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NØKKELPERSONER I ABILDSØ IDRETTSLAG 2008 
 

Hovedstyret: 
 

Leder: Bjørn Gaarder 
 
Nestleder: Terje Flo 

 
Økonomi avsvarlig: Hilde Johannessen 

 
Sekretær: Ole Petter Skonnord 
 

Styremedlem: Einar Rydal 
 Johnny Rafoss 

 Terje Eriksen 
 
Vara 

  
Materialforvalter: Morten Jacobsen 

 
Sportslig utvalg: Christian Amundrød (leder, møteplikt på styremøter) 
 Per Odvar Walbye 

 Per Øyvind Haakonsen 
 

Banekomité: Bjørn Gaarder  (leder, møteplikt på styremøter) 
 Terje Eriksen 
 Stian Mathisen 

 Jan Haug 
 

Dommerkontakt: Fredrik Ødegaard 
 
Revisor: Inger Rydal 

 
Idrettsmerke: Bent Arne Sæther 

 
Ansvarlig Cup: Bjørn Gaarder (leder) 
 Stian Mathisen 

 Terje Eriksen 
  

 
Medlemskartotek: Einar Rydal 

 
Valgkomité:  
 

Kioskansvarlig: Grethe Starheim 
 

 
 



Årsrapport 2008 

 

Abildsø Idrettslag  -  Årsrapport fra Styret 2008 
 

Styret 
Det er i perioden vært avholdt 7 styremøter. En del saker ble av praktiske årsaker avgjort via 

nettet. Kjemien er god, og alle saker diskutert og avgjort i sunne idrettslig former. Av saker 

kan nevnes: 

 

Samarbeidet Abildsø - M/S. (se også under Sportslig Utvalg (side ) 

Ennå gjenstår en del ting før samarbeidet fungerer tillfredsstillende. Sportslig er vi ikke 100% 

fornøyd. Utfordringen ligger i å sikre alle, ikke bare de beste, et godt tilbud. Der har også vi i 

Abildsø en jobb å gjøre. Trener og laglederkompetansen må styrkes. 

 

Økonomisk ligger problemene  i klubbenes ulike økonomistyringer. Vi har ved flere 

anledninger bl.a. påpekt at utgiftene til halleie ikke skal inngå i lagenes ordinære budsjett, og 

at fakturaene derfor skal sendes lagene direkte. Der er vi ennå ikke helt i mål.   

 

 

Kunstgress 

Endelig bekreftelse på etablering av kunstgressbane mottatt fra Oslo Kommune, idrettsetaten 

15. desember 2008. Oppstart er satt våren 2009 eller så fort værforholdene tillater det. 

Ferdigstillelse juni/juli 2009. Banen, innkludert lys, finansieres i sin helhet av kommunen,  

 

Utstyrsavtale – G-sport 

Utstyrsavtalen med Torshov Sport gikk ut etter sesongen 2007.  

Ny leverandør ble G-Sport, Ryen. Det viste seg ganske fort at forretningen ikke maktet å 

følge opp sin del av avtalen, blant annet ved manglende størrelser og modeller. 

Avtalen med Torshov Sport gjenopprettet med virkning fra 2009. 

 

St. Hans 

Delvis vellykket. Arrangementet begynte bra , men måtte avbrytes tidligere enn ønsket 

grunnet regn. Økonomisk ble resultatet likevel akseptabelt. Klubbens andel av overskuddet kr. 

10 500.- gikk til fordeling på 1996-lagene. 

 

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 2009 

Bjørn Gaarder, Terje Flo,  Christian Amundrød, Terje Eriksen, Johnny Rafoss, Einar Rydal. 

 

Cuper 
 

Abildsø Cup 

Gjennomført 8. og 9. mars i Ekeberg-hallen. På alle måter vellykket. 110 påmeldte 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. 41 800.- til hver. 
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Norway Cup 

Nok en gang vellykket. Alt gikk på skinner. Noen forsinkelser  som heldigvis ikke kan 

belastes oss. Tett kampoppsett noe av årsaken, forbedring fra år til år får være lyspunktet. 

