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Møter
Hovedlaget avholdt årsmøte i Mars. Det har i tillegg vært 5 styremøter i løpet av året.

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

Dugnad på anlegget
Styret har sammen med NMU organisert stordugnad på våren for å gjøre anlegget og
omkringliggende område klart til 17.mai. Skråninger ryddet, busker er beskjært, ryddet
villfyllinger, grunnarbeider gjerde ved hovedbanen, gjødslet baner, tatt bort alle busker
ved innkjøring til anlegget, sådd gress langs i sår på banene og langs innkjøringsvei,
opprydding i akebakkeskogen, målene fikk satt opp nett samt generell rydding av
uteområde som 17.mai sløyfe, lysløypa og noen villfyllinger. Det var på nytt godt
oppmøte på en dag hvor solen skinte kun de timene det var dugnad! Både pølser og is ble
servert til alle frammøtte. Tusen takk for flott innsats fra alle som stilte opp!

Prosjekt klubbhus
Gjennom en hektisk førpåske gjennomgikk kjøkken, tørrlager og storsalene en virkelig
makeover. Gjennom sommeren og høsten kom også nye salonger, salongbord og serviser
på plass. Nå framstår klubbhuset som egnet til de virkelig store anledninger.
For å bedre byggets hygiene ble det også drenert rundt bygget.

Oppgradering hovedbane
Etter den tørre sommeren 2018 var det meste dødt på hovedbanen og det måtte en
skikkelig oppgradering til. Håkonsen & Sukke ble hyret inn, og banen ble stengt gjennom
hele vår og sommer. På høsten gjenoppstod den som en flott og grønn gressbane igjen.

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
Arnadalsmesterskap i pilkast 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
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. Det har vært 15 innom treningene i 2019. Det er en
kraftig nedgang fra tidligere år. Derfor besluttet gruppen i høst at siste trening var før jul
og tilbudet er nå satt på midlertidig vent.

Poenglangrenn
Av mangel på ressurspersoner så ble det i sesongen 2018/2019 dessverre ikke arrangert
poenglangrenn. Det ble imidlertid arrangert et klubbmesterskap i Mars hvor Kjerstin
Høifødt og Hans Jørgen Haug ble klubbmestere.

5.dags fest
Ivrige initiativtakere ønsket å blåse liv i den gamle tradisjonen, 5.dags festen. Med lokalt
live band, mat & snacks og loddsalg ble vi over 70 festkledte mennesker.

Øvrig
Av andre gjennomførte oppgaver kan vi nevne:
• Fått opp gjerde mellom hovedbane og vei
• Fått støtte fra Gjensidigestiftelsene til innkjøp av ny sporsetter
• Fått støtte fra Sparebankstiftelsen for etablering av pumptrackbane og sykkelcross
• GPS merket koordinater til hovedbanen
• Sentralisert kioskdriften
• Arrangert arnadallekene sammen med NMU og 4H
• Digitalisering av arkivet

Fotballgruppa
Se eget vedlegg fra fotballgruppa.

Allidrett
Se eget vedlegg fra Allidretten.

Pumptrack bane og terrengsykkelbane
Sparebankstiftelsen har sponset oss med etablering av pumptrackbane. Arnadal Anlegg
stilte som både prosjekterende og utførende for terrenginngrepet som etter mange runder
med komprimering skulle gi oss en flott pumptrackbane. Pumptrackbanen er en
rundløype for sykkel med bølgende terrengformer. Den er allerede blitt svært populær.
Ved hjelp av to gode dugnadsinnsatser har vi gått opp en sti som viser traseen til en
fremtidig terrengsykkelbane. Dette prosjektet videreføres i 2020-21. Tusen takk til
Arnadal Anlegg for stor økonomisk støtte for gjennomføringen av pumptrackprosjektet.

Økonomi
Vi bruker mye midler på å heve standarden på hus og anlegget rundt. I tillegg må vi sikre
mer og bedre aktivitet. Tilførte driftsmidler 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). 2019 ble et år hvor vi spiste kraftig av egenkapitalen, men til gjengjeld har vi
fått veldig mye ut av hver eneste krone.

Søknader
Vi har søkt følgende aktører om støtte i 2019. De merket med grønt har vi fått tilslag fra:
Borgeskogen Interesseforening, Sparebankstiftelsen (Pumptrackbane+sykkelcross),
Gjensidigestiftelsen (Ny sporsetter), Extrastiftelsen

Sponsorer
En viktig aktivitet for å sikre videre utvikling var å utvide sponsorpoolen. I løpet av året
fikk vi tegnet opp 3 nye sponsorer som Frisørstua Andebu, Oseberg Solutions og Håkonsen
& Sukke. Avtalen med Meny Stokke ble forlenget.
Sponsorpoolen vår teller nå:
Hovedsponsor
Andebu Sparebank
Stor sponsorpakke
Helge Brattekværne, Vestfoldmøllene, Alles Utleie, Stokke Stål, Brødrene Freberg,
Fosstech, Lauritsen Gjerdefabrikk, Speed Trafikkopplæring, TS Tønsberg, Frisørstua
Andebu og Håkonsen & Sukke.
Medium sponsorpakke
Eik Elektriske, Furulund Kro, Norlux, Bogart, Torp Flyplass og Coop Extra

Basis sponsorpakke
Færder Begravelsesbyrå, Hasås, Optimera Byggsystemer, Kjerstins Catering, Oseberg
Solutions og Meny Stokke
Enkeltinnskudd
Flåtnes Elektro Mek
«gamle» sponsorpakker
Arnadal Anlegg, Sørsdahl
Thorbjørnrud Transport.

Transport,

Mikkelsen&Mikkelsen,

Roger

Andre bidragsgivere
Uco for lån av utstyr og Montèr Tønsberg for gode priser på materialer.

Tislevold,

