Solberg A-lag Fotball sesongen 2018
Trenerteamet bestående av Marius Jøranlid (spillende), Robert Storberget Larsen
(keepertrener) og Thomas Nilsen fortsatte etter 2017-sesongen.
Etter den flotte 2017-sesongen var det klart for NM-kval i 2018 (første gang siden 2013) der
vi møtte Flint-Tønsberg. I en spennende kamp tapte vi 4-5, men gjorde en god figur mot
favoritten fra Vestfold som senere rykket opp til 3. divisjon. Denne kampen og varierende
resultater i treningskamper gjorde at vi var forsiktige optimister før seriestart.
Før sesongen ble det klart at årets spiller fra 2017, Ilmi Sulimani, ble Strømsgodet-spiller.
Dumt å miste en så god spiller, men samtidig viser det at det mulig å utvikle seg som spiller i
Solberg. Sportslig ble sesongen varierende og vi klarte ikke målsettingen om NM-kval.
Sesongen ble dessverre preget av mange skader på nøkkelspillere, men vi klarte likevel å
mobilisere nok til å ende på en respektabel 10. plass med 30 poeng på 26 kamper. Det var 8
poeng til plassen som ville gitt oss NM-kval.
Sesongen ble avsluttet med avslutningsfest på klubbhuset. Simon Gevelt ble kåret til årets
spiller, Jørn Brudheim og Geir Inge Hansen fikk innsatsprisen for sin jobb rundt laget og Ola
Narnor og Marius Jøranlid delte toppscorertittelen. Det kan også nevnes at ungguttene
Leander Gjertsen og Eirik Arnegard fikk sine debuter i 2018.
Økonomisk endte vi opp med et underskudd på ca elleve 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 Øyvind Gamst (formann), Thomas Nilsen (sportslig leder), Pål
Fredriksen, Jørn Brudheim, Geir Inge Hansen og Terje Vold (kasserer). Dette styret vil også
fortsette i 2019.
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