 

Bemanningen i kioskene gikk smertefritt – en stor takk til alle. 

 

Nettoresultat kr. 98 000.-  Beste dagsomsetning,  kr. 62 400.- (tirsdag) 

 

Banekomiteen 
Lager og kontor slått sammen til ny lagerplass for lagene.  

Nye låsbare oppbevaringsbur innkjøpt. 

 

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 bedre enn på lenge. 

Benyttet til både kamper og trening, og holdt brukbar standard sesongen gjennom. 

 

Bane 2 

Fremdeles 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. Rehabilitering er nødvendig for å gjøre 

banen til vår nye ”matchbane”, og bør komme i gang høsten 09 

 

Bane 1 og 2 ble også dypluftet etter at sesongen var avsluttet. Forhåpentligvis vil dette 

medføre at banene fremstår bedre ved oppstart i 2009.  

 

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.  

 

Dugnad 

Dugnaden fant sted lørdag 3. mai 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.  

 



Årsrapport 2008 

 

Renhold 

Også i år har G-92 stått for renhold av garderober, dusjer og klubbhus – til samme utmerkede 

kvalitet som tidligere år. 

 

Stian, Jan, Terje, Bjørn 

 

 

Kiosken 
Kiosken har hatt åpent fra 13. mai til skoleferien og fra etter skoleferien til og med 25. september, til 

sammen 12 ukers drift fra mandag til torsdag. Det har ikke vært problemer med å få kioskvakter. 

Rutinen med å levere nøkler og kasse til nestemann på listen har også fungert godt. I et par tilfeller har 

det vært MS foreldre som har hatt vakter i kiosken og det har ikke fungert like godt, blant annet har de 

refundert seg selv for utgifter de har hatt til å kjøpe inn til vaffelrøre. 

 

Det har vært viktig å ha tydelig informasjon til hver vakt om hva som skal tas opp av fryser til neste 

vakt og hva som må settes på kjøling for kvelden. Det har smeltet en runde sjokolade i 2008 og det er 

unødvendig. 

 

Ellers har utfordringen vært å ha oversikt over varelager og å bestille riktig mengde av alt. Til neste år 

anbefaler vi å ha mer fokus på dette, da jeg tror mye av profitten forsvinner i svinn i forbindelse med 

varer som går ut på dato.  

 

Når det gjelder tall for kioskdrift må vi henvise til kasserer. 

 

Grete 

 

 

 

Årsrapport, sportslig utvalg 
 

Sportlig utvalg brukte mye tid i begynnelsen av året med å få satt i gang samarbeidsutvalget 

med MS. Vi hadde to møter med laglederne, som fungerte bra og det var stor innlevelse i 

diskusjonene. Dessverre viste det seg vanskelig for SU og arbeide da dette utvalget ble 

overstyrt av styret i MS, særlig under punktet økonomi. SU ble derfor ikke opprettholdt. 

Utover dette fungerer det sportslige i samarbeidet tilfredsstillende,. Det bør nevnes at det har 

vært noen skjær i sjøen i enkelte lag.    

 

Når det gjelder vintertrening på skolen har dette fungert meget bra. Skolen er fornøyd, de som 

trener er fornøyd og da er jo alt bare fint. Nøkkelvaktordningen har også fungert meget bra.  

 

Det har vært 8 stykker på trener kurs i 2008 og det som gleder oss mest er at det er de yngste 

gruppene som har best deltakelse på disse kursene.   

 

Abildsø er en liten klubb med få spillere. Vårt motto er at alle skal ha det morsomt med 

fotball. Vi skal ha gode trenere som gir differensiert tilbud til alle nivåer både når det gjelder 

ferdigheter og interesse.  Det er viktig hvis vi skal beholde fleste mulig spillere lengst mulig. 

Derfor oppfordrer vi alle som har et verv til å gå på kurs. .  

 

Takk for en fin sesong.  

 

Christian Amundrød 



Årsrapport 2008 

 

 
 

Årsrapport lagene 
Det mangler mange rapporter fra lagene, men her er de som har gitt inn rapporter: Det er 

jenter 2002, 1995 og 1994. På guttesiden har 2002, Ducks 2001, 1999, Kings 1998, Falkene 

1997, 1996 (2) og herrer senior 5. og 7. divisjon levert. 

