Abildsø Idrettslag - Årsrapport 2007
Styret
Det er i perioden vært avholdt 9 styremøter. Kjemien har vært god, og alle saker diskutert og
avgjort i gode idrettslig former. Av saker kan nevnes:
M/S-avtalen
Kunstgress
Det er 99% sikkert at banen vil bli anlagt i 2008. Det er de så kalte avbøtende tiltakene –
beplantning etc - som Østensjøvannets Venner (ØV) har forlangt, som er årsaken til
utsettelsen. Kommunen har vært i dialog med ØV siden påske. Først i november ble et
kompromiss oppnådd. På tross av flere henvendelser til kommunen, kjenner vi ennå ikke til
hva dette går ut på!
Fotball-lotteriet
Ble besluttet gjennomført som et alternativ til bortfallet av automatinntektene.
Nettoresultatet ble 46 000.Alternative inntekter
Enjoy Bonusguide/ City kort
Aftenposten
Netthandel

rabattkort i div forretninger:
salg av abonnement:
salg av bl a toalett/tørkepapir:

ikke aktuelt
ikke aktuelt
ikke aktuelt

Avtale - Torshov Sport
2007 ble siste året med Torshov Sport . Ny utstyrsleverandør blir G-Sport Ryen.
Hoverårsaken til at vi valgte å bytte leverandør er nærheten til Abildsø. For klubben blir det
ingen vesentlige endringer i priser og utstyr.Vi håper også at medlemmene vil nyte godt av
det generelle tilbudet foretningen tilbyr.
St. Hans
Værgudene var ikke på vår side denne dagen. Arrangenetet ble forsøkt gjennomført, men
måtte avbrytes. Netto resultat kr. 0.-

Styret takker alle som på sine områder har medvirket til gjennomføringen av sesongen.
Uten denne innsatsen ville vi i dag ikke kunnet se tilbake på fine resultater og gode, sunne
miljøer innad i lagene.

Abildsø 31. januar 2008
Bjørn Gaarder, Terje Flo, Lise Borchgrevink, Christian Amundrød, Terje Eriksen, Johnny
Rafoss, Einar Rydal.

Cuper
Abildsø Cup
Gjennomført 10. og 11. mars i Ekeberghallen. På alle måter vellykket. 110 påmeldet lag.
Alle lag fikk samtlige 4 kamper på samme dag. Dette var meget populært, og vil bli rutine
fremover. Deltagerpremier - til alle. Alle dommere fra egne rekker – utrolig, men sant.
Nettoresultat til fordeling mellom oss og LIONS ble kr. 45 000.Norway Cup
Nok en gang vellykket. Alt gikk på skinner. Noen forsinkelser som heldigvis ikke kan
belastes oss. Tett kampoppsett er årsaken, men en forbedring fra 2006 får være et lyspunktet.
Bemanningen i kioskene gikk smertefritt – en stor takk til alle.
Nettoresultat kr. 98 000.- Beste dagsomsetning, kr. 62 400.- (tirsdag)

Banekomiteen
Matchbanen
I påvente av kunstgresset ble banen også denne sesongen benyttet mer enn ønskelig.
På tross av dette holder banen god kvalitet.
Bane 1
Ble dypluftet før sesongstart, og framsto som bedre enn på lenge.
Benyttet til både kamper og trening, og holdt brukbar standard sesongen gjennom.
Bane 2
Fremdelses problembanen. Grunnforholdene er ekstremt dårlige, spesielt området ned mot
matchbanen. Her ble det også dypluftet før sesongstart – noe som hadde god effekt på
dreneringen, men ikke like god på gressveksten. Hva vi gjør videre med banen er avhengig av
kunstgressprosjektet.
Bane 1 og 2 ble også dypluftet etter sesongen var avsluttet. Forhåpentligvis vil dette medføre
at banene fremstår bedre ved oppstart i 2008.
Feltet
Holder brukbar standard – men heller ikke mer.
Benyttes til 5’er og 7’er kamper – samt trening.
Klubbhuset
Ingen store utbedringer utført.
LIONS er gitt anledning til å avholde sine møter hos oss – kostnadsfritt.
Som takk vil de bekoste utskifting av kjøkkenet.
Garderobene
Dusjene renset (legionella). Nødvendig utskifting av automatikken i kranene utført.

Brakka
Ny stålcontainer innkjøpt til erstatning for brakka. Hovedgrunnen er plassmangel og hyppige
innbrudd og hærverk. LIONS trenger lagerplass og overtar den gamle .

Dugnad
Dugnaden fant sted lørdag 21. april.
Beising etc samt nødvendig opprydding på området utført.
Meget god oppslutning. Resultatet ble at feltet var pent og ryddig da sesongen startet opp.
Kaffe og småkaker dempet ikke på innsatsen og humøret.
Renhold
Også i år har G-92 stått for renhold av garderober, dusjer og klubbhus – til samme utmekede
kvalitet som tidligere år.
Stian, Jan, Terje, Bjørn
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