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Styret har bestått av:  

Leder:                           Rune Hagen   

Nestleder:                   Vivian Hernandez               

Sekretær:                     Une Cathrin Siltvedt 

Kasserer:                     Jan Olav Stein 

Materialforvalter:         Inger Therese Dahl 

Sportslig leder:           Andreas M. Wåle 

Styremedlem:              Brita Hynne Larsen 

Reklameansvarlig:             Bjørn Aamodt 

Valgkomite:     Bjørn Aamodt/Styret i fellesskap 

 

Årsresultat for 2022 

Regnskapet gjøres opp med et underskudd på kr.41 289 som foreslås disponert slik: 

Underskudd overføres egenkapitalen: Kr.41 289 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse fyllestgjørende 

informasjon om fotballgruppas økonomiske stilling og resultat. 

Styremøter 

Vi har hatt 9 styremøter i 2022, og behandlet 59 saker. I tillegg har en del saker blitt 

behandlet via e-post og Facebook. 

Arbeidsmiljø 

Det er ingen ansatte i fotballgruppa. Det er styrets oppfatning at miljøet og trivselen i 

fotballgruppa er god. 



 

Mangfoldlaget

 

 

 

Ytre miljø 

Våre kunstgressbaner er fylt med granulatkuler. Vi følger NFF' s og Sandefjord 

Kommunes retningslinjer for drift av kunstgressbaner. Andebu Idrettslag har brukt mye 

penger på tiltak for å hindre at granulatkulene kommer ut av baneområdene, det er 

satt inn siler både på H.Glass arena og H.Glass sletta. Det er kun H.Glass sletta som 

blir brøytet om vinteren da det er eget asfaltdeponi på H.Glass sletta. Det ble i 2022 

satt opp egne sluser ved utgangene på banene for fjerning av granulatkuler. 

Likestillingstiltak 

Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å sikre en så lik fordeling mellom kjønnene som 

mulig i styret.   

 

 



 

Virksomheten 

Fotballgruppas hovedmålsetting er å gi et tilbud til alle fra 5 år og oppover om å spille 

fotball. Det skal være gøy å spille fotball i Andebu.  

Andebu fotball er en sertifisert Fair Play klubb, og vi jobber kontinuerlig med fair play 

tiltak i klubben. Det handler om respekt for hverandre. Andebu Fotball er også en 

kvalitetsklubb. 

Aktivitet 

Vi har hatt økt aktivitet i 2022. Vi rekrutterte mange nye 5 åringer høsten 2022, og vi 

startet også opp med gå-fotball for de over 60 denne høsten. Det er nå ca.10-12 spreke 

godt voksne menn som trener gå-fotball hver fredag. Vi er stolte av å ha et eget 

mangfoldlag. Senior menn har hatt en voldsom økning av antall spillere i løpet av året. 

Fra å være 5-6 spillere vinteren 2022 teller nå seniorene over 30 spillere. Vi har eget 

7’er damelag med mange ivrige spillere Vi måtte dessverre trekke vårt veteranlag i 

2022, da det var vanskelig å stille lag på kampene. Totalt har vi vært ca. 250 aktive 

spillere i 2022.    

Fotball for alle 

Sammen med idrettslaget startet vi i 2021 med et prosjekt hvor alle barn til og med 10 

år slipper å betale treningskontingent til fotballgruppa. Vi har videreført prosjektet i 

2022. Hensikten med prosjektet er å stimulere til at flere begynner å spille fotball, og å 

redusere frafall. 

 



 

 

Kvalitetsklubb   

Andebu Fotball er en kvalitetsklubb. Dokumentene finnes på: www.andebufotball.no 

Fair Play 

Vi har fortsatt arbeidet med Fair Play. Vi har stilt med kampverter på alle 

hjemmekamper. De fleste lagene har latt kampvertrollen gå på rundgang mellom 

foreldrene. Det har fungert veldig bra. Vårt mål er at det skal være gøy å komme til 

Andebu. Spillere, dommere og tilskuere skal føle seg velkommen til Andebu. Fair-Play 

konseptet handler om respekt for hverandre og gode holdninger.  