 

 

ÅRSRAPPORT ABILDSØ IL 
ABILDSØ G99: 

Abildsø G99 hadde en fin sesong som ble avsluttet med en flott seier i siste kamp 
Umbro Cup i Ekeberghallen 15. November. Etter at en av guttene flytett ut av byen 
sto vi igjen med en stamme på 10 spillere, litt for få til å stille to lag og litt mange til å 
gi alle nok spilletid i en kort 5-er kamp, men alle tar det med godt humør og 
stemningen er god. Serieoppsettet med alle kamper ca. kl. 17:00 på Ljans 
kunstgressbane gjorde at det ble mye køkjøring på torsdagene før sommerferien. I 
høstsesongen fikk vi flyttet kampene til Abildsø. Hjemmebane er best. Guttene elsker 
Cup og de deltok med liv og lyst i Abildsø, Ullern,  Bøler, Frigg og Umbro Cup. 
Sommerens høydepunkt var som vanlig deltagelsen i Bøler Cup på Haraløkka som 
ble avsluttet på tradisjonelt vis med bading i Nøklevann og grilling sammen med 
foreldre og søsken. 
Svein Dahl 
Trener og lagleder Abildsø gutter 99 
 

JENTER -95 
2008 var vårt første år med 11`er fotball og vi ble også slått sammen med MS. 
Vi har vært så heldige at vi har hatt 25 jenter, så vi meldte på et 7`er lag og et 11`er 
lag i serien.  Det har vært en fin gjeng og de har gjort en hederlig innsats. De havnet 
ca, midt på tabellen i begge seriene, og må bare få si at i 7`er serien spilte de i 94-
klassen……..Vi var også med på Norway Cup, men det ble nok en litt for brå start 
etter så mange uker fri. Varmen får vel også ta sin del av skylden. Tror jentene lærte 
at vann er viktig, og vi kommer sterkt tilbake. Nå ser vi fram mot et nytt år og nye 
muligheter. Vi har mistet noen spillere og fått noen nye. 
Det blir sikkert et spennende 2009.01.12 
Optimistisk hilsen fra J95 

 
 
 

ÅRSBERETNING FALKENE 97 
 INNLEDNING: 
Sesongen 2008  har for falkene vært utfordringer av både stor og liten art. Vi har 
deltatt på div.cuper /økning fra sesongen 2007+flere spilte seriematcher og i år også 
tatt turen til Kongsvinger første helgen i juni med tilhørende treningssamling på 
Gjemselunden. Sosialt og treningsmessig stort utbytte både for barn og foreldre! 
Støtteapperatet til laget har også vært det samme denne sesongen  
-Tilførsel av spillere denne sesongen:1stk 
TRENING: 
Det har vært fokusert både på enkeltspiller og på samspill innad i laget Hvor og heve 
nivået er satt som 1.pri, hvor målet kan sies nådd. Det er også vært gjennomført 
spillersamtaler med den enkelte spiller, som har gitt bra informasjon for trenere etc. 
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RESULTATER: 
Kampmessig har resultatene vært variende,men spillmessig bra.Vi har ikke hatt 
”millimetrene” på vår side denne sesongen,men vi er på høyde. Med de fleste av 
lagene vi har møtt, spesielt kondisjonsmessig. 
Laget har en god stamme som fungerer bra sammen under kamp og trening. 
MÅL FOR SESONGEN 2009: 
Laget har som mål denne sesongen og heve seg et nivå høyere, både 
resultatmessig under kamper og for den enkelte spiller, hvor litt større krav til den 
enkelte spiller også vil bli gjeldende.  
ATLE WELO - L.L FALKENE 97 
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JENTER 94: 

Sesongen for J94 har vært god, i serien havnet vi på 2 plass av totalt 11 lag. Ellers 
har vi vært med på Kurland vintercup hvor vi hadde to lag påmelt og begge gikk 
videre til semifinalen. Vi har også vært på en sommercup. vi var med på Skjetten 
vårcup, kom til semifinale 

Totalt er vi nå 13 jenter igjen på laget, vi har heldigvis et tett samarbeid med J93 og 
J95. 

