Solberg A-lag Fotball sesongen 2019
Trenerteamet ble noe endret i forkant av sesongen. Keepertrener Robert Storberget Larsen tok
et hvileår, mens Pål Fredriksen var tilbake for fullt. Marius Jøranlid (spillende) og Thomas
Nilsen (hovedtrener) fortsatte i sine roller.
Det var gledelig at tre unge spillere kom tilbake til klubben etter noen år i Mjøndalen. Dette
gjaldt Sander Green Kopstad, Arvid Sal og Moussa Lubindu, som alle er Solberg-gutter. Noe
som var en medvirkende årsak til at vi på første gang på mange år kunne stille med et
slagkraftig juniorlag.
En trøblete vinter værmessig medførte flere avlyste treningskamper. Dette kombinert med
mange ferske unggutter i troppen gjorde at vi var usikre på hvor vi stod før seriestart. En
målsetting om øvre halvdel og kvalifikasjon til NM-kvalik var naturlig.
Etter en spennende avslutning på sesongen lyktes vi med målsettingen om øvre halvdel og
endte på 7 plass med 31 poeng på 24 kamper. Vi skal dermed spille NM-kval igjen i 2020.
Sesongen ble avsluttet med avslutningsfest på klubbhuset. Tom Kenneth Gabrielsen ble kåret
til årets spiller, Herem Ramadan fikk innsatsprisen og Alexander Tur Eliassen ble toppscorer.
Sander Green Kopstad ble kåret til årets unge spiller. Det kan også nevnes at 7 stk.
juniorspillere fikk A-kamp i årets sesong.
Økonomisk endte vi opp med et underskudd på ca to tusen kroner. Det skyldes at det for 2018
er avtalt at sponsorstøtten som vi pleier å motta fra Sparebanken Øst skal gå i sin helhet til
nytt klubbhus. For 2019 holder vi fortsatt kostnadene på et så lavt nivå som mulig. Vi har
fortsatt en grei egenkapital, litt i underkant av 100 tusen Vi budsjetter med null resultat for
2019.
Fotballstyret besto av Frode Engedal (leder), Thomas Nilsen (sportslig leder), Pål Fredriksen,
Jørn Brudheim, Geir Inge Hansen og Terje Vold (kasserer). Dette styret vil også fortsette i
2020.
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