette
på grunn av øktadministrasjon gjennom hele året og økt aktivitet gjennom Cool på is,
akademi, årgangene, etterlønn o.a.;
Resultat 2017
Varekostnader
Lønnskostnader
Administrasjonskostnader
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Budsjett 2017

-kr 948 455,00

-kr 1 196 213,00

-kr 2 189 435,00

-kr 1 819 688,00

-kr 342 087,00

-kr 287 000,00
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Med økte lønnskostnader ender vi med totale kostnader på 3 730 000,-. I tillegg
kommer A-lagets kostnader på 877 000,-.

Resultat
Bandyavdelingen A-lag

Totalt

Inntekt

kr 3 609 334,00

kr 857 318,00

kr 4 466 652,00

Kostnad

kr 3 729 976,00

kr 876 994,00

kr 4 606 970,00

Resultat

-kr 120 642,00

-kr 19 676,00

-kr 140 318,00

Konklusjon
Ready Bandy fortsetter sin gode fremgang og utvikling. Sportslige prestasjoner er på
toppen i bandy-Norge, med hele 4 lag i avgjørende semifinaler. Samtidig er bredden til
stede for videre rekruttering blant de yngre 7’er-lagene. I alt meldte man på 24 lag og
vi hadde 230 lisensbetalende spillere (i tillegg hadde vi 79 på SFO og 65 barn på
bandyskole).
Ready Bandy har inneværende sesong satset tungt med økte trenerressurser ved å
ansette tre fulle bandystillinger med Malin, Nicklas og Patrik. I tillegg benyttes
ytterligere trenerengasjement gjennom spillere fra ungdomslagene og seniorlaget.
Vi har utarbeidet en sportsplan som er gjeldene for hvordan vi skal trene og spille
bandy i Ready. Denne tar det naturlig nok noe tid å implementere i alle lag og nivåer,
men sportsplanen er vårt langsiktige ledeverktøy for sportslig utvikling.
Vi har utviklet flere aktiviteter med Pre season academy, akademiet og Voksenbandy
som helt nye produkter, neste år må vi se på mulighetene for å lage en
damebandygruppe (mosjonistnivå).
Ready Bandy engasjerer mange mennesker, og klubben betyr mye for mange. Vi har
frivillige som kjører ismaskin, som driver kiosken, som er ansvarlige for våre tre cuper,
Ready Cup, Ready Jentecup og Ready Knøttecup.
Vi har frivillige som stiller på A-lagets hjemmekamper og er banevakt eller selger
inngangsbilletter.
Vi har frivillige som står på isen til bandyskolen hver lørdag morgen i sesongen.
I tillegg har vi ca 20 lagledere/oppmenn og trenere i barnebandyen som legger ned
masse tid og krefter for bandysporten og barna i vårt nærmiljø.
En stor takk til alle som bidrar i dette arbeidet!
Dette er uvurderlig ressurser, som gjør at vi er den klubben vi er! Vi er Ready Bandy!

Rolf Bergseng
Leder Ready Bandy
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Virksomhetens art og beliggenhet
Ready Bandy er lokalisert i Stasjonsveien – Gressbanen
Spillere / deltagere:
Det har i sesongen 2017 vært
62 seniorspillere hvorav 5 er damer
80 lisensierte spillere i ungdomsbandyen fra årskull 2004 til 1998
208 lisensierte spillere i barnebandyen fra årskull 2010 til 2005
Det vises til årsrapport for sesongen 2017/18 for ytterligere informasjon om aktivitetene i
avdelingen.

Regnskap / økonomi.
Regnskapet viser en omsetning på kr 4 216 652 og driftskostnader på kr 4 356 970, hvilket gir
et resultat på minus kr 140 318. Det vises til regnskap med noter for ytterligere informasjon.
Styret har vært:
Rolf Bergseng – leder
Line Søvik
Alex Dietrichson
Ola Røthe
Jan Wang Norderud
Christen Møllhausen
Deltagere:
Peder Schjoldager, leder Sportslig Utvalg
Håkon Gott Andersen, representant for A-laget

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i avdelingen er tilfredsstillende.
Likestilling
Det er fire ansatte i avdelingen hvorav 25% er kvinnelige.

