Årsberetning for Arnadal Fotball 2016
Styret 2016 har bestått av:
Leder:
Pål Høisæt
Kasserer:
Mari Antonsen Røed
Sekretær:
Ikke oppnevnt
Styremedlem: Anette Bruun
Styremedlem: Gunvor L. Falke
Styremøter:
Det nyvalgte styret har hatt en bratt læringskurve dette året med tre nye medlemmer og en
skranten klubbkasse. Det har blitt avholdt 3 styremøter og 1 trenersamling, samt en felles
sesongavslutning til jul for alle de fem aldersbestemte lagene.
ØKONOMI:
Siden klubbkassen er litt slunken, har vi satt i gang med flaskepant. Vi gjennomførte 2
runder i 2016, og det ga oss ca 10 000,- i fortjeneste. Dette er et godt bidrag og vi
satser derfor på 4 runder ila 2017.
Vi har hatt kiosken åpen ved noen anledninger i 2016. Det ga oss ikke noe stort
overskudd, men det har gitt oss nyttig erfaring som vi tar med oss inn i 2017.
Det har blitt etablert et samarbeid med Ditt klubbhus i Re. Alle medlemmer får 20 %
rabatt på alle varer. Blir det handlet over en viss sum, får klubbkasse en kickback. Det
har blitt godt tatt i mot hos medlemmene.
LAGENE:
Gutter/Jenter 2010:
14. januar 2016 braket det bokstavelig talt løs i gymsalen på Vennerød. Til trenernes store
overraskelse dukket det opp 19 barn til den aller første fotballtreningen. Et halvt år senere er
det fortsatt godt oppmøte med 10-12 barn på trening og utviklingen er formidabel. Hver uke
opplever vi framgang på mange plan og læringskurven har nok vært like bratt for trenere som
barn.
Laget har spilt 3 aktivitetsturneringer og fått sin dose med tap og til slutt seier. Målet er ikke
nødvendigvis å produsere verdens beste fotballspillere, men å skape en god ramme for
læring, mestring og godt samhold. Vi gleder oss allerede til neste trening!
Faste innslag gjennom hele sesongen har vært:
Aksel Horntvedt, Bjørn Leon Øverby, Casper Tuft, Eline Matilda Angell Veglo, Erikas
Lukoseviciene, Jakob Amandus Prøven, Jon Christian Aadne Gram, Karsten Gabriel Solberg,
Lars Olav Meland Gryte, Liam Aamodt, Oskar Kvam-Borgen, Selma Tuft, Sofie Sparre Knudsen
og Aasmund Norman Andersen Brekke.
Trenere: Kjetil Aamodt og Thomas Tuft
Gutter/Jenter 2009:

En ivrig gjeng på 7 spillere som stiller på alle treninger og kamper. Det er meget godt
samhold i gruppen og humøret er upåklagelig. Det er god utvikling i gruppen, vi legger opp
treningene med mye spill, siden det er det som er gøy og etter vår mening viktig i denne
alderen. Heia Arnadal!
Spillere:
Johannes Aass Eilevstjønn, Emil Falke, Amalie Gurijordet, Sindre Gustavsen, Benjamin
Fiskebekk Hansen, Herman Høisæt og Leon Aleksander Løn.
Trener: John André Gurijordet
Gutter 2005/2006:
Sesongen 2016 ble den siste av en periode på 5 år med denne gjengen. Vi har trent to ganger
i uka hele året og spilt 7`er fotball i sesongen. Guttene har hele tiden utviklet seg med godt
spill og glede på trening og kamp. Kamper har blitt vunnet, men også noen tap har det blitt.
Fra første gang vi begynte og til siste gang på høsten 2016 har teknikk og forståelse hele
tiden blitt bedre, og trenerne håper at alle får mange gode fotballøyeblikk i de nye lagene og
med nye fotballkamerater. Takk til Henning som har hjulpet meg og takk til spesielt Mats,
Håkon, Tobias F, Lukas, Alfred, Vegar, Tobias S, Eirik, Sondre, Andreas og Markus, som nesten
har vært med helt fra starten til avslutning.
Trener: Knut Wåle
Assistenttrener: Henning Falke
Damelaget 7" fotball:
Vi startet sesongen med et redusert mannskap. Vi hadde spillere hjemme med skader og
noen med graviditet. Utover sesongen kom det nye spillere til, så vi stilte alltid med fullt lag.
Vi spilte en serie med 15 lag, hvor vi møtte alle en gang. Vi spilte til tider god fotball, selv om
vi tapte de fleste kampene. Vi slo Stokke 3-2, spilte 2-2 mot Åsgårdstrand og tok hjem seieren
over Tønsberg FK der vi vant 4-0. Veldig bra spill!
Humøret og spillegleden til laget var veldig bra igjennom hele sesongen. Vi har en spillerstall
med alder fra 17- 53 år.
I skrivende stund har vi fått spillere tilbake og gleder oss til 2017 sesongen!
Trener: Karsten Dahl

