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Abildsø klubbhus

Årsrapport 2005
ÅRSRAPPORT 2005 FOR STYRE
Det er avholdt 11 styremøter i 2005 og 2 styremøter i 2006.
Styret har vært fulltallig i år og vi har hatt mye å jobbe med.
Leder og nestleder har jobbet fram en samarbeidsavtale med M/S. Denne skal etter
hvert også innbefatte gutter fra 13 år og oppover.
Vi har satt i gang en prosess som i helhet går ut på å effektivisere klubben og se på
hvor vi eventuelt kan forbedre oss.
Det har også vært jobbet med en mer lik profilering av klubbens spillere og etter hvert
også for trenere /lagledere.
Organisering av felles kjøp har blitt bedre gjennom vår materialforvalter.
Vi er enda bundet opp av avtalen med Umbro/Scantrade og vi ber om at dette blir
overholdt.
Det har vært flere møter i Idrettens samarbeidsutvalg hvor leder har deltatt, og i
adm.utvalg for MS/Abildsø hvor nestleder og sportslig leder har vært engasjert.
På jentesiden er det alt et utbredt samarbeid med MS. De som har spilt
junior/seniorfotball har måttet melde seg inn i MS for at laget skulle få delta i NM.
Seniorlaget rykket opp i 1 divisjon. Dere får støtte opp om laget når sesongen starter.
Det er flere tidligere Abildsø-spillere på laget.
Det er også blitt et samarbeid på guttesiden, Junior og 92-gutter.
Dette ser ut til å fungere bra.

BANENE
Kunstgressbane
Av miljøhensyn ble beslutningen om kunstgressbane hos oss omgjort, og lagt til
Trasop i stedet. Hovedårsaken for omgjørelsen var et innspill fra Østensjøvannets
Venner. De mente at kunstgressbane både hos oss og på Rustad feltet ville få for
store konsekvenser for miljøet rundt Østensjøvannet. Etter å ha klarlagt våre
argumenter for ØV, samt at de også kom i dialog med kommunen, er situasjonen
endret.
På et seminar i regi av ”Forvaltningsgruppen for Østensjøvannet” (ØV,
Fylkesmannen, Friluftsetaten m fl) var også representanter fra kommunen invitert.
Der fikk de fremmøtte forelagt en løsning for hvordan en kunstgressbane hos oss
kunne løses.
Løsningen fikk 100% oppslutning.
Det var også enighet om at banen eventuelt kan etableres før ”Forvaltningsplanen” er
vedtatt. I utkastet til planen er det allerede lagt inn som forutsetning at en
kunstgressbane er etablert.
Høringsutkast med finansieringsplan vil nå bli utarbeidet av Kultur og Idrettsetaten.
Bane 2
Etter NC i 2004 ble det stilt spørsmål omkring dreneringen av banen. Enkelte felt var
ekstremt mye våtere enn andre. Ettersom det var kommunen som i sin tid anla
dreneringen, ble problemet tatt opp med dem. De forsto situasjonen og aksepterte å
ta kostnadene ved en utbedring. Arbeidet skulle vært ferdig før vinteren kom, men
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dessverre – så skjedde ikke. De ansvarlige i kommunen har lovt å følge opp, slik at
banen blir spillbar senest til NC.
Bane 1 / Matchbanen
Som en konsekvens av at bane 2 bare var delvis spillbar gjennom sesongen, ble
både bane 1 og matchbanen benyttet mer enn ønskelig. Resultatet er at begge
banene i dag fremstår i dårligere forfatning enn ønskelig. Ikke bare ble de benyttet til
kamper, de ble også benyttet alt for mye til trening.
Beslutning om nødvendig rehabilitering av en eller flere baner vil ikke bli tatt før en
endelig avgjørelse omring kunstgressbanen foreligger.
Det er et faktum at de områdene på feltet som er beregnet på trening ofte ligger
ubenyttet.
Årsaken er trening på oppmerkede baner.
Trening på oppmerkede baner bør ikke forekomme. Vi ødelegger bare for oss selv –
det burde være innlysende. Det samme gjelder når kamper spilles selv om feltet er
stengt.
Det er Friluftsetaten som stenger banene hos oss. Avvik herfra kan kun gjøres etter
samtykke fra banekomiteen.
Dugnad
Dugnad ble avholdt i månedsskifte april/mai. Gledelig mange møtte opp, og en
mengde nødvendig rydding og vedlikehold ble utført. Resultatet ble at anlegget viste
seg fra en fordelaktig side ved serieåpningen. Takk til alle – ikke minst for den
positive og engasjerende holdning som ble vist.
Banekomiteen har avholdt møter ved behov. Mange ad hoc oppgaver ble løst via
telefonen. Ingen store investeringer eller vedlikeholdsarbeider er utført i år.
Banekomiteen - Jan Haug, Stian Mathiesen, Terje Eriksen, Bjørn Gaarder

