Årsberetning Arnadal Idrettslag 2017
Møter
Hovedlaget avholdt årsmøte i Mars. Det har i tillegg vært 8 styremøter i løpet av året.

A-visa
A-visa har blitt utgitt to ganger i løpet av 2017.

Dugnad på anlegg
Styret har sammen med NMU organisert stordugnad på våren for å gjøre anlegget og
omkringliggende område klart til 17.mai. Ballbingen ble oljet og defekte spiler ble
erstattet med plank, stein ble fjernet fra akebakken, ryddet skråninger, beskjært busker,
ryddet sandvolleyballbane, utemøbler oljet, generell rydding av uteområde og målene
fikk satt opp nett. Det var rekordoppmøte og Gilde spanderte pølser til alle frammøtte
mens Gunvor stilte opp med sveler. Tusen takk for flott innsats fra alle som stilte opp!

Balløkka
Endelig har vi fått balløkka grønn. Lotte Kihle, Jo Petter Iversen og Kjetil Aamodt har
sammen med Arnadal anlegg lagt ned mange timer for å få en grønn og fin balløkke
igjen. Søknad om spillemidler ble godkjent i 2016 men vi valgte å gjøre noen justeringer i
prosjektet og fikk den godkjent på nytt. Prosjektet inkluderer nå et enda lenger gjerde mot
hovedvei som også avskjermer skaterampene med egen port for inn/utgang. Dommen
faller i Juni 2018 om vi får penger i år.

Spillrommet
Vi var så heldige å få midler fra Flåtnes Elektro Mek som ble øremerket oppussing av
spillrommet og kjelleren. Oppussingen ble gjort på dugnad. Det ble blant annet sparklet
alle vegger, malt, lagt nye lister, og satt inn elektrisk vifte for å bedre luftkvaliteten. Den
ene veggen har også fått grafittikunst.

Skateramper
Som en stor overraskelse fikk vi gjennom Arnadal Anlegg tilgang til de gamle
skaterampene som stod ved Park Hotell i Sandefjord. Monteringen startet i høst med
Morten Hellevammen som primus motor. Dette var et større prosjekt enn vi så for oss, så
til tross for mange dugnadstimer og mange dyktige sambygdninger fikk vi ikke ferdigstilt
rampene. Det ble også leid inn fagfolk i 2 dager for å få gjort mest mulig. Arnadal NMU
har gjort det mulig for oss å få dette til ved å støtte prosjektet fullt ut.

Basar
Basaren ble arrangert på en lørdag formiddag i november og idrettshuset ble fullt av barn
og voksne. I år brukte vi begge etasjene i klubbhuset og hadde masse leker for barna i
kjelleren, mens kafeen som vanlig var i første etasje.
Det ble testet ut å betale med bonger i stedet for penger på lekene. Det forenklet jobben
for de frivillige ved at de slapp å passe på å gi igjen vekslepenger. Bongene ble solgt i
kafeen og av egne "selgere" og kunne brukes både på leker og kaker o.l i kafeen. Dette
fungerte bra.
Det var snorklipping og offisiell åpning av spillrommet ved Lars Flåtnes. For første gang
på mange år ble det arrangert Arnadalmesterskap i pilkastkonkurranse for de som går i
5.klasse og eldre. Dette ble arrangert i spillrommet, og det ble et stort engasjement blant
både voksne og barn.
Det ble solgt lodd både i forkant og på selve basaren. På kafeen ble det blant annet solgt
pølser, kaker, kaffe og brus.
Mange frivillige stilte opp og gjorde en solid innsats både før basaren med organisering, å
få tak i premier, bake kaker og selge lodd, og under selve basaren med å selge lodd, stå i
kiosken, hjelpe til ved lekene, flere var med og ryddet til slutt.

Mandagstrening
Det har vært med 15 damer på trening i 2017. Treningen har foregått på idrettshuset og
ble startet opp i januar, med treningspause i sommerferien. Instruktør er Ragnhild
Bruheim. Treningene har bestått av Core-bar øvelser, styrke- og kondisjonstrening.
.

Poenglangrenn
Sesongen 2016/2017 går inn i historiebøkene som sesongen det nesten ikke var snø. Det
ble arrangert 2 telenorkarusell med løping med tilsammen 14 deltakere og 1
poenglangrenn med 14 deltakere.

Fotballgruppa
Se eget vedlegg fra fotballgruppa.

Allidrett
Se eget vedlegg fra Allidretten.

Tilstand anlegg og økonomi
Områdelederne utarbeidet i 2017 en tilstandsrapport for anlegget. Fellesnevneren er et
etterslep på nødvendig vedlikehold og på flere områder av alvorlig karakter. Tilførte
driftmidler fra kommunen og LAM midler er viktig for å sikre at vi kan starte jobben med
å ta igjen etterslepet, og ikke minst opprettholde (og øke aktiviteten).

Sponsorer
En viktig aktivitet for å bedre likviditeten var å utvide sponsorpoolen. I løpet av året fikk
vi tegnet opp følgende sponsorer med tilhørende 3 års sponsorpakke:
Stor sponsorpakke
Helge Brattekværne, Alles Utleie, Stokke Stål, Brødrene Freberg, Fosstech, Lauritsen
Gjerdefabrikk og Steinriket Norge.
Medium sponsorpakke
Eik Elektriske, Furulund Kro, Norlux, Bogart og Coop Extra
Basis sponsorpakke
Færder Begravelsesbyrå, Hasås, Optimera Byggsystemer og Kjerstins Catering
Enkeltinnskudd
Flåtnes Elektro Mek, Abax og Torp Flyplass
Andre bidragsgivere
Dahlen Sag & høvleri for materialer til ballbingen, Uco for lån av utstyr, Montèr
Tønsberg for gode priser på materialer til oppussing spillrom og diverse.