 
 

Årsrapport 2008 for Abildsø Kings 98. 
Vi har vært 18 gutter som har trent 1 gang i uka, med bra fremmøte, fra januar-mai 
og 2 ganger oktober-dsember inne i gymsalen på Abildsø skole. Vi har spilt 3 cuper i 
år, med gode resultater og bra fremmøte.( Abildsø cup, Teie Cup og Frigg cup.) 
Ps. Teie cup var med overnatting på Nøtterøy. 
Vi har spilt i serien med 2 lag med hjemmekamper på Ljan og Langhus. ( Vi spilte en 
del kamper på eget gress etter avtale med motstandere). Vi har hatt en 
høstavslutning med kamp mot ”mammar”. Vellykket.Vi har også hatt avslutning ute 
på Mcdonald etter en Cup. Vi har i løpet av sesongen mistet Einar Rydal som trener 
et annet Abildsø lag, takker for innsatsen.  Det er i dag 3 trenere og 1 lagleder. Gutta 
koser seg og alt fungerer bra.  
 
 
 
Lagleder`nFrode Moe 
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Årsrapport 2008 for Abildsø Ducks gutter 2001 
Vi har spilt med to lag og hatt ca 18 gutter i stallen. Vi spilte kampene våre på 
Haraløkka. Vi er en ivrig gjeng og gleder oss til fortsettelsen. Alle er veldig fotball 
interesserte og gir alt på treningene. Har hvert med i Abildsø cup og gleder oss til 
neste cup. 3 pappaer er trenerne våre Bjørn Rogstad, Frode Hagen og Einar Rydal. 
 

 
Hilsen Abildsø Ducks 
 

 

 

 

 

ABILDSØ A-LAG 6 DIVISJON SESONGEN 2008 

Som vanlig satset vi på opprykk. Og denne sesongen skulle vi klare det.  

Vi hadde fått flere forsterkninger og visste at flere kom i løpet av sommeren. Dette ble 

endelig det året vi har jobbet mot lenge. Vi sto på og jobbet oss gjennom hver kamp med stor 

glød. 

Vi er fortsatt et lag med god blanding av eldre og yngre spillere. Det viste seg etter hvert som 

sesongen gikk at vi muligens var litt få spillere. Vi slet litt noen kamper og spessiellt siste 

kamp da vi bare klarte å stille 9 mann. Dette er da alt for dårlig så vi må gjøre alt vi kan for at 

dette ikke skjer igjen. Men vi endte sesongen i toppen i år igjen. 

Vi er allerede i gang med neste års sesong og trener hardt.  

Nok en gang må vi takke Fredrik Hansen, Morten (general) Meier, Lars Myhre og Stian 

Bakke for at de står på rundt laget. Også en stor takk til alle gutta på Abildsø A-lag.  
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ABILDSØ B-LAG 7 DIVISJON SESONGEN 2008 

Ja dette ble et bratt år. Før ferien slet vi veldig mye, men dette endret seg litt etter ferien og vi 

fikk en viss glød i laget igjen. Vi er en gjeng med gutter som alle har levd i noen år. Og noen 

ganger glemmer vi dette. Spesielt i kampens hete. Skader har vi da fått men alt i alt bør vi 

være fornøyde. Vi møtte lag som var 10 til 15 år yngre enn oss og da er det ikke lett. Vi 

kommer sterkere tilbake neste sesong. Har allerede hatt fine treninger inne i MS-hallen og 

håper at denne sesongen blir bedre. Har også fått noen flere spillere så vi får håpe på en bedre 

sesong i 2009. 

 

Årsmelding fotball, born fødde 2002 

Etter ein litt treig start vart det etterkvart fotball og for 1.klassingane på Abildsø hausten 

2008. Vi inviterte alle saman, og det var stort oppmøte og tilsvarande entusiasme på første 

trening. Vi starta opp på Abildsøfeltet og gjennomførte 7 fellestreningar for gutane og 

jentene, før vi heldt fram med 7 innetreningar i øvre gymsal på Abildsø skule.  