Cuper
Vårcupen
Vårcupen ble avholdt 12. og 13. mars. Godt over 100 lag deltog. Gjennomføringen
gikk helt etter oppsatt skjema. Alle fikk premier, og barn med bursdag under
turneringen, litt ekstra. Alle dommere fra egne rekker. Det er gledelig at så mange
spillere som er for gamle til deltagelse stiller opp som dommere. Kanskje vil noen
fortsette med dømming senere. Vi trenger dem!
Norway Cup
Takket være snille værguder gikk alt etter programmet. Vi hadde kamper tom torsdag
ettermiddag. Dagsomsetningen mandag var kr. 65.300.-, som er høyeste noen sinne!
Takk til alle som stilte opp. I år har vi heller ingen ting å klage på.
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Høstcupen
Turneringen måtte avlyses grunnet mangelfull påmelding. Også en
erstatningsturnering 5. og 6. november måtte avlyses av samme årsak…
Er vi i ferd med å miste grepet? Kanskje er tiden inne for nytenkning.
Cupkomiteen - Bjørg Jensen, Inger Josefsen, Fredrik Ødegaard, Stian Mathiesen,
Terje Eriksen, Bjørn Gaarder - takker alle for innsatsen!

ST.HANS
Etter flere år uten arrangement var vi atter tilstede på feltet i samarbeid med Lions,
og for en kveld. Masse folk, fantastisk vær og god stemning.
Det var underholdning for store og små med "Davido", Trond Granlund og et svært
så populært hoppeslott for det minste.
Vi fikk støtte fra Bydelen på kr. 16000 som dekket underholdningen.

ØKONOMI
Det har vært et bra år med store inntekter og ditto utgifter.
Våre automater gir oss bidrag til klubben som vi er godt fornøyd med.
Klubben får også de vanlige inntektene fra fotballkretsen, Idrettskretsen og gjennom
medlems/treningskontingenter.
Lagene krever mer og vi er vel stort sett flinke til å gi budsjetter lagene kan
overholde. Det er lov å søke om et tilskudd hvis det er noe spesielt, men spør først!

DOMMERE
Abildsø hadde i sesongen 2005 tre aktive dommere som dømte kamper for kretsen.
Minimum antall kamper er 15 dømte kamper for å få godkjent sesong. Kampene er
stort sett i Oslo, men noen av oss har også vært i Østfold, Akershus og Vestfold på
dommeroppdrag. Vi hadde i sesongen Kai Lafjell i 3.div, Fredrik Ødegaard i 4.div og
Tom Erik Wiger i 6.div. Det er i vinter 2005/2006 to som tar dommerkurs på kretsnivå.
Åtte klubbdommere dømte kamper for yngres avdeling. Vår cupen i Ekeberghallen
ble dømt av flere ivrige klubbdommere som gjorde at vi fikk gjennomført turneringen
på en god og tilfredstillende måte. Det har i år vært avholdt klubbkurs både før
sesongen/vårcupen med god oppslutning. Dommerne hadde et
samvær på PizzaPlaneten på Manglerud som en avslutning på sesongen. Vårt
viktigste argument til spillere, lagledere og trenere er FAIR PLAY, og husk "ingen
dommer - ingen kamp".
Takk for i år....
Dommerhilsen fra Fredrik

TIL SLUTT
Styre vil takke alle ledere, trenere og andre frivillige for stor jobb i året som har gått.
En spesiell takk til de som gir seg etter årets sesong.
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Uten dere ville klubben aldri fungert og vi er glade for dere støtte.
Vi håper på mange nye og gamle frivillige til årets sesong for å opprettholde klubbens
ideologi som en klubb med et utbredt tilbud for breddefotballen, men også for de som
sikter litt høyere.
Abildsø IL skal være en klubb for alle, på alle nivåer og vi ønsker at det enkelte
medlem skal trives og ha det gøy både på laget og i klubben forøvrig.
Vi trenger din støtte i dette vårt 75 år.