Ytre miljø
Avdelingens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet.

Oslo, 3 mars 2018

Rolf Bergseng
Styreleder
Readyavisen på nett -2017

Patrik Heed
avdelingsleder
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Ready Bandy takker sine sponsorer og støttespillere
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Fotball – Årsberetning
ÅRSBERETNING FOR 2017 – READY FOTBALL
Ready Fotball er en av Norges 10-15 største fotballklubber, målt i antall spillere
og lag. Vi har imidlertid en annen målsetning enn de fleste andre store klubbene
som Vålerenga, Skeid, Lyn etc. Vi har satt oss mål om å bli "Norges beste
utviklingsklubb."
I denne målsetningen ligger at det viktigste for oss er å utvikle våre spillere,
trenere og ledere, både som mennesker og som fotballspillere/-trener/-ledere.
Vi måler først og fremst vår suksess eller mangel på suksess ut fra dette målet.
Og så vet vi, fra mange års erfaring, at hvis vi utvikler våre spillere som
mennesker og fotballspillere så utvikles også klubben og lagene, og det kommer
gode resultater. Vi vil imidlertid være en klubb som primært vil sole oss i den
eventuelle glansen av at våre spillere er glade, blir i fotballen, får venner,
opplever mestring, at våre trenere og ledere vokser og finner glede i å være i
klubben, og at de av våre spillere og trenere som ønsker en karriere i fotballen
plukkes opp av toppklubber og gjør det godt der.
For å bygge opp under denne helhetstanken arbeider vi iherdig med å bli den
første klubben i Oslo Fotballkrets som får sertifisering som "Kvalitetsklubb" på
"Nivå 2", slik vi var det på "Nivå 1".
Vi har tatt ytterligere steg i 2017 på denne veien. Oppstarten for de aller minste
barna er ytterligere forbedret og holder nå et meget høyt faglig nivå, samtidig
som vi er sikre på at de små føler seg velkomne og trygge i Ready Fotball.
Den grunnleggende fotballaktiviteten i 6-12 års alder er "klasselagene", hvor
foreldreinnsatsen som gruppetrenere og kampledere er sentral, men i henhold
til planer laget av Sportsavdelingen, og på feltet er det alltid en faglært (ansatt)
Årgangsleder.
Den friville innsatsen fra foreldre er fortsatt en grunnpilar i vår virksomhet, og vi
opplever veldig god oppslutning om oppgavene på feltet. Vi kunne ha ønsket oss
tilsvarende (bredere) entusiasme for de praktiske oppgavene knyttet til våre
arrangementer (cup'er, kamper og sosiale tilstelninger).
"Griegakademiet", basisfinansiert av "Grieg Foundation", er vårt "tilleggstilbud"
til 6-12-åringene. Det er for alle, og det er et tilbud hvor alle kan føle at de hører
hjemme, uavhengig av ferdigheter, og det er således ikke bare et "akademi" for
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de beste. Nær på 100% av alle treninger ledes av faglærte. Opplegg og
trenerkorps utvikles stadig, og påmeldingsøkningen, som har vært konstant
siden starten i 2012/2013, har fortsatt. Nå har vi passert 300 barn med god
margin (53% av alle spillere i de aktuelle årgangene). Det som er særlig gledelig
er den store økningen på jentesiden og de mange positive tilbakemeldingene vi
får fra både foreldre og barn. Pt. deltar 39% av alle jentespillere og 65% av alle
guttespillere mellom 6 og 12 år i ekstratilbudet på "Griegakademiet".
På anleggssiden har vi stadig utfordringer, men vi arbeider kreativt og utnytter
de muligheter vi har. I 2017 har vi fått driftsansvaret for 7'er-banen på Ris skole
og delt ansvar for 7'erbanen på FO med Røa. Dette bedrer kapasiteten, og i 2018
kan nesten alle kamper gå på kunstgress.
I den heltidsansatte ledelsen har vi ikke hatt noen endringer i 2017, og det er vi
glade for. Alle de ansatte har hatt ro til å fokusere på egen og klubbens utvikling.
Det sportslige arbeidet ledes stadig av Sportssjef Ulrik Børresen, som i 2017 også
har utdannet seg til Trenerveileder, og har gått inn i kretsens
"Kvalitetsklubbkomite" etter anmodning fra kretsens ledelse. Vi er glade for at
våre folk velges til slike verv.
Etter de nevnte kommer en stab av svært dyktige og entusiastiske
deltidstrenere, og vi forbedrer stadig det beste trenerkorpset noen sinne. Deres
kompetanse benyttes også nå i større grad en noen gang før sammen med
foreldretrenerne i barnefotballen. Vi har nå passert en milepæl med 1.053
spillere etter Idrettsregistreringen pr. siste årsskifte. De har aldri hatt et så godt
tilbud treningsmessig. I utvelgelsen av trenere er hovedvekten lagt på
kandidatenes menneskelige egenskaper. Det er fortsatt stor søkning til Ready's
trenerjobber og nåløyet er trangt. Vi tilbyr våre trenere faglige
utviklingsmuligheter, både gjennom det daglige og gjennom gode trenerforum,
