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Fotball skal være gøy for alle!
Visjoner, mål og verdier er viktig å ha med
oss i en travel fotballhverdag, som kan
inneholde mange vanskelige avgjørelser.
Verdier danner et grunnlag for god oppførsel
og gode holdninger, og dermed hjelper
klubben i å skaffe seg et godt omdømme.
NFF`s visjon er FOTBALL FOR ALLE, og
verdiene som skal danne fundamentet er
TRYGG - INKLUDERENDE - MODIG.
Dette er viktige kjerneverdier for all
fotballaktivitet.

Miljømerket trykksak 241 749

Print Konsult, Andebu

Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu

Andebu Fotball sin visjon er at fotball skal
være gøy for alle. Fotballgruppas formål
er å drive organisert idrett ihht. Norges
fotballforbunds retningslinjer.
Vi skal tilstrebe å gi et tilbud til alle som
ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker,
behov og ambisjoner.
Andebu Fotball ønsker å bygge et miljø
rundt fotballaktiviteter som bygger på
trivsel, respekt, vennskap og trygghet. Vi
ønsker å bli en trygg og god breddeklubb,
som kan gi et attraktivt tilbud til barn,
ungdom og voksne. Sammen skal vi sørge
for at fotball er gøy for alle.
Barnefotballen skal være klubbstyrt og
foreldredrevet. Barnefotballen skal først
og fremst være et godt miljø tilrettelagt
for utvikling, samt skape stolthet av å
være en del av Andebufotballen. Vi skal
ha et fotballtilbud fra 5 år og oppover,
samt sørge for at vi etablerer egne jentelag
så tidlig som mulig. Videre så skal vi
tilrettelegge for utdanning av trenere,
ledere, dommere og støtteapparat.
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Rune Hagen har vært leder i fotballgruppa i ti
år. Han ble valgt til leder i 2013. Rune er også
æresmedlem i Andebu Idrettslag. Han er ikke bare
leder i styret, men han er i aller høyeste grad en
bidragsyter på svært mange områder. Ikke mindre
enn 4 lag er han involvert i når det gjelder trening
og kamper. I tillegg er han trenerveileder og gjør
en jobb for NFF Vestfold. Her er han avbildet da
han mottok en av sine velfortjente blomsterbuketter.

Mål for ungdomsfotballen, fra 13 år og
oppover, er fortsatt fokusering på utvikling
fremfor resultat. Fotball skal være gøy, og
vi skal være gode på sosiale aktiviteter for
å skape et godt samhold og trivsel i laget.
Jeg oppfordrer alle foreldre og foresatte
om å tenke over hva de spør om etter at
barnet eller ungdommen har spilt kamp.
Spør om det var gøy, og om de fikk til det
de har trent på og hadde fokus på, fremfor
hvem som skåret mål.
I år skal vi ha kampverter på alle kamper,
deres viktigste oppgave vil være å ønske

motstandere og dommere velkommen til
Andebu. Vårt mål er at alle som besøker
oss skal føle seg velkomne.
Frafallet i fotballen er en utfordring for
mange klubber, også for oss i Andebu.
Forklaringen er sikkert sammensatt, og
ingen har kommet opp med noen fullgod
løsning på hvordan unngå frafall. For oss
er det også en stor utfordring å rekruttere
trenere og lagledere til lagene våre.
Barnefotballen må være foreldredrevet.
Derfor så oppfordrer jeg foreldrene til
å ta i et tak, og melde seg som trener,
assistenttrener eller lagleder. Still opp på
dugnader for klubben og laget til barnet
ditt. Uten frivillige så har vi ingen klubb.
Jeg har stor tro på at det å skape et godt
miljø i og rundt klubben, hvor fotball er
gøy for alle, kan stoppe noe av frafallet
og gjøre det lettere å rekruttere foreldre
til oppgaver for lagene og klubben. Vi
ønsker at fokuset til trenerne dreier mer
over på utvikling fremfor ensidig fokus
på resultat, og at det skal være gøy på alle
treninger og kamper. Vi har mange lag, og
vi ønsker å fremstå som «en klubb», med
godt omdømme og gode verdier.
Jeg er veldig stolt over alle de flotte barna,
ungdommene og voksne som spiller fotball
i Andebu, og ikke minst alle foreldre og
frivillige som legger ned mye arbeid
som trenere, lagledere, styremedlemmer,
banemannskap og annet frivillig arbeid.
Selv er jeg trener for Andebu G16 og vårt
mangfoldlag. Det er gøy å se hvor flinke
ungdommene har blitt til å spille fotball
og hvordan fotballen bidrar til samhold
og vennskap.

Mangfoldfotball er tilrettelagt fotball, og
jeg synes det er veldig inspirerende å se
den gleden de viser på treninger og kamper.
Her hjelper alle hverandre, og alle bidrar
til at fotball skal være gøy. Jeg er stolt over
at vi har et eget mangfoldlag i klubben.
Jeg er også veldig stolt over at to av guttene
på G16 laget jeg trener, Henrik Therkelsen
Almenning og Sivert Stein-Elgesem,
har tatt på seg oppdraget som trenere for
gutter 10 og 11 år. De gjør en fantastisk
god jobb som trenere.
Jeg håper du vil lese våre artikler i denne
avisa, at det er til glede for mange, og at våre
lesere benytter seg av våre annonsørers
tjenester og produkter. Våre annonsører
og sponsorer er en viktig inntektskilde
for fotballgruppa. Jeg håper at vi sammen
kan skape gode fotballopplevelser under
trygge rammer, og hvor vi viser respekt
for hverandre.
Jeg vil benytte anledningen til å takke
alle våre annonsører og sponsorer for
deres bidrag.
Jeg vil også takke alle frivillige,
banemannskap, trenere, lagledere og
styremedlemmer. Dere gjør alle en
fantastisk innsats for klubben vår. Jeg
ønsker alle spillere og dommere i Andebu
lykke til med årets sesong.
Fotballhilsen fra
Rune Hagen,
Leder i fotballgruppa
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Redaktørens hjørne

Endelig!
Endelig er vi i gang på normalt vis.
Fotballen ruller igjen. Denne utgaven
av AILA inneholder mer enn våre egne
fotballag med håpefulle spillere og
engasjerte trenere og ledere. Hos våre
gode naboer i sør og nord, Kodal og
Høyjord, har også sesongen kommet i
gang. Disse klubbene har langt færre
fotballspillere enn Andebu, men flott er
det at de yngste i disse sogna får sine
første fotballerfaringer i lokalmiljøet. At
mange etter hvert kommer til Andebu i full
forståelse med moderklubben, setter vi
stor pris på. I tillegg til fotball dekker også
AILA denne gang barneidretten, som har
blitt et svært populært innslag for de aller
yngste. Likeså er orienteringssesongen
snart i gang, og vi benytter denne utgaven
til noe informasjon om dette.

stort. Men det
som slår oss nå,
og som bildene i
AILA bekrefter,
rekrutteringen
er på full fart opp
igjen.

Det har vært en utrolig flott opplevelse å
få komme rundt i hallen, på arenaen og
på sletta og sett så mange flotte, blide og
fotballglade barn og unge. Og ikke minst
alle trenerne og laglederne som stiller opp.
Uten dem hadde denne store aktiviteten
aldri vært mulig. Det er alle grunn til å
være takknemlig. Så vil kanskje noen si,
det skulle da bare mangle. Det gjelder jo
deres egne unger og ungdom. Men det
er ikke slik over alt. Derfor setter styret
i fortballgruppa ekstra pris på innsatsen
så mange foresatte legger for dagen.

Vi ønsker lykke til med ny sesong til både
spillere, trenere og lagledere. Og glem
ikke Andebu IL’s verdigrunnlag:

Vi var litt nedtrykte etter to år med
korona og restriksjoner. Frafallet var
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Bjørn Aamodt, redaktør.

Så kan man selvsagt ikke komme utenom krumtappene,
lokomotivet på toget, de som sitter i styret
i fotballgruppa med leder Rune Hagen i
spissen.
Som dere ser av innholdet; annonsører
og sponsorer står i kø for å støtte
fotballen, idretten og med det barne- og
ungdomsarbeidet i bygda. En stor takk
til dem.