FOR STYRE
Kari-W.S.Dalset (leder)

Terje Flo

Bjørn Gaarder

Bjørn O. G.Svenningsen

Einar Rydal

Ole P. Skonnord

Lise Borchgrevink

Arve Lund

Morten Jacobsen
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Jenter/gutter 99
1999 årgangen startet trening rett før sommerferien 2005. Med opptil 20 ferskinger
har det vært full fart en gang i uken. Laget har nå en stamme på 12-13 spillere som
gleder seg til sin første ordentlige sesong. Etter to avlyste Abildsø Cuper ser alle frem
til å debutere i Abildsø drakten.
Lagleder er Svein Dahl og trenere er Svein Dahl og Stein Gulbrandsen.

Jenter 97/98
Vi har vært 16 jenter som har trent 1 gang i uka, fra januar til mai inne i gymsalen på
Abildsø skole ,vi meldte oss på jenteserien 97 arrangert av Oslo fotballkrets. De
fleste kampene har vi spilt på Abildsø- feltet etter avtale med motstanderne.
Vi var med på MS – cup på etter sommeren, og en privat arrangert cup i Vallhall
senere på høsten.
Vi startet inne trening i oktober på skolen igjen med like mange jenter.
Jentene koser seg og alt fungerer bra med laget.
Vi er 2 trenere og en lagleder.
Hilsen lagleder'n (Frode Moe)

Gutter 98
Vi er en gjeng med bare herlige gutter, som i løpet av sesongen har vært med på
Abildsø-cup i Ekeberghallen, Krogsveen cup, på Bøler, samt en liten mini-cup i
Valhall i desember. Gutta scorer mange mål, og har det gøy! Laget mistet Knut
Akselsen som trener i September, og har fått Hasan Øzbey som ny erstatter. John
Opsahl fortsetter som før. Tre spillere har sluttet, og to nye har begynt, så til sammen
er vi nå 18 spillere.
Kristin R. Dahl

Jenter 96
Vi startet året med Abildsøcup deltagelse i Ekeberghallen. Det var gøy ! Vi spilte i år
mot de litt større jentene, og det var morsommere enn å spille mot guttene vi spilte
mot i fjor.
Vi var 13 spillere frem til sommeren, og gjennom sesongen. En spiller sluttet etter
2004 sesongen. Det har vært godt oppmøte på både innetrening, og
utetrening. Hele høstsesongen har laget hatt 14 spillere. Vi har trent 1 dag i uken
"hele året". Det er skikkelig moro på trening med Tore og Per Øyvind, som er
kjempegode trenere!
På våren var vi med på cup på Bøler, og storkoste oss. Seriekampene våre var satt
opp på Bjørndal. Vi spilte alle seriekampene, mange vant vi og noen tapte vi.
Høstcup på Abildsøbanen ble avlyst- det var dumt. Vi var isteden med på å ta
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fotballmerke. Vi har hatt en fin sesong med mange aktive supportere. Alle foreldrene
har stilt opp masse for laget, med kjøring til kamper og cuper, heiagjeng, som trenere
og reservetrenere, på dugnader og kioskvakter. Laget hadde sesongavslutning med
bowling på Peppes Pizza, det var veldig bra!
Trenere: Per Øyvind Haakonsen og Tore Støen
Lagleder: Torunn I. Carlsson

Jenter 95
Det er ikke så mye å rapportere fra oss. Abildsø Cats består av 13 jenter, trener (Ole
Petter Skonnord), og lagleder (Ragnhild Torp).
Vi var med på Abildsø Cup i mars og det syns jentene var morsomt. De var også
med i serien og første kampen ble spilt mot Bekkelaget, i et forferdelig vær (kaldt og
veldig vått og uten innbyttere), men de vant!!!!!! Resten av serien gikk litt opp og ned,
men de 2 siste kampene vant de med god margin. Dessverre ble det ikke noe
Abildsø Cup på høsten, så vi avsluttet sesongen med en gedigen vaffelfest i
Svaneveien, med mange fornøyde jenter.
Mvh Ole Petter og Ragnhild:o)