Pga. overveldande stort oppmøte var vi nøydde til å la gutane og jentene ha kvar sine 

treningstider då vi flytta inn. I alt er det ca. 15 gutar og 15 jenter som har vore innom 

treningane, og oppmøte har heile tida vore godt, slik at det stort sett har vore minimum 10-12 

på jentetreningane og 12-14 på gutetreningane. Entusiasmen og innsatsen er upåklageleg, 

sjølv om fokus kanskje ikkje alltid er på berre fotball, men like mykje på at drakta ser fin ut 

eller liknande…. 

Det var mange foreldre som sa seg villige til å vere med i trenarteamet, og etter at vi starta 

inne delte vi teamet i to grupper. Trenar for jentene har vore Cecilie Sundet, Ole Espen 

Rakkestad og Hanne Stensrud, medan Robert Fjeld og Morten Hestmann har hatt ansvaret for 

gutane.  

4 av trenerane tok óg del på aktivitetsleiardelen av trenar I-kurs i regi av Oslo fotballkrins, og 

dette gav mange gode innspel til treningane.  

Alt i alt synest vi at vi er godt i gang, og gler oss til våren 2009. 

Håvard Andreassen Sæverud 

(ein slags oppmann) 

 

 

Abildsø G96(2) 

 

Fjorårssesongen var en vellykket sesong på flere måter. I serien gjorde vi det bra og vant de 

fleste kampene. Vi var med på totalt fire cuper. Først ut var Abildsø Cup som også markerte 

et skille. Nå er gutta for store for hjemmecupen. I juni tok vi turen til Fredrikstad hvor vi 

virkelig leverte og vant alle kampene! Norway Cup ble også bra og som avslutning på 

sesongen deltok vi i Aurskog Sparebank cup på Høland, her også med seire i alle kampene! 

Mot slutten av året startet vi oppkjøringen mot 11-lag og valgte å slå oss sammen med MS.  

En epoke er over. Heia Abildsø :-) 
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REGNSKAP 

 

ABILDSØ IL REGNSKAP 2008 31.12.08 

     

 
BUDSJETT 

2008 
REGNSKAP 

2008 
Endring 

bud 

Inntekter:    

Spilleautomat  0  0 

Medlemsinntekter 150 000 169 350 -19 350 

Cuper 55 000 73 773 -18 773 

Tilskudd fra kretsen/kommunen 150 000 299 818 -149 818 

Kiosken 30 000 16 234 13 766 

Lotteri 50 000 2 210 47 790 

Diverse (renter) 0 101 491 -101 491 

Sum  inntekter 435 000 662 876 -227 876 

    

    

 
BUDSJETT 
2008 

REGNSKAP 
2008 

Endring 
bud 

Menn 5 div 30 000 30 000 0 

Menn 7 div 17 000 28 500 -11 500 

Veteraner 3 000 0 3 000 

J17-19 junior (87-91) 30 000 0 30 000 

G96 7 500 6 737 763 

G95 15 000 -1 400 16 400 

G94 20 000 27 194 -7 194 

G93 20 000 6 500 13 500 

G92 40 000 57 323 -17 323 

G17-19 (87-91) 25 000 0 25 000 

J96 7 500 10 927 -3 427 

J95 15 000 5 157 9 843 

J93 20 000 14 864 5 136 

J94 20 000 6 121 13 879 

J92   40 000 41 022 -1 022 

MINI (4000,- pr lag) 50 000 45 262 4 738 

Utstyr sentralt / andre kost lag 50 000 87 723 -37 723 

ADM  80 000 93 077 -13 077 

Baneleie (avregning MS 
2006/2007) 0 121 000 -121 000 

Avsetninger 0 0 0 

Sum kostnader 490 000 580 006 -90 006 

    

    

Resultat -55 000 82 870 -137 870 
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60840501135 - Drift 826 035,77   