og gjennom kontakt med kompetente utviklingsmiljøer utenfor klubben. Det
gjør dem attraktive for nye og større oppgaver og det gjør oss attraktive som
arbeidsgiver.
Som et resultat av godt trenings- og utviklingsarbeide har vi stadig høyere trivsel
blant spillerne i alle aldre, og vi er stadig bedre på tabellene også, med alle
ungdomslagene på guttesiden på høyt nivå, senior herrer A stadig i "Norsk
Tipping – ligaen" (den nye regionale 3. divisjon). G 13 vant sin avdeling i 1.
divisjon, og hadde i tillegg blag både i 2. og 3. divisjon som fullførte en god
sesong med stor entusiasme. G 19 ble Oslomestere (vant OBOS-Cup). Herrer
Senior B og C rykket begge opp og Damer Senior A holdt plassen i 3. divisjon.
Akademilagene viser også meget gode ferdigheter i den "helgeligaen" som er
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etablert sammen med de seks andre klubbene i området som har akademier, i
2017 også for jenter.
Særlig gledelig er det også at vi har etablert flere "breddelag" blant de eldre
ungdommene og de unge voksne., som har tiltrukket seg spillere som har hatt et
opphold i sin fotballspilling og/eller har vært borte på militærtjeneste eller
utdanningsopphold.
På dommersiden har klubben stadig utdanning av et stort antall
"klubbdommere", hvorfra det rekrutteres gode 11'er-dommere nok til at vi mer
enn oppfyller det kretsen forventer av oss. Ready har også fått sin første UEFAdommer på så lenge noen kan huske, da Isaak Bashevkin (fra 89-årgangen) i
2018 skal være AD i internasjonale kamper i UEFA-regi. Vi er svært stolte av det.
Det viktigste ambisiøse siktemålet er dog fortsatt at Ready Fotball både skal
være en trygg, morsom og utfordrende arena for alle våre breddespillere og et
sted hvor talenter kan vokse slik de vil, men fremfor alt: Et sted som utvikler
gode mennesker.
Readyspillere fremstår som positive og fokuserte medspillere, hyggeligere
motspillere og gjenkjennelige lag. Det er mye mindre uro enn før, og flere glade
fjes. Men, vi er fortsatt et stykke fra de mål vi har satt oss, fordi det er fortsatt
noen som ikke trives så godt som vi vil, og vi jobber på for å sikre maksimal
trivsel for samtlige. Selv om vi er godt på vei, så er det fremdeles mye å hente på
alle felt, og det gir ydmykhet og inspirerer til ny innsats.
På økonomisiden er 2017 gjort opp med et overskudd på kr. 532 102, hvilket er
tilfredsstillende og kr. 339 667 bedre budsjett. Kostnadene er under god
kontroll. Det ekstra overskuddet i forhold til budsjett er i seg selv ikke ønsket,
men skyldes i stor grad at vi har fått flere deltakere på våre ulike tilbud enn
budsjettert, hvilket er gledelig. Ellers er det ikke noe mål å ha stort overskudd,
kun en forsvarlig "buffer".
Egenkapitalen er nå på kr. 2 212 830, hvilket utgjør 31% av et årsbudsjett, godt
over det krav klubben har satt på 20%.
Marius M. Gisvold, Bendik Christoffersen, Mia Cathrine Tveit Stoknes, Cathrine
Stensaker, Kjetil Ribe, Knut Ekern, Per Roger Johansen, Georg Gunnerød.
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Ready Fotball takker sine sponsorer og støttespillere:
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Friidrett – Årsberetning
Ready Friidrett har i 2017 hatt første sommer med bruk av friidrettsbanen på Ris,
det har vært veldig kjærkomment for alle våre medlemmer.
Med det nye anlegget har vi mulighet til å tilby god friidrettsaktivitet for alle våre
medlemmer. Avdeling har stabilisert medlemsmassen sin på ca. 100 utøvere.
Friidrettsavdelingen har fått en kompetent og god trenerstab som ønsker å jobbe
hos oss.
Det er gledelig å melde om at det har vært god oppslutning på alle avdelingens
aktiviteter.
For 21. gang arrangerte Ready friidrett terrengløpet Råskinnet. Løpet har
etablert seg som et av de største løpene på Østlandet. Arrangementskomiteen
har bestått av Birgitte Bjerkely, Tom Bjerkely, Torer Berg, Anne Mette AndersenGott, Dag Eirik Vågdal, Siri Nørve, Per Morten Hoff(leder).
Årets utgave ble vellykket og det ble positivt resultat av arrangementet. 80
frivillige var i sving på løpsdagen.
Også i år var Norges Idrettshøgskole under ombygging. Det medførte at vi ikke
fikk benytte garderober og øvrige fasiliteter.
Til tross for økte utgifter i forbindelse med at vi ikke kunne benytte NIH greide vi
å nå et resultat som var meget bra.
Ready Friidrett ønsker alle våre medlemmer, Råskinn, Råtasser og Knøttetasser
med familier en riktig god jul og velkommen tilbake i januar 2017!
MELD DEG PÅ RÅSKINNET 28. APRIL
Ready Friidrett og Råskinnet takker sine sponsorer og støttespiller
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LANGRENN

