Årsberetning for Arnadal Fotball 2019
STYRET 2019
Leder:
Pål Høisæt
Sekretær:
Brit Skadberg
Kasserer:
Kjell Morten Eilertsen
Styremedlem: Gunvor L. Falke

VISJON 2019
Liv og Røre på Sletta!

STYREMØTER OG SAMLINGER
Det har blitt avholdt 3 styremøter.
Åpning av 2019 sesongen ble markert med vårfest på sletta 7. mai. Festen ble kombinert med
avslutning for barneidretten. Dette ble en flott dag. Det hele startet med premieutdeling for
barneidretten og videre fulgte salg av brus, pølser, is og vafler. Kiosksalget gav viktige inntekter
til klubben. Videre var det ulike leker og sist, men ikke minst fotballkamper mot foreldre for de
ulike årskullene.
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 5.
november på klubbhuset.
DRIFT OG ØKONOMI
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på NOK 70 000. Vi har endelig nådd målsetningen
vår om å få likviditet for å kunne betale regninger i tide. Dette er styret svært fornøyd med.
På inntektssiden har det vært av betydning at de fleste kontigenter er betalt. I tillegg har
flaskeinnsamlingen vært veldig viktig, fordelt på 4 flaskeinnsamlinger. Foreldre og spillere 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.
Hovedstyret har tatt over driften av kiosken, men fotballgruppa stiller med kioskvakter mot at
inntekt på 10,000,- går til fotballgruppa.
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 2019 utgjorde dette ca. NOK 7000 som fotballgruppa kan ta ut i utstyr!

LAGENE:
Arnadal IL har hatt fem barnelag i fotballgruppa, et damelag og et herrelag.
Før jul startet barnelagene med felles trening på Andebi kunstgress. Vi ser flere fordeler med
dette og vil fortsette ordning med felles trening utover i 2020 sesongen.
Gutter/Jenter født 2013
En flott og ivrig gjeng! Laget har fått med seg tre aktivitetsturneringer med veldig bra innsats.
Her ser vi mye glede på fotballbanen!
Trener: Kjetil Aamodt
Spillere: Henrik Osland Eilertsen, Leo Aamodt, Kristian Kjærås, Lucas Haljakovà og Jakob
Horntvedt
Gutter/Jenter født 2012
Trener: Sigvald Wetrhus
Laget: Willads, Olav, Eimantas, Emma og Phillip. Emma slutta etter sommerferien.
Stort sett bra oppmøte gjennom hele sesongen og motiverte for å lære! Utviklingen som lag
har vært bra; nå spiller de mer sammen og vet å plassere seg/holde en posisjon.
Aktivitetsturneringene: spilte bort nesten all motstand og hamret inn mål. Det ble også få mål i
mot! Nå gleder spillere å trenere seg til femmerfotti denne sesongen!
Gutter/Jenter født 2011
Vi begynte med 7 spillere som trente jevnlig på Vennerød i vinter og på sletta på sommeren.
I Januar spilte vi Runarcup, hvor vi fikk 1 seier og 2 knepne tap.
Det har vært noe frafall gjennom sesongen, noe som gjorde at flere fra 2012 fikk mulighet til å
prøve seg på et høyere nivå og det har gått strålende. 2011 og 2012 spilte også sammen på
årets Ynglingecup, det ble en våt men morsom opplevelse. Det har blitt noen seire og noen
tap, men fokus gjennom høsten var å få spillerne til å forstå at man står sterkere sammen som
lag enn som enkeltspillere, og det ser vi gir resultater.
Sesongen begynte med 2 trenere, Alexander Schreiber og Thomas Tuft, men førstnevnte
måtte gi seg i løpet av sesongen.
De som har spilt i år er: Odin Hofstad, Martin Svimbil Mørken, Jonathan Tuft, Leander
Schreiber, Omar, Tuva Waggestad og Kine Hellevammen.

Gutter/Jenter født 2010
Sesongen startet med 12 spillere som stort sett har stilt opp på treningene inne i en
kunstgressbelagt låve/tidligere grisehus gjennom mørketiden. Takk til Magnus Bue som tilbyr
muligheten.
I vinter deltok laget på Runarcup, hvor en uvanlig stor spilleflate gjorde det litt vanskelig for
oss, men innsatsen var upåklagelig.
I sommer spilte laget på Helgerød cup hvor vi blant annet fikk spille strandfotball. Vi benyttet
Bogen som festivalcamp og det var veldig populært med overnatting i telt, morgenbad og
frokost i regi av Olga!
Det var god trøkk på kampene, godt samspill, gode løp og plasseringer. Vi ser god
spilleforståelse. Flere har også meldt seg på scoringslisten.
Noen av spillerne er også lånt ut til 2009 laget og de har klart seg aldeles utmerket.
De som har vært med i år er:
Aksel Horntvedt, Bjørn Leon Øverby, Casper Tuft, Daniel Hellevammen, Erikas Lukoseviciene,
Karsten Gabriel Solberg, Lars Olav Meland Gryte, Liam Aamodt, Selma Tuft, Sofie Sparre
Knudsen og Aasmund Norman Andersen Brekke.
Gutter/Jenter født 2009
Arnadal Gutter 10 år har gjort unna den første sesongen med syverfotball, og vi er fornøyde.
Laget har stått samlet og vist herlig entusiasme gjennom tøffe kamper mot god motstand.
Spillerne har utviklet flere ferdigheter. De har blitt bedre teknisk, har fått bedre spillforståelse
og har løpt fletta av mange lag. Gjennom høsten viste vi at holder nivået til motstanderne
våre, og at vi aldri gir oss. Spesielt stas var det for laget at vi slo Stokke i lokalderbyet, og at
vi i siste seriekamp, etter å ha jaget utligning i høydramatiske sluttminutter, fikk kriget inn
målet vårt i siste sekund.
Vi har hatt stor glede av å låne Casper, Karsten, Liam og Aksel fra Gutter 9 år gjennom
sesongen.
Vi ser frem mot sesongen 2020. Da vil vi slå sammen 2009 og 2010, trene på kunstgress og
trene oftere. Vi vil delta i flere cuper og jobbe for å bygge et stabilt og godt sosialt fundament
i gruppa. Dette blir også viktig med tanke på 2021-sesongen, da vi skal spille nierfotball.
Laget i 2019:
Emil Falke
Gabriel Fevang
Amalie Gurijordet
Sindre Gustavsen
Benjamin Fiskebekk Hansen
Herman Høisæt
Leon Aleksander Løn
Johannes Aass Eilevstjønn

