Årsberetning for Arnadal Fotball 2018
STYRET 2018
Leder:
Pål Høisæt
Sekretær:
Brit Skadberg
Kasserer:
Kjell Morten Eilertsen
Styremedlem: Magnus Søderstedt
Styremedlem: Gunvor L. Falke
VISJON 2018
Liv og Røre på Sletta!
STYREMØTER OG SAMLINGER
Det har blitt avholdt 4 styremøter.
Åpning av 2018 sesongen ble markert med vårfest på sletta 8. mai. Festen ble kombinert
med avslutning for barneidretten og ca. 140 store og små dukket opp. Dette ble en fantastisk
dag med en gradestokk som viste over 20 grader. Det hele startet med premieutdeling for
barneidretten og videre fulgte salg av brus, pølser, is og vafler. Kiosken gikk til tider varm,
som igjen betyr viktige inntekter til klubben. Videre var det ulike leker og sist men ikke minst
fotballkamper mot foreldre for de ulike årskullene.
Med utvidet kioskdrift, nyoljet ballbinge og ny bane lå alt til rette for en god høstsesong.
Videre kan du lese om hvordan det har gått med alle de ulike lagene. Takk til alle foreldre,
besteforeldre, spillere og andre ildsjeler som bidrar med flaskeinnsamling, som kioskvakt,
som kampdommer og ellers prioriterer å kjøre barn til og fra og heier fra sidelinjen!
Sesongavslutningen ble markert med pølser, brus, quiz og premieutdeling for barnelagene 6.
november på klubbhuset.
DRIFT OG ØKONOMI
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på NOK 1949. Totale inntekter var i 2018 på NOK
127.000. På inntektssiden har flaskeinnsamlingen vært veldig viktig, og inntektene knyttet til
dette utgjorde NOK 51.000 i 2018 fordelt på 4 flaskeinnsamlinger. Foreldre i fotballgruppen
har stilt opp med privatbiler hver gang. Denne inntekten er helt avgjørende for driften av
fotballgruppen. Takk til alle som har bidratt, små og store. Og en spesiell takk til Gunvor L.
Falke som har gjort en kjempejobb med organiseringen.
Vi har hatt kiosken åpen ved flere anledninger i 2018. Det gav et inntekter i 2018 på NOK
21.000 sammenlignet med NOK 7.600 i 2017. Takk til alle som har bidratt. Dette synes barn
(og voksne) er moro og bidrar i stor grad til liv og røre på sletta! Ansvarlig for kioskdriften har
vært Line Mathiesen.
Innbetalte kontingenter i 2018 har vært NOK 53.000. Dette er noe lavere enn budsjettert og
skyldes manglende betaling av kontingenter og noe færre spillere.
Avtalen med Ditt klubbhus er at alle medlemmer får 20% rabatt på alle varer på Sport 1 på
Revetal. Dette gjelder ikke bare fotball, men alle sportsartikler. I tillegg blir medlemmer med
jevne mellomrom invitert til Klubbkveld med 30% rabatt på alle varer. Handler medlemmene
for over 100 000,- i løpet av et år, får fotballgruppa en kickback på 5% av alle kjøp. For 2018
utgjorde dette ca. NOK 7000 som fotballgruppa kan ta ut i utstyr!
Utgifter i 2018 har vært NOK 129.000, og de største postene utgjør påmeldinger til NFF,
deltagelse på turneringer, dommerutgifter og utstyr.