Langrenn – Årsberetning (sesong 2016/17)
Styre:
Styret har bestått av:
Leder:
Jan Lenschow
Nestleder:
Rita Røvig
Økonomi:
Tor Jebens
Det har i løpet av sesongen vært avholdt 2 styremøter.

Trening:
Vi er en gjeng med godt vokse Readymedlemmer som har trent sammen i over
40 år! Flere av oss går fremdeles renn – Birken – med gode resultater i
aldersbestemt klasse! Men de fleste av oss trener for å holde seg i form!!
Readys langrennsavdeling trener med egen trener i gymsalen på Readyhuset!
Treningstidene er hver tirsdag:
19.30-20.30 – Før nyttår – september - desember
19.00-20.00 – Etter nyttår – januar – til påske.
Vi har plass til flere deltagere og alle Readymedlemmer (over 50 år) er hjertelig
velkommen til å blir med på våre treninger.
Vi arrangerer buss og overnatting til de som ønsker å gå Birken! Alle aldre!
Ta kontakt med langrennsavdelingen v/ Tor Jebens!!
Hvert år arrangerer vi skitreningsdager i begynnelsen av desember til Rustad
hotell på Sjusjøen. Veldig sikre sneforhold, flotte løyper og et utrolig hyggelig
sted!
Kom å bli med!! Vi er en hyggelig gjeng!!
Hilsen styret i Readys langrennsavdeling
v/ Jan Lenschow
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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 Øie. Kommentarer/ønsker om endringer eller ideer til stoff, sendes Ready
v/Bjørnar Borgestrand Øien bjornar@ready.no
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