60344602096 - Kapital 1 562 988,11   

60620510850 - Kiosk 40 736,39    

60340540983 - Medl.konto 233 476,90   

Sum innestående bank 2 663 237,17   

    

    

Særregnskap:    

6057.05.02274 961,26   

6062.05.14538 81 534,23   

6067.05.19905 4 643,53   

6084.06.01776 - Norway Cup 241 968,88   

Sum 329 107,90   

    

Totalt innestående - bank 2 992 345,07   

 

 

 

 

 

 
ABILDSØ IL   

   

BALANSE   31.12.08 

   

 2007 2008 
Forskuddsbetalt MS - samarbeid 
2007 125 000 0 

Forskuddsbetalte kostnader 54 246 4 146 

Bankinnskudd 2 409 267 2 663 237 

Baneanlegg 438 000 438 000 

Sum eiendeler 3 026 513 3 105 383 

   

Oppgjør AIL-MS 2006 4 000 0 
Avsetning til oppgradering 
baneanlegg 600 000 600 000 

EK 2 422 513 2 505 383 

Sum gjeld og egenkapital 3 026 513 3 105 383 
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ABILDSØ IL BUDSJETT 2009  

     

 
BUDSJETT 

2008 
REGNSKAP 

2008 BUDSJETT 2009 

Inntekter:    

Spilleautomat  0 0 0 

Medlemsinntekter 150 000 169 350 170 000 

Cuper 55 000 73 773 60 000 

Tilskudd fra kretsen/kommunen 150 000 299 818 150 000 

Kiosken 30 000 16 234 15 000 

Lotteri 50 000 2 210 60 000 

Diverse (renter) 0 101 491 70 000 

Sum  inntekter 435 000 662 876 525 000 

    

    

 
BUDSJETT 
2008 

REGNSKAP 
2008 BUDSJETT 2009 

Menn 5 div 30 000 30 000 30 000 

Menn 7 div 17 000 28 500 20 000 

Veteraner 3 000 0 0 

J17-19 junior (87-91) 30 000 0 0 

G98   12 000 

G97   12 000 

G96 7 500 6 737 15 000 

G95 15 000 -1 400 20 000 

G94 20 000 27 194 20 000 

G93 20 000 6 500 10 000 

G92 40 000 57 323 50 000 

G17-19 (87-91) 25 000 0 0 

J98   6 000 

J97   6 000 

J96 7 500 10 927 10 000 

J95 15 000 5 157 20 000 

J93 20 000 14 864 10 000 

J94 20 000 6 121 10 000 

J92   40 000 41 022 50 000 

MINI (4000,- pr lag) 50 000 45 262 40 000 

Utstyr sentralt / andre kost lag 50 000 87 723 75 000 

ADM  80 000 93 077 100 000 

Baneleie (avregning MS 
2006/2007) 0 121 000 0 

Avsetninger 0 0 0 

Sum kostnader 490 000 580 006 516 000 

    

    

Resultat -55 000 82 870 9 000 
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Forslag til årsmøte i Abildsø IL 24.02.09 

 
 

 

1. Medlemskontingenter forblir uforandret. 
 

2. Forslag til styre og komiteer for 2009: 
  
Hovedstyret 
 
Leder:  Bjørn Gaarder 

 
Nestleder:  
  
Økonomi avsvarlig: Hilde Johannessen 

 
Sekretær:  Ole Petter Skonnord 

 
Styremedlem: Einar Rydal 
  Johnny Rafoss 
                                      Terje Eriksen 
  

 
Vara 
  
Materialforvalter: Morten Jacobsen 

 
Sportslig utvalg: Christian Amundrød (leder, møteplikt på styremøter) 
  Per Odvar Walbye 
                                     Per Øivind Haakonsen   
  

 
Banekomité: Bjørn Gaarder  (leder, møteplikt på styremøter) 
 Terje Eriksen 
 Stian Mathisen 
 Jan Haug 
                                                Ove Karlsen 
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Cupkomite       Bjørn Gaarder (leder) 
 Stian Mathisen 
 Terje Eriksen 
                                                Trond Lomsdalen 
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Medlemskartotek: Einar Rydal 
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