Våre baneansvarlige 

Morten Larsen og Tore Håland har også i år gjort en formidabel jobb med baner og 

anlegg.  

Juniorgalla  

Det ble avholdt juniorgalla den 14.november hvor alle spillerne fikk premier. 

Prisvinnere: 

Årets ildsjel: Bjørn Aamodt 

Årets supporter: Rune Pettersen 

Årets lagleder: Lise Langseth 

Årets trener: Andreas Lie 

Årets spiller gutt: Leon Schildger 

Årets spiller jente: Amelia Basista 

Klubbens dag 

Det ble ikke avviklet «klubbens dag» i 2022. Men sammen med idrettslaget fikk vi til 

en familiedag i august. Vi hadde også en stand ved Andebu Sparebank sammen med 

idrettslaget under «Hælja Hime» arrangementet.    

Lagleder- og trenerfest 

Lagleder og trenerfesten ble flyttet til januar 2023. 

 

 

https://omegatds-my.sharepoint.com/personal/runeh_omegatds_no/Documents/Andebu%20fotball/www.andebufotball.no


 

 

Nye boder i Andebuhallen og rydding av klubbrom 

Fotballgruppa utførte i sommer en stor jobb med å lage nye boder til alle våre lag under 

tribunen i Andebuhallen. Så nå har alle våre lag egen bod med sitt eget utstyr. Håpet 

er at da blir utstyret tatt bedre vare på. Det ble også gjort en stor ryddejobb på 

klubbrommet, hor de gamle gardinene ble erstattet med nye moderne persienner. 

Mange gamle permer og dokumenter ble også kastet. 

Kiosk 

Vi har hatt åpen kiosk i 2022 Det er styret som har stått ansvarlig for kioskdriften, og 

lagene har betjent kiosken på rundgang som en dugnad for fotballgruppa og lagene.  

Beretning fra reklame og sponsoransvarlig 

Se eget vedlegg. 

AILA 

I 2022 laget vi igjen fotballavis som ble sendt til alle husstander i gamle Andebu 

kommune. 

Beste prestasjon 

Årets beste resultat oppnådde gutter 14 som ble kretsmestere i klassen G14 7’er. De 

vant også A sluttspillet i samme klasse under Sandarcupen. 

 

Styret i fotballgruppa, 

 

Jan Olav Stein   Brita Hynne Larsen   Inger Therese Dahl 

 

Vivian Hernandez    Une Cathrin Siltvedt   Andreas M. Wåle   Rune Hagen 

 

 

 

 

 



 

 

Årsrapport fra sponsor-/reklameansvarlig for 2022. 

Generelt 
2022 ble igjen et «normalår» når det gjaldt oppfølging av reklameskilt og annonsører i AIL. Vi fakturerte avtalt 
pris på skiltene på begge baner. Det ble gjort en stor jobb av Morten Larsen i forbindelse med demontering av 
skiltveggen på vestsiden av arenaen. Det kom først fram et  
 ønske om å rette opp denne. Dette viste seg å bli en altfor stor og krevende jobb. Vi endte da med, etter initiativ 
fra Gunnbjørn, og sette opp spikerslag langs gjerde rundt banen slik at skilt kunne settes opp der. Gunnbjørn og 
Bjørn sto for montering av skilt langs banens løpebane. Dette ble en mye bedre og mer ryddig løsning slik at 
skiltene nå kommer mye mer til sin rett. Skilt der firmaene var opphørt og skilt der firma ikke lenger ønsket å 
reklamere, ble fjernet, og nye skilt der det skulle være nye logoer ble hengt opp. En stor takk til Gunnbjørn for 
både initiativ og gjennomføring. 
Det har dessverre også i 2022 vært utført en del hærverk på H Glass arena, blant annet ødeleggelse av skiltet til 
Ett-måls-klubben, tenning av bål på kunstgraset, hærverk på seter og ødelagt glass i hjertestarter. 
På H Glass sletta har det vært hærverk på toalettet og i gapahuken. 
Det er ikke solgt noen seter på arenaen i 2022. 
Sponsoransvarlig har bistått kasserer med innkreving av treningsavgifter, annonse inntekter og skiltreklame. 
Purringer har innbrakt totalt ca. 30.000 kroner. 
 