Andebu IL - fotball.
- i hjertet av Vestfold, hvor fotball
er gøy for alle!
Bjørn Aamodt
Redaktør av denne AILA

NB! Alle artikler som ikke er undertegnet
av andre, står for redaktørens regning.

Velkommen til vårt
gatekjøkken på Gravdal

Bestilling:04 138
0 / 965

Tlf. 33 44 37 6

Åpningstider:
Mandag - søndag kl. 13.00 - 22.00

Andebuveien 792, 3158 Andebu - www.andebupizza.no
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Styret

Styret i Andebu IL’s
fotballgruppe 2022
Fotballgruppa er en hel liten bedrift.
Derfor er fotballgruppa helt avhengig av
ildsjelene. De som bruker svært mye av sin
fritid på fotballens styre og stell i bygda.
For den eldre generasjon erindres kanskje
Vømmøl Spelemannslag sin sang: De e
itt’no som kjæm ta seg sjøl! Så heller ikke
i fotballen. Blant styrets mange oppgaver
er for eksempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tidfesting og barnefordeling for
trening og kamper
Kampoppsett
Dommerrekruttering
Kioskdrift
Innkreving av kontingenter
Innrapporteringer til krets
Trenerveiledning
Samarbeid med foresatte
Skaffe reklameinntekter på skilt og
annonser
Holde banene ved like
Skaffe midler til drift
Budsjetter, regnskap og årsmeldinger
Samarbeid med kretsen
Og mye, mye mer………………..
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Derfor er styremedlemmene som er
avbildet i ballen på neste side helt
avgjørende for drifta av laget.
Styret i 2022 består av:
Leder 		
Rune Hagen
Kasserer
Jan Olav Stein
Sekretær
Une Cathrin Siltvedt
Materialansv.
Inger Therese Dahl
Styremedlem: Brita Hynne Larsen
		(ansvar for rapport		
eringer, politiattester og
		spillerregistrering
Styremedlem: Bjørn Aamodt
(Ansvar for AILA,
		reklameskilt og
		annonser)
Styret er ofte de som ikke merks i det
daglige, men som hadde vært et stort savn
om de ikke gjorde jobben sin.

Une Cathrin Siltvedt
Sekretær

Brita Hynne Larsen

Jan Olav Stein

Styremedlem

Kasserer

Rune Hagen
Leder

Vivian Hernandez Inger Therese Dahl
Nestleder

Styremedlem

Telefon: 90 06 86 74

M U R M EST E R
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Herrer senior

Her er A-laget avbildet før den første kampen i årets sesong. Trener er Hazar Ahmed.
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Damer senior

Damlelaget med trenerne Bjørn Andre Erikson og Mikael Brattland Erikson. Brita
Hynne Larsen er lagleder.

Last ned appen vår Fixit.

Inngang mellom apoteket og polet
Åpningstider man-fre 09.00-17.00 • lør 09.00-15.00 (18.00 tirs og ons ved behov)
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G/J 2016

G/J 2016 - Den aller første fotballtrening. Trygt og godt med mamma eller papppa.

Byggmester
Torstein Sommerstad AS
Mail: post@torsteinsommerstad.no
Tlf: 416 82 995
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Jenter 2015

Jenter 2015 med trenerne Ronny Mørken Hansen foran og Trond Andersen og Vladimir
Korovin.

Få jobben gjort med
maskiner og utstyr fra UCO

400 05 773
tonsberg@uco.no
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Hjertestartere
– dette kan redde liv!
De fleste av oss har kanskje både sett
og hørt historien om Danmarks beste
fotballspiller, Christian Eriksen, som
falt livløs om på en landskamp i juni
2021. Hadde det ikke vært for rask
bruk av hjertestarter, hadde han ikke
overlevd. Hjertet stoppet, men takket være
hjertestarteren fikk det det i gang igjen. I
dag er han tilbake på fotballbanen. Dette
har hendt flere. Andebus jentelag var for
noen år siden vitne til at en ung spiller
segnet om på en turnering. De fikk der
og da skjønne betydningen av hvor viktig
det er med lett tilgang til en hjertestarter,
og ikke minst at personer er lært opp til
å bruke den. Jenta ble reddet.
Dette har Andebu Idrettslag tatt
konsekvensene av. Vi har derfor kjøpt
inn hjertestartere både på H Glass arena
og H Glass sletta. På arenaen står den på
veggen til garasjen og på Møyland er en
plassert i toalettbygget. Begge steder er
det raskt å komme til.
Men, dessverre. Ikke alle skjønner at
disse er «hellige» og må ikke utsettes for
hærverk. Vi opplever av og til at noen
knuser glasset til nøkkelen og kaster
denne med det resultat at hjertestarteren
blir utilgjengelig.
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Skjønner de konsekvensene av sine
handlinger? Neppe! Her kan det gjelde
forskjellen på liv og død.
Derfor kommer to oppfordringer:
1. For all del, la nøkkelskap og
hjertestarter være i fred.
2. Alle trenere og lagledere bør sjekke
disse skapene før de går i gang med
treninger eller kamper.

LYKKE TIL MED SESONGEN

TRAVEL
HVERDAG?
Søk etter Ditt Apotek på

Man - fre: 09.00 - 17.00
Lørdag:
10.00 - 14.00

Andebu Sentrum 24, 3158 Andebu
Tlf.: 33 43 80 60 - Fax: 33 43 80 69
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Norsk tipping har nå økt grasrotandelen
fra 5 til 7%. Ønsker du å støtte Andebu
idrettslag gjennom dine spill hos Norsk
Tipping, kan du gå inn og registrere dette.
Dette koster ikke noe ekstra, men er en
kjærkommen gave til idrettslaget.
Vi takker alle de som allerede støtter oss
med en grasrotandel, og vil sette stor
pris på om flere støtter opp om Andebu
Idrettslag og med det lagets bidrag for
barne- og ungdomsarbeidet i bygda.
I 2021 innbrakte dette Andebu Idrettslag hele 97.000 kroner. Om du ikke allerede
har tegnet grasrotandel, håper vi du gjør det. Dette medfører ingen ekstra utgifter
for deg, men en kjærkommen inntektskilde for Andebu Idrettslag.
Skal vi passere 100.000 i 2022? Det er opp til deg!

Har du utfordringen, har vi hodene.
Lang erfaring og bred kompetanse gjør at vi
er en spesialisert og profesjonell entreprenør.
Vår kunnskap innen prosjektutvikling skaper
nye, spennende og mer kostnadseffektive
løsninger for deg som kunde.

WK ENTREPRENØR AS
VÅRE VIKTIGSTE
BYGGEKLOSSER ER
KUNNSKAP OG ERFARING!
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www.wke.no

Lurer du på når ditt barn
spiller eller trener fotball?
Dette og mye annet om idrettslaget finner du på vår hjemmeside!
Gå inn på vår hjemmeside og følg med. Her legges fortløpende ut informasjon. Søk bare
Andebufotball.no, og du får all den informasjon du trenger. Går du litt videre på sida og
søker «banefordeling», ser du alt som skjer både på Arenaen og på Sletta.

Vi tilbyr også:
• Timer med
erfarne instruktører
Tlf. 40 55 69 55
kontakt@andebutreningssenter.no
www.termografering.no

www.andebutreningssenter.no
post@termografering.no

• Sykkel-/saltimer
Åpent 365 dager i året
kl.05.00-22.30 med nøkkelkort
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Gutter 2015

Gutter 2015 med med lagleder Andreas Wåle og trenerne Christoffer Nystuen og
Steffen McLeod.

VELKOMMEN TIL
VEAR TANNLEGEKONTOR
Ta kontakt for timebestilling.
Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 08.30 - 15.30
Vear tannlegekontor
Steinbruddveien 8, 3173 Vear
Mail: veartann@gmail.com
Telefon: 333 66 425

16

F o t b a l l a v i s a

2022

G/J 2014

G/J 2014 med trenerne og laglederne Kjersti Bakken, Katarina Karo-Solberg, Lars
Sander, Erlend Gallis, Jeanette Fløgum og Andreas Øverland.