Takk til alle foreldre som sørger for at vi kommer oss på kamp, som knyter skikkelig bra
dobbeltknuter og som minner oss på at foppall er mye mer er enn å tuppe ballen mot mål
eller vekk fra eget forsvar. Presis og stram knyttet lisse gir presis og stram lissepasning;
Gammelt visdomsord.
Oppmann:
Trener:

Pål Høisæt
Henning Falke

Damelaget
I vinter trente vi inne på Vennerød. Dit kom det noen nye spillere, med gode kvaliteter. Da
seriespillet startet, var damelaget sterkere enn på lang tid. Vi møtte mange sterke lag, men bet
godt ifra oss igjennom hele sesongen. Selv om det ble noen tap. Resultatet for sesongen ble
1 Seier, 2 uavgjort, og 11 tap.
1. Mars, hadde vi bålfest i skogen til hovedtreneren ( Karsten Dahl). Dette ble en flott kveld for
alle som var tilstede.
28. Mars, var vi en tur oppom treningssenteret i Andebu med instruktør. Dette var trening nr.
500 i historien for damelaget.
28. Juni, hadde vi sommeravslutning hjemme hos lagleder (Merete Hogsrød) med grillmat og
noe godt i glasset. Dette ble det satt stor pris på.
8. November, var det pokalfest med spillepremier til alle, og pokaler til de beste.
- Best fremmøte: Renate Foss og Merete Hogsrød. 37 av 38 treninger.
- Best fremgang: Eirin. K. Gimse
- Toppscorer: Ida.M. Enger
- Innsatspokalen: Renate Foss og Line B Wisth.
- Årets spiller: Merete Hogsrød
Spillere som var med denne sesongen:
Merete Hogsrød, Odfrid. J. Olsen, Renate Foss, Marit. H. Osland, Ida. M. Enger, Eirin. K.
Gimse, Brit skadberg, Line.B Wisth, Tone. H. Fresti, Guro. S. Eriksen, Nina. M. A. Eilevtjønn,
Gilianna. R. Frydal, Ingunn. M. Gjelstad, Ella. B. Gaupset, Kristine Kristensen, Michelle
Hansen, Kine Lindheim, Else. B. Fosse, Katharina Aho, Maren. S. Eriksen. Mari. A. Røed,
hadde permisjon i år.
-

Lagleder: Merete Hogsrød
Ass trener: Ulrik Eriksen
Hovedtrener: Karsten Dahl

Herrelag
Trener: Bjørn Erik Skjelbred
Oppmenn: Ola Haug og Amund Hansen
Spillerstall:
Sigvald Wetrhus, Daniel Johansen, Håvard Glosli, Kjetil Aamodt, Petter Bruer Hanssen,
Jørgen Haug, Ola Haug, Even Høifødt, Henrik Landsverk, Halvard Anholt (c), Mats
Andreassen, Fredrik Gunerius Fevang, Andreas Hvidsten, Amund Hansen, Bjørn Erik
Skjelbred, Magnus Bue, Eivind Gundersen, Stian Galleberg Øverby, Erlend Karlsen, John
Kristian Gurijordet, Espen Aamodt, Marius Bergsholm, Fredrik Aidar Gurrik
Årets sesong startet med varierende resultater. Vi plukket bra med poeng, men gikk også på
noen vonde tap. Etter sommeren, da hovedbanen igjen var klar til bruk og vi nesten bare
spilte hjemmekamper, ble resultatene også bedre. Etter hvert som rundene gikk hektet vi oss
i stadig større grad på i kampen om opprykk, og med seier i sesongens siste kamp kunne
laget juble for opprykk til 5. divisjon. Vi endte med 9 seire, 4 uavgjort og 3 tap, og slår følge
med Nøtterøy opp til nest høyeste divisjon i vestfoldfotballen. Aldri før har herrelaget vært
bedre, verken spillemessig eller utfra kretsens rangering av lag i fylket. Et annet høydepunkt
av året var legenden Vidar Davidsen (red anm: mangeårig toppspiller i Norge og
ekspertkommentator på Viasat sine Champions League kamper) som kom til Sletta for å
være ekspertkommentator i den tb.no livesendte toppkampen mot Nøtterøy. Kampen endte
for øvrig 1-1.
Sesongen ble avsluttet med den tradisjonelle turen til Kristiansand, hvor laget måtte se seg
knepent slått i finalen.
Årets spiller: Ola Haug
Årets toppscorer: Fredrik Gunerius Fevang (17 mål)
Årets Arnadøl: Bjørn Erik Skjelbred

Brit Skadberg, Arnadal 01.03.19