FAIR PLAY:
Fair Play handler om det som skjer på og utenfor banen og er normen som skal prege
aktiviteten på alle nivåer. Norges Fotballforbund har trygghet, glede, respekt, likeverd og
folkelighet som førende verdier. Fair Play arbeidet synliggjør hvordan fotballen tar en
oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Her har vi alle, foreldre så vel som spillere og
trenere, et ansvar. Normer og regler for hvordan vi oppfører oss på skolen og i arbeidslivet
gjelder også på fotballarenaen. Fair Play hilsenen er de fleste kjent med. I tillegg ønsker vi å
ha en synlig kampvert tilstede på alle hjemmekamper. Kampverten utpekes av trenere,
bærer gul vest, tar imot gjester, har en tydelig og respektert rolle under kampen og bidrar til
en ramme rundt kampen preget av Fair Play. Etter hvert vil vi også vurdere introduksjon av
Fair Play skolen og holdningskontrakt. Først og fremst planlegges en vårsamling for alle barn
og foreldre hvor mer informasjon blir gitt. Brit Skadberg er fair play kontakt.
LAGENE:
Arnadal IL har hatt fem barnelag i fotballgruppa, et damelag og et herrelag.
Gutter/Jenter 5 og 6 år
Treningene startet opp i August og det har vært omlag 12 stykker på trening, gutter og jenter.
Noen hadde allerede ventet en god stund på å komme i gang og kunne endelig tre på seg
fotballutstyret. En flott og ivrig gjeng! Treningene har foregått i bingen frem til November, og
fortsatte inne på Vennerød til samme tid, tirsdager kl. 17:15. På nyåret er planen å delta på
aktivitetsturnering som to lag (2012 og 2013), men at lagene fortsetter å trene sammen.
- Trenere: Kjetil Aamodt og Sigvald Wetrhus
- Spillere født i 2013: Henrik Osland Eilertsen, Leo Aamodt, Ivan Arnaudov, Samuel
Bringsli og Kristian Kjærås
- Spillere født i 2012:Willads Wetrhus, Olav Løvli, Nora Bringsli, Emma Iselin RøedØstby, Phillip Sunne Hajemo og Eimantas Jasas
Gutter/Jenter 7 år
Det har vært åtte barn som har vært jevnlig på trening denne sesongen. Det er ikke seriespill
for denne årsklassen, så laget har deltatt på noen aktivitetsturneringer gjennom sesongen.
En cup er det også blitt hvor vi deltok på Ynglingecup i juni. Høstsesongen startet med "kickoff" hjemme hos Jonathan. Der ble det pizza, kaker og aktiviteter med mye latter. Sesongen
ble avsluttet med dansebattle på trampolina til stor jubel!
De aktive er: Kine Hellevammen, Leander Schreiber, Odin Skjølsvik Hofstad, Tuva
Waggestad Teien, Maya Myhre-Soeur, Birk Johannessen, Jonathan Tuft og Martin Svimbil
Mørken.
Trenerne Åsne Svimbil Mørken (Alexander Schreiber erstattet Åsne før jul) og Thomas Tuft
takker av for denne gang og ser fram til neste sesong med seriespill!
Gutter/Jenter 8 år
Dette er en veldig stabil gjeng på 12 spillere som stort sett har stilt opp på en kamp og en
trening hver uke i sommersesongen. Det gir også resultater i form av gode framskritt på
gjengen! En cup er det også blitt hvor vi deltok på Ynglingecup i juni. Her ble hver kamp
avsluttet med tautrekking, så mulighet for revansje om kampen ikke gikk som forventet.
Høstsesongen startet med "kick-off" hjemme hos Selma og Casper. Der ble det pizza, kaker

og aktiviteter med mye latter. Sesongen vsluttet med en historisk "Neymar challenge".
Sesongen er gjennomført med en grei fordeling av seier og tap.
De aktive er:
Aksel Horntvedt, Bjørn Leon Øverby, Casper Tuft, Daniel Hellevammen, Erikas
Lukoseviciene, Jon Christian Aadne Gram, Karsten Gabriel Solberg, Lars Olav Meland
Gryte, Liam Aamodt, Selma Tuft, Sofie Sparre Knudsen og Aasmund Norman Andersen
Brekke.
Trenerne Kjetil Aamodt og Thomas Tuft er motiverte for å ta videre steg med gjengen!
Gutter/Jenter 9 år
Sesongen 2018 ble en flott opplevelse for G2009. Det har vært fantastisk oppmøte til kamper
og treninger gjennom hele sesongen. Spillerne har utviklet seg individuelt og kollektivt.
Treneren opplever at de har det veldig gøy sammen, har et sterkt samhold og er gode
venner.
Resultatene har vært gode. Laget har spilt 15 kamper og scoret 87 mål (med akademisk
forbehold). I ti av kampene har vi sluppet inn 3 mål eller færre. Laget vant 9 av kampene
våre, mens våre 5 tap har alle vært knepne. Treneren konkluderer med at laget i tillegg til å
ha det gøy er ganske så gode i fotball også.
I vintersesongen trener laget inne på Vennerød hver tirsdag og håper på ytterligere en
treningsøkt per uke. Laget vil også delta på cuper i regi av lag i eller utenfor vår krets.
De aktive er: Emil Falke, Gabriel Fevang, Amalie Gurijordet, Sindre Gustavsen, Benjamin
Fiskebekk Hansen, Herman Høisæt, Leon Aleksander Løn, Johannes Aass Eilevstjønn.
Oppmann: Pål Høisæt Trener: Henning Falke
Gutter 11 år
Laget stod plutselig uten trener i høst og mange la ned ekstra energi for å sikre at guttene
skulle fortsette å kunne spille fotball for Arnadal. Gleden var stor da Amund Hansen takket ja
til trenerjobben på kort varsel. Han gjorde en kjempejobb, med sin lange og brede
fotballerfaring og ikke minst fotballkunnskap! Spillere var Simon Borgen, Sander Johnsen,
Magnus Tuft, Håkon Gryte, Jakob Gryte og Neo Tobias Løn. I tillegg har laget lånt noen
spiller fra 9-årslaget. Laget avsluttes 2019 på grunn av for få spillere.
Damelaget
Damelaget består av 16 spillere fra 23-55 år som har det gøy både på trening og kamp.
Laget fikk to nye spillere fra Re etter sommerferien. Damelaget har spilt 14 seriekamper i å.
Det ble 1 seier, 1 uavgjort, og resten tap. Bra innsats av laget gjennom hele sesongen, mye
stang ut, men det løsnet litt mot slutten. Den nest siste kampen, ble det uavgjort mot Store
Bergan. I siste kampen ble det seier mot Åsgårdstrand. En fin avslutning på sesongen ble
gjennomført 26 /10 med pokalfest, hvor det ble delt ut premier og vandrepokaler:
- Best fremmøte: Renate Foss
-