Jenter 93/94
J93 har trent sammen med J94 og det har fungert utmerket.
Vi har spilt i J93 serien og fått veldig bra erfaring, på slutten av året kom det en
forespørsel i fra MS 93 om ikke Abildsø 93 ville slå seg sammen med dem, det er nå
gjort og J94 sitter igjen med 8 spillere. Hovedtrener Nina sendte da en henvendelse
til MS 94 om ikke vi kunne slå oss sammen ett år før tiden og det ble gjort. Vi er nå
en del av MS fotballag og trener og spiller sammen med dem.
Med vennlig hilsen
Pål Sjønnesen
Lagleder

Gutter 94
Sesongen 2005 startet vi ut med de to klasselagene som har vært siden oppstart i 1.
klasse. Det ene laget var utrolig bra og vant alt som var, det andre laget motsatt.
Trenerne, Harald Stensholt og Lars Falao, så at det var et stort potensialet for to
jevngode lag. Dette ble prøvd ut med stort hell under vår første Norway Cup
turnering og etter sommerpausen ble vi Abildsø Team 94.
Vi holder alle treninger sammen og jobber hardt for å "integrere" alle i et team, 11
fotball skal ikke komme som en overraskelse på oss. Målet er at alle skal følge med
videre. Sammenslåingen har gjort at vi har beholdt flere spillere som ønsket å slutte
fordi det "plutselig" er "plass" til dem på banen, de får ta ansvar og blomstrer. Lagene
er ikke faste, vi bytter ofte rundt på spillerne, og kaller dem gruppe 1 og 2. Vi har 8
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spillere fra Østensjø og jobber aktivt for at de ikke skal bli en gruppe i gruppen, noe vi
føler er blitt mye bedre utover høsten. Gutta føler seg nå som ET TEAM.
Vi avsluttet en vellykket høstsesong med en 4 timers tur gjennom Østmarka og
"hjem" til klubbhuset der det vanket pizza og film. Dette var et vellykket og veldig
populært arrangement.
Denne vinteren trener vi onsdager styrke, spenst og utholdenhet i gymsalen på
Abildsø og torsdager teknikk og fotball i Manglerudhallen. Vi har valgt å gjøre endel
dugnadsarbeid slik at ingen skal betale for Manglerudhallen. Dette har gjort at vi har
fått med hele teamet, også de som egentlig skulle gjøre andre aktiviteter.
Vi er så heldige å ha flere hjelpetrenere: Tom Einar Uteng, Terje Flo, Owe Holtebu
Mette Kirsebom
lagleder

Jenter 92
Sportslig gikk 2005 sesongen bra. Vi fikk 5 plassen i serien og tapte semifinalen i
OBOS cup mot Øvrevoll på cornere. Generelt vedr. de andre turneringene vi deltok i
så kom vi enten til semifinale eller finalen. Vi vant MS-cup våren 05
Sosialt: Vi mistet en del spillere i begynnelsen av sesongen, men tror ikke dette
hadde noe med sammenslåingen å gjøre. Ellers så føler vi at sammenslåingen har
gått noenlunde smertefritt. Jentene har funnet tonen godt seg i mellom. Vi vil prøve å
få til endel sosialaktivitet i 2006. Enten pizzakveld, bowling eller lignende.
Trine Jensen, ny lagleder

