Årsrapport 2006
NØKKELPERSONER I ABILDSØ IDRETTSLAG 2006
Hovedstyret:
Leder:

Bjørn Gaarder

Nestleder:

Terje Flo

Økonomi avsvarlig:

Hilde Johannessen

Sekretær:

Lise Borchgrevink

Styremedlem:

Bjørn Otto Gran Svenningsen
Erik Kothe Næss
Einar Rydal
Ole Petter Skonnord
Johnny Rafoss

Materialforvalter:

Morten Jacobsen

Sportslig utvalg:

Christian Amundrød (leder, møteplikt på styremøter)
Kjell Roar Kaasa
Stig Larsen
Christian Falao
Per Odvar Walbye
Per Øyvind Haakonsen

Banekomité:

Bjørn Gaarder (leder, møteplikt på styremøter)
Terje Eriksen
Stian Mathisen
Jan Haug
Lars Falao

Dommerkontakt:

Fredrik Ødegaard

Revisor:

Inger Rydal

Idrettsmerke:

Bent Arne Sæther

Ansvarlig Cup:

Bjørn Gaarder (leder)
Inger Josefssen
Stian Mathisen
Terje Eriksen
Bjørg Jensen

Medlemskartotek:

Einar Rydal

Valgkomité:

Ole Petter Skonnord
Bjørn Otto Gran Svenningsen
Alexander Dahl

Kioskansvarlig:

Lise Borchgrevink
Unn Riise Storlien

Lagledere
G91
G92
G93
G94
G95
G96 (gr 1)
G96 (gr.2)
G97
G98 Gr. 1
G98 Gr. 2
G99
MIX 2000
Herrer A
Herrer V
Herrer 7
J90/J91
J93
J92
J94
J95
J96
J97-98
J99

Gisle Guldbrandsen
Terje Eriksen
Ella Sandvik
Mette Kirsebom
Grete Starheim
Reidar Lavik
Knut R. Andersen
Hans Jakob Starheim
Kristin R. Dahl
Kristin R. Dahl
Svein Dahl
Nina Parlow
Morten Meier
Knut Gabrielsen
Reidar Magnussen
Morten Bjarnøy
Grethe Mona Pettersen

Trine Jansen
Pål W. Sjønnesen
Ragnhild Torp
Torunn Carlsson
Frode Moe
Morten Hermansen

Styret
Arbeidet i styret har fungert meget bra. Kjemien er god og møtene gjennomført i
positive former.
Klubben var representert ved fotballkretsens ting 11. desember, samt ved et møte
21.november i bydelens avdeling for barn og kultur ifm bydelsdagene 2007.
To saker har tatt mye av tiden i år – kunstgressbanen og M/S-avtalen
Kunstgressprosjektet var en stund usikkert mht etablering og finansiering.
Vi fikk i april forespørsel fra Idrettskretsen om vi kunne stille 1 mill. i egenkapital.
Denne egenkapitalen sammen med pengene som var igjen etter OKAS-prosjektet, ville gi oss
prioritet foran to andre klubber. Et ekstraordinært årsmøte godkjente dette.
I etterkant ble det foretatt omprioritering av midler i OIK, OFK og kommunen, og vi får
kunstgressbanen uten egenkapital. Vi har ønsker om at den ikke for en hver pris må legges på
matchbanen. Alternativet vi har lagt fram for kommunen er grusbanen.
Beslutning ennå ikke fattet

I løpet av sommeren er også undervarme blitt lagt fram som ønske. Prisantydning 2,2 mill
Endelig avgjørelse ikke fattet.
Rehabilitering/montering av nytt lysanlegg på ny kunstgressbane er helt nødvendig, men må
finansieres av oss. Kostnad ca 300.000. Besluttet gjennomføres
M/S-avtalen har vært en sak med mye fram og tilbake. Uten å gå for mye i detalj, kan det
enklest oppsummeres med at klubbene misforsto hverandre mht til sportslig satsning på
bredde og elite. Etter at vi stilte krav om bl a likestilling sa M/S opp avtalen. Dette skapte en
del uenighet innad i M/S og oppsigelsen ble trukket tilbake. Vi aksepterte dette, under den
klare forutsetningen at samarbeidet måtte formaliseres og driftes gjennom et felles
samarbeidsutvalg (SU). Utvalget er opprettet med Christian Falao og Stig Larsen som våre
representanter.
Fotball-lotteri
Lotteri er aldri populært – heller ikke denne gangen. Noe av kritikken skal vi ta, bl a
manglende informasjon i forkant og sammen med utsendelsen av loddene. Dessverre fikk
også utmeldte medlemmer lodder tilsendt pga datafeil.
På tross av dette må vi si oss fornøyd med resultatet – kr. 46 000.- netto til klubben.
Jubileumsfest
Markering av klubbens 75 år fant sted 16. september i eget partytelt på grusbanen.
I alt 110 medlemmer med partnere gjorde sitt til at kvelden og natten på alle måter ble
vellykket. Både mat, drikke, underholdning og dansemusikk ble dekket av klubben.
Strategiplan/sportsplan/hvem er hvem
Arbeidet med en dette er dessverre heller ikke i år blitt en realitet. Dvs informasjonsheftet
”Hvem er hvem i AIL” er ferdig. Etter at samarbeidet med M/S igjen er en realitet, er det
viktigere enn noen gang å få alt dette på plass.
St. Hans
Gjennomføres i regi av LIONS med AIL som støttespillere. Bra oppslutning med
tilfredsstillende gjennomføring. Som vanlig var det spekelotteri, div boder med ymse
utfordringer. Et stort og flott bål avsluttet det hele.
Avtale Torshov Sport
Innkjøpsavtalen med Torshov Sport fungerer tilfredsstillende. Bonuskjøp for kr 50 000.tatt ut i år. Avtalen går ut etter sesongen 2007.
Takk
Styret takker alle som har medvirket og gjort sitt til at vi nok en gang kan se tilbake på en god
sesong.
Abildsø, 14.02.07
Bjørn Gaarder, Terje Flo, Lise Borchgrevink, Bjørn O. Svenningsen, Christian Amundrød,
Johnny Rafoss, Erik Kohte Ness, Einar Rydal,