Best fremgang: Renate Foss

-

Toppscorere: Eirin. K. Gimse/Mari. A. Røed

-

Innsatspokalen: Merete Hogsrød

-

Årets spiller: Mari. A. Røed

Spillere som er med på damelaget:
Merete Hogsrød, Odfrid Olsen, Renate Foss, Nashida .K. Kaarbø, Ida Marie Enger, Eirin. K.
Gimse, Line. B. Wisth, Nina. M. Eilevstjønn, Mari. A. Røed, Gilianna. R. Frydal, Ingunn
Gjelstad, Charlotte Skjelbred, Anette. K. H. Ree, Kristine Kristensen, Grete. K. Abrahamsen,
Marte. S. Aamodt
-

Lagleder: Merete Hogsrød

-

Ass trener: Ulrik Eriksen

-

Hovedtrener: Karsten Dahl

Herrelag
Årets sesong endte med 7. plass i 6. divisjon. 7 seire, 1 uavgjort og 10 tap. 40 scoringer og
33 baklengsmål ga oss positiv målforskjell også i år. Som vanlig for herrelaget er det brukt
mange spillere i løpet av sesongen. Det er bra med mange gode spillere som kan stille opp
når det kniper, men det førte til manglende kontinuitet gjennom sesongen. Dette, sammen
med litt dårlig treningsoppmøte, gjorde at laget ikke endte høyere opp på tabellen.
Potensialet i spillergruppen er skyhøyt, og garantert høyere enn det årets resultat tilsier.
Laget lever samtidig godt med en anonym plassering i årets 6. divisjon, i det som tross alt er
en av de beste sesongene til Arnadals herrelag gjennom historien.
Mats Andreassen signerte for Arnadal rett før første kamp denne sesongen og tar med seg
toppscorertrofeet på første forsøk. Hans 11 nettkjenninger er ett mål bedre enn evigunge
Fredrik Fevang.
Den gjeve prisen for årets spiller ble delt ut under lagets årlige sesongavslutning i
Kristiansand i midten av november, og gikk til Daniel Johansen.
Fredrik Fevang rundet 300 kamper og Marius Bergsholm rundet 100 mål.
Takk til alle som har fulgt med på oss denne sesongen. Vi håper å se dere til match på Sletta
når våren kommer tilbake. Takk også til Magnus Bue som låner oss flotte innendørs
treningslokaler. Laget håper å gjennomføre treninger der også denne vinteren.
Årets spillere: Fredrik Fevang, Andreas Hvidsten, Petter Hanssen, Jørgen Haug, Fredrik
Gurrik, Amund Hansen, Eivind Gundersen, Baha Shamohammad, Sabawon
Shamohammad, Andreas Iversen, Henrik Landsverk, Bjørn Erik Skjelbred, Håvard Glosli,
Marius Bergsholm, Erlend Karlsen, Kjetil Aamodt, Daniel Johansen, Even Høifødt, Sigvald
Wetrhus, Mats Andreassen, Andreas Olsen og Ola Haug.
Det er sikret nye spillere for 2019 sesongen og vi er glade for at Bjørn Erik Skjelbred har
takket ja til trenervervet. Ola Haug fortsetter og fokuserer på oppgaven som lagleder. Dette
blir et spennende år.

Brit Skadberg, Arnadal 09.03.19