Gutter 92
Dette var første sesong med 11er fotball, så både gutta og vi rundt laget var veldig
spente. Vi trente en gang i uka i Manglerudhallen + 2 ganger i uka ute.
Vi valgte og melde på to lag i serien, men da måtte vi få hjelpe av G93, og det fikk vi.
Med hjelp av de spillerne og Marcus fra G94 fikk vi to gode lag.
Vi havnet på en fin 6 plass i 1 div. og på 3 plass i div.
Vi har også deltatt i mange cuper, bla. Briskebyturneringen kom vi til finalen i B sluttspillet, den kampen tapte vi 1 – 0 for Lillestrøm.
Årets høydepunkt var nok Norway cup, der kom vi helt til 1/8 dels finalen.
Vi tapte 1 – 3 for Frigg, men der var vi best og skulle vunnet. Ballen ville bare ikke i
mål. Gutta var kjempefornøyd med seg selv, men vi ble enige om at i 2006 skal vi
gjøre det enda bedre..
Vi har nå begynt et samarbeide med MS G92, dette ser nå ut til å fungere ganske
bra.
Vi er nå ca. 35 spillere.
Vil også takke trenere Stig, Steinar og dugnadssjefen Bjørn Otto for flott jobb.
En spesiell takk til Steinar fra alle gutta, han var på alle treningene.
Takker også foreldrene/supporterne for en flott innsats under kamper og
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oppmøte i kiosker og dugnader, vi stilte nok folk til alt.
Sportslig hilsen lagleder, Terje.

Damer Jr
Vi hadde 22 spillere, spilte med 2. 11er lag.
Lag 1: 3 plass i interkrets serien, lag 2. vant 2 div og rykket opp til 1div.
Trenere./ledere
Andre Paulsen.
Atle Tømte.
Lars Valø

Herrer 7.div
Vi begynte inne treningen med en gang sesongen var over. På papiret er vi rundt 20
stk, karer. Vi er en gjeng som spilt fotball i Abildsø i mange år. Flere av oss har spilt
fotball i Abildsø i over 30 år. Og det må jo være meget bra.
Vi trives i Abildsø, denne klubben har fått en helt spesiell plass i våre hjerter.
Fotballmessig gikk det vel ok, havnet midt på tabellen. Men det viktigste for oss er at
enda har ikke A-laget slått oss i en kamp.
Vi er nå i gang med ny sesong. Vi har leid time inne i den nye fotballhallen på
Manglerud. Her opplever mange av gutta en ny vår. Vi har vel aldri hatt så fine
treningsforhold om vinteren før. Kiloene raser av flere av gutta.
Sportselig hilsen i fra menn 7 div. v/Reidar Magnussen
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Herrer 6.div
Som alltid satser vi på opprykk hvert år. Og vi følte at denne sesongen skulle vi klare
det. Men som alltid så er det to tre lag som satser sterkt for å rykke opp. Som alle de
andre årene ble det ikke opprykk denne gangen heller. Vi klarer oss bra i divisjonen,
men føler at vi kan strekke oss litt til. Håper at vi i sesongen 2006 kan bevise for
klubben at vi er en fin gjeng som har jobbet mot et mål i mange år nå…. Ja nemlig
OPPRYKK. Tror tiden er inne nå. Vi har allerede startet forberedelser til neste
sesong og har nå en sterkere stall en vi har hatt på mange år. Regner med at vi bør
kjempe i toppen i år også. Vi takker for i år, og håper på en stor fotballsesong 2006.
PS: En stor takk til Stian Bakke for at han stiller opp som trener når han kan.
Vil også takke Lars Myhre, Morten Lindrup Meier, Fredrik Hansen og alle de andre
for den utrolige innsatsen de legger ned rundt laget. Dette hadde ikke godt uten dere.

Herrer Veteraner
Vi er seks veteraner som holder koken. Vi trener hver torsdag inne hele vinteren,
men når våren kommer er vi spredt for alle vinder. Dette betyr at vi i 2005 ikke stilte
lag i noen serie eller cup.
Imidlertid har det dukket opp noen nye fjes på treningene, pappaer til spillere i
aldersbestemte klasser. Om disse nye fortsetter å komme på treningene, så kanskje
vi kan stille lag i serie eller cup i 2006, vi får se.
Noen treninger er vi så få at vi må spe på litt med både sønner og svigersønner.
Vi har det i alle fall gøy på treningene, og har tenkt å fortsette med det.
For Abildsø veteranene; Knut Maukon Gabrielsen.

Ikke levert årsrapport:
Gutter 97
Gutter 96
Gutter 95
Gutter 93
Jenter 90/91
Gutter 91
Gutter 90
Gutter 89
Damer A-lag
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