17

Hvor mye vil du spare?
Ja, det er helt opp til deg. En ting er i
alle fall sikkert. Om du ikke allerede er
medlem i Andebu idrettslag, kan du fort
bli det. Og det koster deg ikke mer enn
200 kroner i året. Og det er her sparinga
kommer inn. Andebu idrettslag har en
avtale med Sport 1 på Revetal. Der får
alle medlemmer i laget minst 20% på
alt de kjøper. Dvs. at trenger du en ny
sykkel til våren, sparer du 1000 kroner

om du kjøper en sykkel til en verdi av
5000 kroner.
Er det noe å lure på?
I tillegg får laget «pay-back» for det lagets
medlemmer handler for, slik at AIL også
tjener på at du handler på Sport 1.
Med andre ord: Vinn-vinn-vinn! Er det
noe å lure på?

Du skal ha råd til å spille
fotball i Andebu!
Fra og med 2020 bestemte Andebu
IL seg for at det ikke skal betales
treningsavgift for barn til og med 10
år. Det eneste klubben krever inn, er en
medlemskontingent på kr. 200,-. Med
flere barn som ønsker å spille fotball,
vet vi at flere treningsavgifter kan være
kostnadskrevende for mange familier.
Derfor har vi bestemt oss: Økonomi skal
ikke være det som stopper barn å spille
fotball i Andebu.
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Dette er et treårsprosjekt, og hensikten
er todelt. Vi ønsker å øke rekrutteringen
og samtidig spare foresatte for utgifter.
Etter 2022 skal det hele evalueres, og vi
håper og tror at rekrutteringen har tatt
seg opp.

OPPARBEIDELSE OG
VEDLIKEHOLD
AV NÆRINGS-, IDRETTSOG BOLIGOMRÅDER
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Jenter 2013-2012-2011

Trenere er Brita Hynne, Erlend Gallis og John-Reidar Pettersen. Thomas Almenning
er lagleder.

Dame- og herrefrisør
Drop in/timebestilling
Solarium
Tlf. 405 46 813 • Andebu Sentrumsbygg, Inngang bak Kiwi
Timebestilling på nett: www.klippekrokenandebu.bestille.no
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Overnatting i hallen
Fredag 11. mars møtte 12 forventningsfulle jenter fra 2013-2012-2011 opp
utenfor Andebuhallen.
Vi kunne endelig samles igjen til
overnatting i hallen! Praten gikk
høylytt mens oppblåsbare madrasser og
liggeunderlag ble lagt på plass og dyner og
soveposer redd opp. Da alle var kommet
på plass, var det klart for «mesternes
mester», hvor jentene konkurrerte i
forskjellige øvelser hvor både styrke,
utholdenhet, balanse og konsentrasjon ble
satt på prøve. Det var hard konkurranse om
plasseringene, og alle jentene gjorde en
god jobb og hadde det veldig gøy! Klokka
20 var det klart for pizza, og nok en gang
var praten høylytt og lystig. Vi avsluttet
kveldsmåltidet med kahoot, noe som også
vekte konkurranseinstinktet hos de aller
fleste. Etter mat og quiz var det frilek i
hallen en stund før det var klart for å krype
i køya. Det var nok mange som hadde
brukt krefter både fysisk og intellektuelt,
for det var (noe overraskende) rolig i
hallen til midnatt.
Lørdag morgen var vi oppe og hoppet
før klokka 8, frokost ble fortært og alle
var blide og fornøyde. Vi hadde trening

fra klokka 10, og avsluttet med en meget
spennende fotballkamp mellom jentene og
foreldrene. Jentene stakk av med seieren
etter en spennende kamp, som svingte
begge veier og til tider best kan beskrives
som «Hawai-fotball», så da var helgen
komplett. Klokka 12 pakket vi sammen
sakene våre og forlot hallen med store smil
om munnen. Tusen takk til kommunen,
fotballgruppa og foreldre som var med
på å gjøre dette mulig!
Lagleder for Jenter
født 2011, 2012 og 2013
John-Reidar Pettersen
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Gutter 2013

Gutter 2013 med lagleder Asgeir Moland og trenere Helle Eia Skjelbred og Terje Gallis.

Alt innen hår og make-up
www.zipfrisor-no.com
Semsbyveien 82, 3170 Sem • Tlf. 33 33 32 16
22
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VVS - SERVICE - NÆRING - NYBYGG
Borgeskogsvingen 13A, 3160 Stokke,, Mobil: 922 922 99
Kontoret har åpent torsdager
kl. 08.00 - 16.00

Nettbutikk: www.fevangror.no

Din lokale osteopat
- eksperter på muskel- og skjelettplager!

Vår behandling består av en grundig kartlegging av dine plager,
undersøkelse, behandling og veiledning.
Vi finner sammenhengen mellom din hverdag og dine plager
Sentral beliggenhet i Andebu Sentrumsbygg 23, og
Jernbanealleen 22 i Sandefjord. Kort ventetid.
Andreas Trolldalen 986 94 297 // Henrik C. Askjem 923 34 121
E-post: post@sandefjordfysikalske.no
Nettside: https://sandefjordfysikalske.no/
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Gutter 2011-2012

Gutter 2011-2012 med trenerne Sivert Stein-Elgesem og Henrik T. Almenning.

Trykk på klær • Profiltøy • Flagg/banner/roll-ups/plakater
• Visittkort • Vi leverer også gammeldagse trykksaker
post@printkonsult.no
24
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Gutter 2010

Gutter 2010. Trenere Andreas Lie t.h. og Lars Svendsen. Lagleder er Lise Langseth.

Lines Bygdebarista og Kafé AS
Andebu Senter
Tlf. 476 21 765
bygdebarista@outlook.com
www.bygdebarista.com
Følg oss på Facebook
Åpent: Mandag - fredag 10-17,
lørdag 10-15 •
Søndag/helligdager 11-15
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Jenter på landskamp
7. april var kommende fotballstjerner
fra Andebu tilskuere på Release-arena
og overvar oppgjøret Norge med Ada
Hegerberg i spissen mot Kosovo. I norsk
vintervær var det ingen tvil om at seieren
skulle bli norsk. Fornøyde Andebujenter
bidro til god stemning på arenaen, og
vel hjemme i Andebu er de enda mer
motiverte til sesongen. Mon tro om noen
av Andebus jenter en gang i framtida
trekker på seg den røde landslagstrøya?

Luftdrevne arbeidsplattformer
for lakkering av store kjøretøy

HOLGERS

Eksport til hele verden
- i daglig bruk i 40 land

Leverandør av
produkter og kunnskap
til bilpleie- og
lakkverksteder.
Tlf. 975 21 750 •
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Andebu Næringspark, 3158 Andebu
Tlf. 33 43 02 80 - Fax 33 43 02 81
E-post:
info@reglo.no - www.reglo.no
kjetil@andebu.net
• www.kstas.net

2022

Jenter 2009-2010

Jenter 2009-2010. Trenere er Ronny Mørken Hansen og Jan Rune Traa. Lagleder er
Espen Hansen.

www.termografering.no
Alt i glass-vinduer-dører ferdig montert
post@termografering.no
Telefon 970 54 975 • post@holmestrandglass.no
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ANDEBU TANNLEGEKONTOR
Andebu Sentrum 23, 3158 Andebu
Tlf. 33 43 04 00

Telefon: 901 69 500

Andebu
Tekstil
Klær for barn, damer
og herrer!

Klær, sko, vesker og leker
Kjente merker som bl.a.:
Brandtex, Signatur, Zavanna,
Janus og Dovre
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Andebu Senter • Telefon: 482 50 846
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Gutter 2008-2009

Gutter 2008-2009 trener sammen med G 2006. Trenere er Rune Hagen og Hazar Ahmed.
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Gutter 2006-2007

Her er både Gutter 2008-2009 og Gutter 2006-2007 sammen. Trenere er Rune Hagen
og Hazar Ahmed.

www.termografering.no
Signo Grantoppen AS, Tlf. 94 13 71 10

post@termografering.no
Åpent: Mandag - fredag 9-16 • Lørdag 10-15
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Ballgutter i Sandefjord
Gutter 2006-2007 var ballgutter da
Norges beste lag besøkte Sandefjord.
Søndag 10. april var det sesongåpning for
Sandefjord Fotball mot Bodø/Glimt på
Release Arena. Andebu Fotball ble spurt
om å stille med ballhentere til kampen.
Det ble til slutt 15 sporty gutter som møtte
opp to timer før kamp. De fikk pølser og
brus og en fin omvisning på arenaen. Alle
fikk hilse på spillerne i garderoben og fikk
instrukser på hva som skulle gjøres før,
under og etter kampen. En flott gjeng som
på en solrik ettermiddag, representerte
Andebu på en eksemplarisk måte.