Cuper
Abildsø Cup 11. – 12. mars, Ekeberghallen
I samarbeid med LIONS ble turneringen prikkfritt gjennomført med 110 påmeldte lag.
Klassene 11 og 12 år spilte 5’er, de andre klassene 7’ er fotball.
Alle kampene ble dømt av egne dommere. En stor honnør til samtlige, ikke minst til
Fredrik Ødegaard for organiseringen.
Brutto omsetning kr. 140.000.
Norway Cup
Vår del av gjennomføringen gikk ”på skinner”. Kioskvaktene kom når de skulle,
og gjorde en fremragende jobb.
Omsetningsrekord i kioskene - kr. 235.000.Dagsomsetnings-rekord tirsdag - kr. 70.000.Høstcupen 27. – 28. august
Avlyst for andre år på rad grunnet liten oppslutning. Vil ikke bli arrangert i 2007.

Banekomiteen
Det er avholdt 4 møter i perioden. I tillegg er flere oppgaver løst ad hoc.
Matchbanen
Banen er også i år blitt benyttet mer enn ønskelig. Det gledelige er at den ikke ble benyttet så
mye til trening som tidligere. Kvaliteten vil imidlertid forringes kraftig hvis ikke banen får
tilstrekkelig vedlikehold. Plassering av kunstgressbanen blir avgjørende for hva vi gjør.
Bane 1
Alt tatt i betraktning er det forbløffende hva denne banen tåler. Den er i utgangspunktet kun
anlagt for trening, men må mange ganger også benyttes til kamper.
Bane 2.
Problemene rundt denne banen begynner etter hvert å bli en gjenganger. Også i 2006 har vi
slitt med dårlig drenering. Både anleggsgartner og kommunen har vært ”på banen”.
Konklusjonen før vinteren kom, ble at videre framdrift utsettes til avgjørelsen om plassering
av kunstgressbanen er tatt.
Feltet – 3’er og 5’er banene.
Vi er fullstendig klar over at feltet ikke er av ønsket kvalitet, men midler for nødvendig
vedlikehold har vi ikke. Vi håper at vi ifm kunstgressbanen kan få tilført ny masse.
Flytting av mål
Dette finner sted nesten daglig på alle banene. Men de blir med meget få unntak ALDRI satt
tilbake igjen. Spesielt ille er det på matchbanen. Der må vi skjerpe oss!
Hærverk
Vi er beklageligvis nå og da utsatt for hærverk. Det har i år gått ut over:
- Brakka, som to ganger har fått døren sparket inn og en del av utstyret slengt utover og
tilsølt med beis
- Klubbhuset som fikk knust to ruter inn til garderobene, samt to ødelagte nedløpsrør

-

Kiosken som fikk serveringsluka brutt opp, men heldigvis uten andre nevneverdige
skader.
Flaggstengene som fikk snorene klippet av.
3 sittekrakker som ble veltet og sparket i stykker.

Låsing
Det oppdages alt for ofte at dørene til garderober, lager, og klubbhus står ulåst.
Skjerping må til. Vi er klar over at en del nøkler til huset er ”ute av kontroll”.
Skifting av låser vurderes.
Utførte oppgaver:
Gulvet i inngangspartiet til garderobene er skiftet fra fliser til vinyl
To nye varmtvannsberedere installert – bekostet av kommunen. Tre gamle
kastet.
To nedløpsrenner skiftet.
Rehabilitert deler av det elektriske anlegget
To nye 5’er mål innkjøpt
Ryddet og kastet mye gammelt fra lageret
Dugnad - 6. mai
Om lag 25 personer hjalp til med rydding, vasking, beising samt forfallende arbeid.
Resultatet ble at feltet sto ryddig og innbydende til seriestart.
En takk til alle.
Renholdet
Ypperlig utført av G92 gjennom hele året. En jobb som ikke kan verdsettes høyt nok!
14.02.07
Bjørn , Terje , Stian , Jan