Skilt på H Glass arena 
Vi har nå 42 skilt av ulike størrelser på arenaen. Dette innbringer oss ca. kr. 150.000 pr. år. Fire nye firmaer (Sem 
Optikk, HengeRE, Seim Gjerde og Aktiv Eiendom) har kommet til, mens Hydro Texaco har avsluttet avtalen. 

                 
 
 
 

 
 



 

Skilt på H Glass sletta 
På sletta har vi femten firmaer som har reklameskilt. Dette innbringer ca 15.000 kroner. Dette er en nedgang fra 
2022 da firmaet med de to største skiltene kun ønsket reklame på H Glass arena. Skiltene henger likevel fortsatt 
på H Glass sletta da firmaet betaler kr. 12.000 for skiltene på arenaen. Det har kommet to nye skilt på sletta, 
HengeRe og Sem Optikk. Et skilt er fjernet pga. konkurs. 
 
AILA 

  
 
 

 
 
 
Andebu sentrum 14, mars 2023. 
Bjørn Aamodt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotballavisa kom ut i april med et sidetall på 64. Alle lag var avbildet med 
spillere, trenere og lagledere. I tillegg inneholdt avisa bl.a. 

- Lederartikkel der Rune vektla at «fotball skal være gøy for alle» 
- Redaktørens hjørne 
- Presentasjon av styret 
- Visjon og verdier 
- Ei side fra Høyjord IL 
- Litt om fotball, økonomi og reklameinntekter 
- Oversikt over trenere og lagledere 
- Stoff fra o-gruppa 

Nummeret hadde 49 annonsører som innbrakte ca. 50.000 kroner.  Det 
kostet ca. 40.000 kroner og trykke og å distribuere AILA. Det betyr at det er 
mye jobbing for lite penger, men det er en god markedsføring av 
fotballgruppa og idrettslaget generelt. Det vurderes å gjøre den digital i 2023. 
 
 



 

 

VALG FOTBALLGRUPPA 

2023 

 

Valgkomitéens forslag: 

 

Styret:  

Leder: Rune Hagen      På valg  Gjenvalg  1 år 

Nestleder: Vivian Hernandez   På valg  Gjenvalg  2 år 

    

Kasserer: Jan Olav Stein              Ikke på valg     1 år igjen  

Sportslig leder: Andreas M. Wåle  Ikke på valg    1 år igjen 

      

Sekretær: Une Cathrin Siltvedt  På valg  Gjenvalg                  2 år 

Materialforvalter: Inger Therese Arnesen Dahl   Ikke på valg   1 år igjen 

Styremedlem: Brita Hynne Larsen         Ikke på valg    2 år igjen  

 

 

Reklameansvarlig: Bjørn Aamodt        

(Har møterett i styret)    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
TRENINGSKONTINGENT 2023 

 
SAMME SATSER SOM I 2022 
 
 
BARN 5-6 ÅR (OPPSTART HØST)     KR.       0,- 
 
BARN 6-7 ÅR (SOM SPILLER AKTIVITETSTURNERING)  KR.        0,- 
 
BARN 8-10 ÅR        KR.        0,- 
 
BARN 11-12 ÅR        KR.  1 200,- 
 
UNGDOM 13-19 ÅR       KR.  1 700,- 
 
MILITÆRET OG HELTIDS STUDENTER    KR.    500,- 
 
SENIOR DAMER OG HERRER      KR.  2 000,- 
 
MANGFOLDLAGET       KR.   1 700,- 
 
VETERAN         KR.   1 000,- 
 
GÅ FOTBALL +60        KR.     500,-  
 

 