Takk til Sandefjord Fotball, som også
ga alle som tilhører Andebu Fotball,
gratisbilletter til denne kampen.
Vivian Hernandez
Nestleder i fotballgruppa

Nye dommere i Andebu
Onsdag 20. april var det dommerkurs
på klubbrommet. Her fikk nye dommere
som i år påtar seg oppgaver med de
aller yngste laga den første innføringa
i dommergjerningen. Andebu IL’s
fotballgruppe er imponert og stolt over
at så mange unge spillere påtar seg
en så krevende oppgave som å være
fotballdommer. Ekstra hyggelig er det at
jentene går foran og viser vei. Vi ønsker
alle de nye dommertalentene lykke til med
sin første sesong med fløyte, klokke og

både røde og gule kort. De to sistnevnte
håper vi selvsagt at de ikke vil trenge.
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Trenere og lagledere 2022
Steffen
McLeod
Trener
Christoffer
Nystuen
Trener
Andreas M.
Wåle
Lagleder
Vladimir
Korovin
Trener
Sigrun
Orerød
Lagleder
Kristin
Rosenløw Eeg
Lagleder
Trond
Andersen
Trener
Kjersti
Bakken
Lagleder
Jeanette
Fløgum
Trener
Erlend
Gallis
Trener
Katarina
Karo-Solberg
Trener
Asgeir
Moland
Lagleder
Terje
Gallis
Trener
Helle
Eia Skjelbred
Trener
John-Reidar
Pettersen
Lagleder
Thomas
Almenning
Trener
Kåre Olav
Berg
Lagleder
Sivert
Stein-Elgesem
Trener
Henrik
Therkelsen Almenning
Trener
Tina
Trollsås
Lagleder
Rune
Hagen
Trener
			
Miro
Kurcina
Trener
Lars
Svendsen
Trener
Lise
Langseth
Lagleder
Andreas
Lie
Trener
Jan Rune
Traa
Trener
Espen
Hansen
Lagleder
Ronny Mørken
Hansen
Trener
Linda
Dahl
Lagleder
Jostein
Myhre
Lagleder
Hazar
Ahmed
Trener
Vivian
Hernandez
Lagleder
Hazar
Ahmed
Trener
Brita
Hynne Larsen
Trener/Lagleder
Bjørn Andre
Erikson
Trener
Beate
Hvitstein
Trener
Sonja
Ekman
Lagleder/trener
Christopher Alan Durrans
Lagleder
Renate Framnæs
Jørgensen
Dommeransvarlig
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Gutter 2015
Gutter 2015
Gutter 2015
Jenter 2015
Jenter 2015
Jenter 2015
Jenter 2015
G/J 2014 Grønn, G/J 2014 Gul, G/J 2
G/J 2014 Grønn, G/J 2014 Gul, G/J 2
G/J 2014 Grønn, G/J 2014 Gul, G/J 2
G/J 2014 Grønn, G/J 2014 Gul, G/J 2
Gutter 2013
Gutter 2013
Gutter 2013
Jenter 2011-2012-2013
Jenter 2011-2012-2013
Gutter 2011-2012 Blå, Gutter 2011-20
Gutter 2011-2012 Blå, Gutter 2011-20
Gutter 2011-2012 Blå, Gutter 2011-20
Gutter 2011-2012 Blå, Gutter 2011-20
Gutter 2011-2012 Blå, Gutter 2011-20
Andebu Mangfoldslag, Veileder kurs
Gutter 2011-2012 Blå, Gutter 2011-20
Gutter 2010
Gutter 2010
Gutter 2010
Jenter 2009-2010
Jenter 2009-2010
Jenter 2009-2010, Jenter 2015
Gutter 2008-2009
Gutter 2006-2007
Gutter 2006-2007, Gutter 2008-2009
Andebu 1 Senior herrer
Andebu 1 senior herrer, Gutter 2006-2
Andebu 1 senior herrer, Gutter 2008-200
Andebu senior damer (7’er)
Andebu Mangfoldslag
Andebu Mangfoldslag
Andebu Veteran
Klubbdommere

2014
2014
2014
2014

012
012
012
012
012

xx,
xx,
xx,
xx,

G/J 2014
G/J 2014
G/J2014, Jenter 2011-2012-2013
G/J 2014

Full fart i angrep!

Rød,
Rød,
Rød,
Rød,
Rød,

Gutter
Gutter
Gutter
Gutter
Gutter

2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012, Gutter 2006-2007,

012, Gutter 2011-2012 Rød, Gutter 2011-2012

Konsentrasjon for å bli enda bedre.

2007
09, Jenter 2011-2012-2013, Andebu Senior damer (7’er)

De aller yngste jakter på ballen.
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Andebu Mangfoldslag

Mangfoldslaget. Trenere er Rune Hagen og Beate Hvitstein. Sonja Ekmann er lagleder.
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Fotball er mer enn et spark
på en ball!
(Og krangling i spillertunellen)
Mangfoldslaget må oppleves!
Noe av det som gjør størst inntrykk på en
«omreisende fotograf» som samler stoff
til AILA, er fotballgleden, entusiasmen og
arbeidet som blir lagt ned blant spillere,
trenere og lagledere generelt.
Men det er ingen opplevelse som gjør større
inntrykk enn å oppleve Mangfoldslaget på
nært hold. Spillere som trenger litt mer
tilrettelegging, litt mer oppfølging og litt
mer hjelp i fotballhverdagen. Når man
ser fotballgleden hos de med noe nedsatt
funksjonsevne, blir man ganske rørt og
varm i «fotballhjertet». For det går an å
være med på fotball i Andebu, selv du har
for eksempel nedsatt synsevne, er psykisk
eller fysisk funksjonshemmet eller har så

dårlig bevegelsesmulighet, at løping rett
og slett blir unntaket. Ja, du kan sågar
være med om du trenger en assistent å
holde i på banen.
Når en ser aktørene på Mangfoldslaget,
som virkelig er mangfold, med svært
ulike forutsetninger for både livet generelt
og fotball spesielt, og ser idrettsgleden
og ikke minst økt livsmestring på
fotballbanen, tenker jeg som så:
Så har jommen fotballen noe for seg
likevel!
Det er all grunn til å takke Sonja Ekmann,
Beate Hvitstein og Rune Hagen for jobben
de gjør med dette laget.
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Mimresiden
Vi gjør oppmerksom på at laget som er omtalt under nok er av en noe eldre utgave
enn bildet viser. Men old boys er old boys!
Artikkel hentet fra Sandefjord Blad. Årstallet er ukjent, men vi har fått opplyst at den
antakelig er fra 1980 eller begynnelsen av 80 tallet.
16 kamper ga ni mål
og ni (!) toppscorere!
Ni mål har Andebus old boys scoret på
16 kamper denne sesongen. Det utrolige
er imidlertid at laget også har ni (9)
toppscorere. Ordfører i Andebu – og back
på det sagnomsuste laget – Ingolf Wegger,

fikk derfor problemer da han skulle dele ut
den toppscorerpokalen han hvert år setter
opp. Ikke hadde han anledning til å sette
opp ni pokaler, men han løste problemet
på sin egen måte, nemlig ved å gi pokalen
til keeper Ragnar Sønseth. Han har sluppet
inn 43 mål denne sesongen, så han fortjente
en oppmuntring, mente ordføreren.

