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Møter
Hovedlaget avholdt årsmøte i Mars. Det har i tillegg vært 4 styremøter i løpet av året.

A-visa
A-visa har blitt utgitt to ganger.

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, skråninger ryddet,
beskjært busker, kjøkken/kjøle ble vasket ned, diverse rivningsarbeider på klubbhuset,
opprydding av akebakkeskogen ble påbegynt, målene fikk satt opp nett samt generell
rydding av uteområde som 17.mai sløyfe og lysløypa. Det var på nytt rekordoppmøte!
Både pølser og is ble servert til alle frammøtte. Tusen takk for flott innsats fra alle som
stilte opp!

Balløkka
De siste oppgraderingene av balløkka ble gjennomført. Ballfangernett ble satt opp og
gjerde langs hovedveien montert. All oppmerking er gjort med GPS hvor brødrene
Morten og Geir Johnsen hadde regien etter mål fra Lotte Kihle. Balløkka skulle ha
offisiell åpning på høsten. En rekordvarm sommer holdt på å ta knekken på hele
prosjektet men iherdig vanning gjennom sene nattetimer reddet åpningen.

Prosjekt klubbhus
Hjemmegarderoben ble totalrenovert i vår/sommer hvor det også ble byttet ut
rørledninger og avløp i kjelleren. Dette har gitt en langt bedre luftkvalitet. Det er drenert i
overkant av klubbhuset, vaskerommet er flyttet opp fra kjelleren, utstyrsrommet er
begynt pusset opp og et moderne låsesystem er satt opp på flere dører.

Akebakken
Tidlig i 2017 fikk vi tilsagn om midler fra Telenor sitt Akselfond. Beløpet på 40.000 gikk
til å endre løypeprofilen slik at den er mer oversiktlig og slik at barn/unge kan få sine
første erfaringer med alpint/snowboard. Nærmiljøutvalget støttet idrettslaget med midler
slik at vi fikk kjøpt inn en snøkanon! Så nå kan snøfattige vintre gi vinterlig aktivitet
likevel, om det er kuldegrader selvfølgelig.

Basar
Basaren ble arrangert på en lørdag formiddag i november og idrettshuset ble fylt opp av
barn og voksne. Oppskriften fra i fjor ble fulgt og det var stor suksess. Det ble arrangert
Arnadalmesterskap i pilkastkonkurranse for de som går i 5.klasse og eldre og det var flere
leker i kjelleren.
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.

Saltrening
Det har vært 32 innom treningene i 2018 hvor snitt pr trening har vært rundt 20.
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
Masse snø gjennom hele sesong 2017/2018 gjorde at vi kunne arrangere 6
Telenorkaruseller med totalt 62 deltakere. Heidi og Morten Johnsen stod for
arrangementene. 11.mars ble det arrangert klubbmesterskap med 37 deltakere hvor
Gunvor Falke og Even Høifødt ble klubbmestere.

Profilering
Treningsdressen har fått et godt supplement med en supporter/foreldregenser i samme
serien, men hvor denne har hette og glidelås helt ned.

Øvrig
Av andre gjennomførte oppgaver kan vi nevne:
• Renset ballbingen for smuss
• Hovedbanen ble utsatt for isbrann og skulle fikses med lufting og re-såing på
våren. Dessverre ble sommerens tørke for tøff og alt døde
• Investert i ny gressklipper og solgt unna den gamle
• Arrangert arnadallekene sammen med NMU og 4H
• Oppdatert utleieprisene for klubbhuset for optimalisert utleie med fleksibilitet
• Oppgradert vannkum til skøytebanen
• Oppgradert FB gruppen til FB side
• Fått støtte fra både inkluderingsmidler og Norges Skøyteforbund slik at vi har fått
kjøpt nye skøyter, skøytestøtter, pucker, køller, alpinski og beskyttelsesutstyr

Fotballgruppa
Se eget vedlegg fra fotballgruppa.

Allidrett
Se eget vedlegg fra Allidretten.

Økonomi
Vi bruker mye midler på å heve standarden på hus og anlegget rundt. I tillegg må vi sikre
mer og bedre aktivitet. 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). 2018 ble et godt år, men overskuddet er drevet av tilførte spillemidler som er
penger vi forskutterte i 2017 i tillegg mottok vi penger for oppsett av gjerde som skal
gjøres i 2019 (255+85).

Søknader
Vi har søkt følgende aktører om støtte i 2018. De merket med grønt har vi fått tilslag fra:
NMU, Norges Skøyteforbund (prosjekt skøyteglede), NIF (støtte til oppstart idrettsskole),
driftsmidler, LAM midler, NIF (inkluderingsmidler), OBOS gir tilbake, Olav Thons
Samfunnsnyttige Stiftelse, PVS fondet

Sponsorer
En viktig aktivitet for å sikre videre utvikling var å utvide sponsorpoolen. I løpet av året
fikk vi tegnet opp 2 nye sponsorer som Speed Trafikkopplæring og TS Tønsberg. Avtalen
med Vestfoldmøllene og Torp flyplass ble forlenget og vi fikk reforhandlet avtalen med
vår hovedsponsor Andebu Sparebank.
Sponsorpoolen vår teller nå:
Hovedsponsor
Andebu Sparebank
Stor sponsorpakke
Helge Brattekværne, Vestfoldmøllene, Alles Utleie, Stokke Stål, Brødrene Freberg,
Fosstech, Lauritsen Gjerdefabrikk, Speed Trafikkopplæring og TS Tønsberg.
Medium sponsorpakke
Eik Elektriske, Furulund Kro, Norlux, Bogart, Torp Flyplass og Coop Extra
Basis sponsorpakke
Færder Begravelsesbyrå, Hasås, Optimera Byggsystemer og Kjerstins Catering
Enkeltinnskudd
Flåtnes Elektro Mek og Abax
«gamle» sponsorpakker
Arnadal Anlegg, Sørsdahl transport, Mikkelsen&Mikkelsen, Meny Stokke, Roger
Tislevold, Thorbjørnrud Transport, Fevang Rør og montering, Byggmester Bjørn
Gjerløw, Dahlen Sag og Andebu Pizza.
Andre bidragsgivere
Uco for lån av utstyr og Montèr Tønsberg for gode priser på materialer.