Old Boys-laget. 1. rad f.v. Arild Alfredsen, Vidar Mathisen, Einar Nyhus, Tom Moland og Knut Valstad. 2. rad f.v. André Firing, Thore Sletvold, Øyvind Alfheim, Kjell
Kristiansen, Bjørn Gurijordet og Jan Nybak. (Foto utlånt av Einar Nyhus.)
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«Det viktigste er ikke å vinne, men å
delta». Dette er det eneste mottoet old
boys-spillerne i Andebu har. På årets 16
kamper har de vunnet tre, spilt en uavgjort
og tapt 12 av oppgjørene. Dette er ikke et
lag som kjemper i toppen av tabellen, som
man kan forstå, men spillerne har det gøy.
I år var det syv spillere som aspirerte
til toppscorerpokalen før den siste
seriekampen. Da snudde man imidlertid
opp ned på laget. Angriperne fikk pent
innfinne seg med å spille forsvar, mens
forsvarerne fikk oppgaven å score mål.
En av toppscorerne, Svein Berg, kjent
fotballdommer fra bygda, hadde forresten
et skudd i tverrliggeren i denne siste
kampen, men etter det fikk han ikke
flere sjanser… Han kunne jo risikere å
bli toppscorer alene med to fulltreffere!
Joda, smilet og munterheten ligger hele
tiden på lur når «gamlekara» i Andebu
stiller på banen. Målet er først og fremst
å ha det gøy, ja, i tillegg til å bevege litt
på seg. Eventyret begynte i 1978. Da
var en del av de som var med å starte
fotballen i Andebu i 1970 blitt for gamle
til å spille på A-laget. Disse spillerne
dannet så et old boys lag, som har spilt i
serien siden, som hvert år har endt desidert
sist i tabellen. Det man er mest redd for

i laget nå er utviklingen med at noen har
en tendens til å bli skuffet når det går galt
– det er en utvikling Ingolf Wegger og
co. Helst vil stoppe. Men selvsagt synes
Andebu spillerne det er gøy å vinne en
gang imellom.
Om vinteren trener Andebus «grand old
men» en gang i uken- og om sommeren
er det kampene som er trening. Laget
satser mye på å spille seg i form. Eneste
handicapet er at laget ikke har noen
arvefiende. Det er intet lag som klarer å
tenne Andebu old boys til ekstra innsats,
men så har da laget heller ingen fiender.
Det store hvert år- foruten kampeneer avslutningsfesten med utdeling av
toppscorerpokaler og så videre. På denne
festen blir også alle debutanter slått til
ridder av «den gyldne alderdom». Det er
en stor seremoni, hvor den enkelte blir
slått på skulderen med en gammel, utgått
fotballstøvel.
Alle spillerne på laget får også hver sin
medalje, skåret ut av bjørk, og til festen
blir det også laget en sang, hvor hver
spiller får sitt eget vers, på godt og vondt…
Jo, i Andebu er det morsomt å være
fotballspiller- i hvert fall på old boys laget.

Ungskogpleie
Planting
Forhåndsrydding
Phone: 901 44 633 • Email: hansenskogtjenester@gmail.com
facebook.com/hansenskogtjenester • Nesveien 202, 3158 Andebu
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Møylandsletta – det ultimate
treningsområdet?
Er du ute etter å komme i bedre form og
med det forebygge så vel fysiske som
psykiske lidelser, burde Møylandområdet
være din egen helsestasjon, som du bør
besøke regelmessig. Her kan du få mosjon
av ulike slag, samtidig som området
legger til rette for trivsel i form av både
lekeapparater og klatrepark for de yngste
og ei bålpanne som alltid er klar til bruk,
om du ønsker å kombinere lek, moro og
mosjon med et hyggelig måltid.

Kunstgraset, alltid grønt og innbydende.

På Møyland finner du aktivitetspark for
de store og klatrepark for de små. Du
finner også bootcamp for de som ønsker
mer krevende øvelser enn det resten av
området kan tilby. Den passer best for
de ultraspreke. Er det fotball som er
interessen, kan idrettslaget tilby både
kunstgras på H Glass sletta og naturgras
tett ved. Ønsker du å utfordre egen styrke

og utholdenhet står monstertrappa klart
til bruk. Uoffisiell rekord fra nederst til
øverst, dvs. 165 trinn, er på 28 sekunder.
Det kan jo være noe å måle seg mot!
Og skulle du heller «søke skogens ro»
tilbyr idrettslaget skiløype om vinteren
og turløype om sommeren, samtidig som
området er utgangspunkt for turorientering
både over Skør og mot Håsken.

Lurer du på hvordan apparatene skal
brukes?

Bootcamp – for de ultraspreke?
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Aktivitetspark med apparater, gapahuk
og bålpanne.

Monstertrappa – en utfordring for noen
og en hver.

Skiløypa fra Møyland og nordover, også
en glimrende tursti på barmark.

H.Glass sletta - ikke bare kunstgras.
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Salg av seter på
H.Glass Arena
Endelig kan det være publikum igjen!
For å sikre driften og den store aktiviteten
som er i Andebu IL’s fotballgruppe, er vi
stadig på jakt etter inntekter. Vi vet det er
mange i bygda som støtter lagets arbeid
med dugnad, styreverv og som trenere
og lagledere. I tillegg stiller hundrevis
av foreldre opp med kiosksalg, kjøring,

etc. Uten dette engasjementet hadde ikke
fotballgruppa i Andebu IL vært en av de
mest aktive i Vestfold.
Vi ønsker å skaffe inntekter slik at vi kan
holde kontingenter og treningsavgifter på
et så lavt nivå som mulig. Derfor er en
slik støtte svært viktig for fotballgruppa.

Her er det plass til mange flere - kjøp et sete du også!
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Vi oppfordrer dere som har lyst til å bidra
til fortsatt stor aktivitet og støtte fotballen
med et kjøp av sete(r) på H.Glass arena.
Ganske enkelt gjør dere slik:
1. Dere bestiller ett eller flere seter
på mailadresse: reklame.fotball@
andebuil.no eller kontakter Bjørn
Aamodt på tlf. 930 80 303, og opplyser
hvilket navn som skal settes på setet
(setene).

2. Dere får en faktura på kr. 300 pr. sete.
Da har dere setene i en treårsperiode.
3. Setene utstyres med et merke der
navnet deres står. Dette settes på og
organiseres av fotballgruppa.

Reklame og sponsing - en
oppfordring til næringslivet!
Andebu Idrettslags fotballgruppe har stor
aktivitet, og med det følger selvsagt et
kontinuerlig arbeid med å skaffe midler
til driften. I alt ca 60 trenere og lagledere
og over 220 spillere i alle aldersklasser
forteller vel sitt om den fantastiske
innsatsen som legges ned av frivillighet
for å drifte fotballgruppa. Fotballgruppa
retter en stor takk til alle foresatte som
gjør en formidabel innstas for barn og
unge i bygda.
Fotballgruppa tar også sitt samfunnsansvar
i og med at klubben er en «kvalitetsklubb».
Dette betyr at vi i Andebu har forpliktet oss
på bl.a. etiske retningslinjer og spesielle
forpliktelser i forhold til hvordan vi
ønsker at både spillere, trenere/lagledere
og foreldre skal oppføre seg, og med det
fremstå som gode forbilder.

Det er i dag svært mange av bygdas
næringsdrivende som støtter idrettslaget
gjennom reklameplakater både på H Glass
arena og H Glass sletta. I tillegg til at
også mange støtter oss med annonsering
i AILA. Dette setter vi stor pris på, og vi
hadde ikke klart å opprettholde den store
aktiviteten uten deres hjelp. En stor takk
til næringsdrivende!
Ønsker du eller din bedrift å støtte arbeidet
med f.eks. reklameskilt på H Glass arena
eller H Glass sletta eller med annonsering i
AILA, informasjonsavisa til fotballgruppa
som trykkes i 5000 eksemplarer og deles
ut i hele gamle Andebu kommune (neste
utgave mai 2023), kan du/dere kontakte:
Bjørn Aamodt
- mail: reklame.fotball@andebuil.no
eller mob.nr. 930 80 303.
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Alt i graving og
transport
Nordre Holt 16, 3158 Andebu
Telefon 915 88 843
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DELER FRA MEKONOMEN
KAN BESTILLES HOS OSS
DELER FRA MEKONOMEN
KAN BESTILLES HOS OSS

Stålerød
Stålerød Bilteknikk
Bilteknikk

– et moderne
kompetent bilverksted
– et moderne
ogogkompetent
bilverksted
SERVICE OG REPARASJONER PÅ KJØRETØY OG BOBIL OPP TIL 7500 KG
REPARASJON
SKIFTE AV FRONTRUTE
SERVICE OG REPARASJONER
PÅ –KJØRETØY
OG BOBIL OPP TIL 7500 KG
FEILSØKING / EU-KONTROLL MM.
REPARASJON – SKIFTE AV FRONTRUTE
FEILSØKING
/ EU-KONTROLL
MM.
Vi utfører
også PKK-kontroll
på kjøretøy inntil
7500 kg.

Vi utfører også PKK-kontroll på kjøretøy inntil 7500 kg.

Telefon: 33 44 28 80 / Mobil: 952 15 578 / E-post: j.skjelbred@s-b-t.no
Vestre Andebuv. 493, 3158 Andebu

l Andebu
Regnskapskontor

Telefon: 33 44 28 80 / Mobil: 952 15 578 / E-post: j.skjelbred@s-b-t.no
Vestre Andebuv. 493, 3158 Andebu

ll

Autorisert

Regnskapsførerselskap

Postboks 48, 3162 Andebu
post@andeburegnskap.no
Telefon 33 44 33 60
www.andeburegnskap.no
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Høyjord IL
Denne gang har vi også ønsket å ta med
noe fra Høyjord idrettslag. Andebu og
Høyjord samarbeider om ungene i de
aldersbestemte klassene. Høyjordingene
trekker ned til Andebu etter hvert som de
vokser til. Men det er svært viktig at de
minste får et tilbud så lokalt som mulig.
Og vi er derfor glad for at de minste får
sitt første fotballtilbud i Høyjord.
Her er en liten «rapport fra Høyjord.
Laget består av 15 ivrige spillere, 4
jenter og 11 gutter! Det er moro å spille
fotball, og siden nyttår har vi økt med 4

Her ser en dere den flinke gjengen fra
Høyjord 2013. (G9)
nye spillere, så det er ingenting å si på
rekrutteringa til denne gjengen!
Vi har meldt oss på til vårt første seriespill
nå i våres, og gleder oss til å komme
igang med seriekamper etter påske! Det
blir spennende
Pr. nå har Høyjord to flotte lag. I vinter
begynte også barna f. 2016 med fotball
treninger.
Trenere er Ellef Andre Bøen, Kjetil Bergan
og Renate Foss.
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BYGGEPLANER?

BESTEMMER.
VI TILPASSER.

Vi har store, flotte tomter til salgs
på Øvre Hoksrød i Andebu!
Egen håndverksavdeling:
Rehabilitering - Påbygg - Tilbygg
Små og store oppdrag
Tlf 957 32 356 Lars Jakob Bjune

R
Sagveien 1, 3160 Stokke

S

BESØK VÅR STAND, ELLER RING
FOR Å FÅ TILSENDT HUSBOKEN!

Tlf 908 53 961 Erik Schou
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Hålandveien 7, 3158 Andebu
Mob. 93 06 73 07
Epost: trygvery@start.no

DROSJESENTRALEN I ANDEBU
TELEFON 33 44 12 49
Forhåndsbestilling av turer ønskes mottatt i tidrommet
mandag - fredag kl. 07.00 – 16.00

Drosjene har vakt hele døgnet!
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Kodal IL
Det er hyggelig for oss i AILA å kunne
presentere våre naboer i sør, Kodal IL.
Her kommer en liten fotballhilsen derfra:
Da var endelig fotballsesongen 2022 i
gang. De siste årene har som alle vet
blitt preget av korona, restriksjoner og
avlyste arrangementer. Så vi ser virkelig
frem til en sesong som forhåpentligvis vil
være nokså normal. I år har vi 3 aktive
fotballag i Kodal IL G 11, J 10 og G 7.
Vi i Kodal IL er opptatt av at barna skal
oppleve mestring, trygghet, utvikling,
glede og samhold. Fotball skal være et
tilbud for alle barn som har lyst til å spille.
Vi ønsker også å skape gode holdninger.
Derfor legges det vekt på å praktisere
Fair play. Samt det å være en del av et lag.
For å kunne drive med barnefotball er vi
helt avhengige av at vi har foreldre som
stiller opp som både trenere, lagledere,

G7 – med treneren Thomas Hagen,
Jørgen Hvitsten og Joakim Hovland. Thor
Magnus Haraldsen var ikke til stede da
bildet ble tatt.

Jenter 10 - Trenere og ledere er Elin
Henriksen Halmrast, Aina Mathisen,
Annicken Larsen.
står kioskvakt, er kampvert, kommer
på dugnader og som generelt viser
engasjementet og støtte. Dette er helt
nødvendig for at vi skal kunne gi barna i
lokalsamfunnet vårt muligheten til å spille
fotball! Så tusen takk til alle som stiller
opp for store og små!
Aktivitetsleder v/Kodal IL
Daniel Skatvedt

Gutter 11. På grunn av påskeferie var
frammøtet noe lite, men her ser de fram
til igjen å spille fotball på nytt kunstgras.
Trenere for dette laget er Geir Olav Sørlie
og Herman Nomat.
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Kampvert - en bedre ramme
rundt fotballkampen
Sesongen står snart for døren. Det betyr at
det er på tide å finne frem de gule vestene...
Av Tonje Walle Egeli (NFF Vestfold)
For å være Kvalitets- eller Fair playklubb , er det
et krav om at det skal være kampvert tilstede på
alle kamper i barnefotballen. Vi anbefaler også
å ha kampvert tilstede i ungdomsfotballen, og
vi har klubber som melder oss med stor suksess
at de også har kampvert i seniorfotballen. Det er
dessuten et vilkår for å få godkjent en turnering
at turneringsarrangør stiller med kampverter.
Vi opplever en del klubber anser det som
utfordrende å komme i gang med ordningen. I
en travel klubbhverdag, blir det dessverre ikke
alltid prioritert. Vi anbefaler at alle klubber tar
jobben, og sikre gode rutiner for å komme i
gang. På noen lag, er det rullering som fungerer
best. Andre lag har noen foreldre som deler
oppgaven seg imellom. I fjor mottok vi flere
rapporter fra trenere/lagledere rundt kamper
som endte alt annet enn hyggelig(Pga bråk
på sidelinjen). Felles for de fleste av disse, er
mangelen på kampvert.
Vi opplever at det er hyggelig å som
motstanderlag bli ønsket velkommen - og ha
noen, gjerne en kampvert, å spørre om «veien
til banen». Det er ikke alltid like innlysende å
vite hvor «Bane2F14» ligger, når man kommer
hastende til bortekamp , rett fra jobb med
bilen full av unger som er klare for å spille
fotballkamp.
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Kampverten er også en viktig støttespiller for
dommeren, særlig i barnefotballen. Her kan
man sørge for at tilskuere står på motsatt side
som trenere og innbyttere, og man kan hjelpe
dommeren med «formøtet» før kamp. Av og til
ser vi at dommeren synes det er litt vanskelig
å lede dette møtet, så hjelp gjerne til. Her er
det tilstrekkelig nok med å minne spillerne om
Fair play og at vi spiller for å ha det gøy, før
lagene ønsker hverandre lykke til med kamp.
Vi ser dessverre flere eksempler på tilskuere,
også i barnefotballen, som ønsker å påvirke
dommeren - eller som har en trang til å fortelle
ham eller henne at det var feil avgjørelseigjen, og at dommerns innsats på banen er
alt annet enn imponerende. I slike situasjoner
har kampverten en viktig jobb, ved å be «de
overivrige» om å roe seg ned. Det kan man
f.eks gjøre ved å dele ut foreldrevettkort. Det
er både flaut og unødvendig å få tilsnakk for
dårlig oppførsel på sidelingen i en fotballkamp,
kanskje særlig dersom oppførselen gjelder
negative tilbakemeldniger til dommer som er
13 eller 14 år...
Videre kan kampverten gjerne ta en prat med
dommeren i pausen, og hjelpe til med å stille
opp lagene for å takke for kampen (dette går
trolig mer eller mindre automatisk i samtlige
kamper). Kampvertens oppgave handler rett og
slett om å skape rammer rundt fotballkampen
som spillere og dommer fortjener.

Visjon og verdier
Visjon:
Andebu fotball skal ha et godt tilbud til alle våre medlemmer, med mål om å skape et
livslangt engasjement til fotballen og klubben. Andebu Fotball skal utvikle spillere,
trenere og dommere. Det skal gis tilbud om skolering til alle som ønsker det. Det skal
være gøy å holde på med fotball i Andebu. Andebu skal være en breddeklubb, og vi
skal bestrebe oss på å alltid ha et godt omdømme.
Verdier:
Treningskultur og holdninger:
- I Andebu Fotball hilser vi på hverandre og tar vare på hverandre, slik at flest mulig
trives best mulig
- I Andebu fotball er mobbing strengt forbudt
- I Andebu Fotball skal vi alltid være preget av en god og høflig adferd innad i klubben
- I Andebu Fotball viser vi respekt for motstanders spillere, trenere, ledere, dommere
og andre besøkende
- I Andebu Fotball gjør alle alltid sitt beste både på trening og i kamp
- I Andebu Fotball representerer vi klubben på en positiv måte både på og utenfor
banen
- I Andebu Fotball bruker vi sunn fornuft
- I Andebu Fotball utvikler vi gode holdninger gjennom bevisstgjøring og ansvar for
egen utvikling
- I Andebu fotball respekterer vi at idrett og alkohol ikke hører sammen
- I Andebu fotball er Fair Play viktig, alle skal ha gode holdninger og vise respekt
for hverandre
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Her kjøper vi vårt
sportsutstyr
Handler du sportsutstyr på Sport1 på
Revetal gir det gode rabatter til deg og
viktige inntekter for klubben. Rabatt og
kickback gis ikke bare på fotballutstyr.
Kjøp gjerne sykkel- og skiustyr hos vår
samarbeidspartner.
For hvert kjøp som gjøres med våre
gullkort går fem prosent tilbake til
klubben. I fjor førte dette til et kick- back
til klubben på ca 50 000 kroner.
- Ditt Klubbhus bidrar også med
sponsorpenger i kassa, så det har blitt
en veldig viktig bidragsyter for oss,
forteller utstyrsansvarlig Inger Therese
Dahl. Avtalen gjør at vi kan holde våre
spillere med skikkelig ustyr, og bidrar til
at vi kan holde treningsavgiftene lave.
Sport 1 på Revetal kan du kjøpe alle
Andebu ILs fotballklær og fotballstøvler.
Men butikken har langt mer enn dette.
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Butikken fører sko og klær fra en rekke
kjente merker, som Nike, Puma, Adidas,
Craft, Diadora og Asics. Her finner du
det meste du trenger til både vintersport,
sykkel og tur, jakt og fiske.
Som medlem i Andebu Fotball får du
20 prosent rabatt på alle varer (og 25%
på Hummelprodukter) hver gang du
handler i butikken. Du registerer deg via
mobiltelefonen. To ganger i året arrangerer
Ditt Klubbhus egne klubbuker der vi får
30 prosent rabatt. Det er vanligvis en uke
på våren og en på høsten. Følg med på
lagets Facebooksider, der vil ukene bli
annonsert.
Så husk å kjøpe sportsutstyret ditt på
Sport 1 på Revetal!
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Kaptein for alle
NFF Vestfold har oppfordret alle sine
klubber til å spille med regnbuefargede
kapteinsbind. Det finnes over 1000
kapteiner i Vestfold-fotballen. Tonje
Walle Egeli, som er aktivitetsutvikler
i NFF Vestfold, forteller at dette er
blitt kjempepopulært og over 700
regnbuefargede bind er delt ut i Vestfold.
Det nye kapteinsbindet skal være et
symbol på at fotballen ønsker et mer
inkluderende og trygt miljø.

Klær og sko
til dame

Velkommen til
en hyggelig handel!
Åpningstider:
Mandag - fredag 10.00 - 17.00
Lør. 10.00 - 15.00
Jevnakerv. 1, 3160 Stokke
Tlf. 33 33 86 43 / 960 44 684
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Det trengs en holdningsendring innenfor
idretten, og da spesielt herrefotballen.
Svært få fotballgutter tør å stå frem som
homo. Herrefotballen er så og si rensket
for homofile, og statistisk skal ikke dette
være mulig. I jentefotballen ser man mer
åpenhet, og her har det vært enklere å stå
frem som «skeiv». Det nye kapteinsbindet
vil skape synlighet, og forhåpentligvis
være med på å bidra til mangfold.
Alle har et ansvar; idrettsledere, trenere
og lagledere. Publikum spiller en
kjempeviktig rolle. La oss slippe å høre
tilrop som «jævla homo» fra sidelinjen.
Det gjør det ikke enklere å stå fram.
Klubbene må jobbe med holdningene, og
i Andebu skal alle lag igjennom Fair Play
skolen. Dette er et holdningsskapende
konsept, der lagene diskuterer moralske
dilemmaer og verdier.
Kapteinen er valgt til å lede laget. I
Andebu vil vi at lagene skal spille med
regnbuefargede kapteinsbind for å vise
at våre kapteiner er en kaptein for alle.

- små og store rørleggeroppdrag!
400 02 393
www.pec.no

Vi tar gjerne en
gratis befaring!
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www.hasas.no

Døvleveien 37
3170 Sem

STOLT SPONSOR AV ANDEBU IL FOTBALL

33 34 97 97
post@tonsberg-auto.no
www.tonsberg-auto.no
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Foreldrefri sone
Norges Fotballforbund innførte i 2015,
retningslinjer for å skjerme trenere,
dommere og spillere fra overengasjerte
foreldre. Foreldrene skal stå på motsatt
side av der trenere og innbyttere befinner
seg. Hvis ikke dette lar seg gjøre, skal det
etableres en foreldrefri sone 5 meter fra
lagleder/trener-benken. Målet er å unngå
at foreldrene blander seg for mye inn fra
sidelinjen.
I tillegg oppfordres det til at dommerne
skånes. I barnefotballen er ofte dommerne
bare et par år eldre enn spillerne. Det har
vært rapportert at unge dommere har blitt
skjelt ut av rasende foreldre, fordi de er
uenige i dommeravgjørelsen. Dette er helt
uakseptabel adferd, og vil bli rapportert
inn til Fotballkretsen.

I Andebu har vi vært heldige, og har en
positiv foreldregruppe som oppmuntrer
spillerne og respekterer dommerne.
Klubben ønsker at alle fotballforeldre skal
fokuserer på å gi oppmuntring i medgang
og motgang. Spør gjerne om kampen var
morsom og spennende- ikke bare fokuser
på resultatet. Spillerne våre kurses i Fair
Play. Alle foreldre, som er en svært viktig
ressurs for oss, bør gå foran som et godt
eksempel. Vis god lagånd, bidra til trivsel
og respekter trenerne og dommerens
avgjørelser. God sportsånd smitter.
Rune Hagen
leder i fotballgruppa

Kraftfôr - Plantekultur - Møllebutikk - Kornmottak
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www.vpi.no

Gåserødveien 11,
www.termografering.no
Haugan
Nord, N-3158 Andebu
post@termografering.no
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Telefon: 33 43 03 50
E-post: post@vpi.no

Tlf. 33 44 00 60
Gamle Ramnesvei 36,
3170 Sem
E-post: post@set.no
www.set.no
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Turorienteringssesongen
starter 10. april
Andebu Idrettslag tilbyr turorienteringsposter i Andebu-skogene for 48. gang.
Med vår turorienteringssjef
Gunnbjørn Tangen i spissen, ønsker
orienteringsgruppa velkommen til nok en
turorienteringssesong.
I år har vi satt ut 50 poster med varierende
vanskelighetsgrad på fire Andebu- kart;
«Vetan» (10 poster), «Bustingen øst» (8
poster), «Håsken nord» (22 poster) og
«Storås» (10 poster).
Turorientering er virkelig «trim med
mening». Du får fine naturopplevelser og
Tur-o er fin trim for både to- og firbeinte.
mosjon, mens du bruker kart og kompass
for å finne fram til postene.
Konvolutt med kart, kontrollkort til å
notere postkodene og informasjon om
opplegget får du kjøpt på YX Andebu
Bensin og service på Gravdal for 200
kroner. Betaling kun med Vipps.

Tur-o med bestefar Oddmund Kjærås i
1973.
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Vi selger også turorientering på nett.
På turorientering.no kan du kjøpe hele
«konvolutten» for 200 kroner eller
enkeltkart for 50 kroner stykket og skrive
ut hjemme.

Uansett hvor du kjøper turorienteringen
vår, får du mye tur for pengene!

Postene står ute fra palmesøndag 10. april
til 20. september.

Mange orienteringsklubber i Vestfold (og
resten av landet) selger turorientering på
denne nettsida, så her er det tilgang til
tusenvis av poster og veldig mange fine
turer. Vi anbefaler turorientering i Stokke,
Sandefjord, Tønsberg, Re og Horten.

Orienteringsgruppa ønsker alle gamle og
nye turorienterere GOD TUR!
Anette Kjærås Firing,
leder i orienteringsgruppa

Laster du ned appen Turorientering
(ny) fra App Store eller Google Play,
kan du registrere postene med mobilen.
Postflaggene har postnummer, postkode
(bokstaver) og QR- kode.

Orienteringssesongen
er i gang
«Orienteringssesongen er i gang. Etter
to «korona- sesonger», er o-løpere i alle
aldre ekstra klare for masse organisert
aktivitet igjen. I terminlista på Eventor.
no ligger alle o-løpene som blir arrangert
som perler på ei snor.

nybegynnere å gjøre sin debut i o-løypa. I
klassen N- åpen kan barn og voksne løpe
sammen. Nybegynnerløypene (N) er enkle
løyper, som alle finner fram i. Og så er det
C- løyper, som er litt vanskeligere, og Bog A- løyper for de mer erfarne.

Tirsdag 19. april starter Vestfold vårcup
opp med årets første «tirsdagsløp».
Dette er lavterskel o-løp som de ulike
orienteringsklubbene samarbeider om å
arrangere rundt i Vestfold. Hver tirsdag
fra til og med 14. juni er det løp med
valgfri start mellom 17.30 og 19.00.
Mellomdistanseløpene foregår i skogen,
mens sprintløpende ofte er i mer urbane
strøk. Uansett er dette løp der det er fint for

Vi låner ut både EKT og Emit-tagbrikker. Kontakt oppmann Elling Aakre
på 93460183. Han kan også hjelpe med
påmelding.
De som vil ha mer informasjon om
tirsdagsløp eller andre ting fra o-gruppa,
kan kontakte leder Anette K Firing på
telefon 958 63 825 eller mail:
anette.k.firing@gmail.com.
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INNBYDELSE
VESTFOLD VÅRCUP 2022

Dato Arrangør

Type

Kart

19.04

Larvik OK

mellom

Vestmarka syd

26.04

OTO

sprint

Vestskogen

03.05

Stokke IL

mellom

Vennerød

10.05

OK Horten

mellom

Adalstjern

24.05

Sande Sp.kl

sprint

Lersbrygga

31.05

Hedrum OL

mellom

Roppestad

14.06

Sandefjord OK

skogssprint Ula

Klasser og løyper

Mellom
(ca vinnertid i
løypa)
35-45 min
30 min
25 min
25 min
25 min
25 min
20 min

Løypenr.
1
2
3
4
5
6
7

Frammøtested

Kontaktperson

Merket fra rundkjøring
Nordbyen Kjøpesenter
Teie skole, merket fra Rv
308
Vennerød Skole
Bakkenteigen,
Universitetet i sørøst
Norge
Lersbrygga idrettsanlegg,
merket fra rundkjøring ved
YX-stasjon fv. 313/319
Roppestad, merket fra RV
40 syd for Kvelde

Ida Vår Kierulf Meyer,
411 44 844

Ula

Sprint
(ca vinnertid i
løypa)
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min

Nivå
A
A
A
A
B
C
N

Gløer Gløersen, 915 51 532
Inger Nergaard, 9059 7162
Kjetil Eckdahl, 480 62175

Emit-tag
EKT
EKT
EKT

Øivind Fadum, 97198171

EKT

Roger Lysnes, 915 22 964

EKT

Anne Lise Andreassen, 917
74 984

EKT

Klasser
H17, (i sprint har løype 1 og 2 samme løype)
H40, H15-16, D17, H50, A-åpen
D15-16, D40, D50, H60
D60, D70, D80, H70, H80
D/H13-14, D/H 15B, B-åpen
D/H11-12, D/H13-16C, D/H17C, C-åpen
D/H11-12N, D/H13-16N, D/H17N, N-åpen

Kartutdeling:

Løype 6 og 7 vil få kartet utlevert på samlingsplass før start.

Påmelding:

Påmelding via eventor.orientering.no innen kl 20.00 på søndag før løpet.
Etteranmelding på Eventor på løpsdagen inntil kl 14.00, deretter på selve løpet.
Det må meldes på til hvert enkelt løp for seg, men klubbene blir også i år kun
fakturert for reellt startende.
Meld deg gjerne av innen fristen dersom du vet du ikke kommer til start (av hensyn
til karttrykkingen)

Startkontingent:

-16 år kr. 50,- pr. løp, 17- år kr. 80,- pr. løp
Startkontingent kreves inn fra klubbene i etterkant av OTO.

Start:

Kl. 17.00 – 19.00 med ½ minutts startintervall. Valgfritt starttidspunkt.
Max 500 meter fra parkering til samlingsplass og max 500 meter til start.

Emittag / EKT:

Se ovenfor. Det leies ikke ut EKT-brikker. I løp med Emit-tag vil løpere påmeldt uten
emit-tag bli tildelt dette (leiepris kr 50 pr løp, tapt emit-tag faktureres til kostpris)

.
Poengberegning:

Poengberegning skjer til de 15 beste i hvert løp etter følgende skala:: 30-25-21-1815-13-11-9-7-6-5-4-3-2-1. De 5 beste løpene teller i sammendraget.

Premier:

Sammenlagtpremier til alle i D/H11-12, D/H11-12N og N-åpen som har fullført 5 løp.
OTO er ansvarlig for sammenlagtlister og premier. Sammenlagtresultater finner du
på http://eventor.orientering.no/Events

Sosial avslutning

Premieutdeling vil skje i forbindelse med Sandefjords løp 14. juni hvor vi satser på å
få til en sosial avslutning etter løpet. Nærmere info om dette vil komme senere.

Sandefjord OK - Hedrum OL –Stokke IL – Larvik OK –Sande SK – OTO – OK Horten

ønsker velkommen til Vestfold Vårcup 2022

Vilt – Vakkert – Rått
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VELKOMMEN TIL EN

hyggelig handel
HVITEVARER (vask / tørk / kjøleskap / kombiskap / komfyr) • LAMPER
BRUNEVARER (dab-radio / tv) • SMÅELEKTRISK (støvsugere)

GRATIS
PARKE
RING

GOD
E
SERVIC

GODT
G AV
UTVAL
R
L AMPE

GOD
GAMME
LDA
BETJEN GS
ING

Frederik Stangs gate 26, 3160 Stokke • 33 33 80 84 • expertha@online.no • Åpningstider: man–fre 10–17, tor 10–18, lør 10–15
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VELG BILLIG!
der!
- Ei krone her, og ei krone

KIWI Andebu
Mandag-fredag

7-23 lørdag 9-23

Kranbil • Budbil • Transport
Vinterlagring av
campingvogn/bobil/båt/MC
Levering av strøflis fra Hasås

Tlf. 975 21 750 • kjetil@andebu.net • www.kstas.net
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Telefon: 33 15 20 30
www.gjensidige.no/ioa
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Først på ballen
Investerer vi i barn og unge kan vi ta ut utbytte i form
av et godt oppvekstmiljø. Som kunde i banken er
du med og støtter opp om dette.
Les mer om gaver og sponsing på våre nettsider.
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