Solberg A-lag Fotball sesongen 2017
Før sesongen ble det etablert et nytt trenerteam bestående av Marius Jøranlid (spillende),
Mads Ryghseter (spillende), Robert Storberget Larsen (keepertrener) og Thomas Nilsen.
Etter å ha beholdt plassen i 4. divisjon i 2016 med et nødskrik, var vi forsiktige optimister før
seriestart. 4. divisjon 2017 var en «spisset» avdeling med 14 lag (pga. omlegging av
seriesystemet), noe som medførte gjensyn med klubber som Åssiden, Jevnaker og Modum og
en klart tøffere avdeling enn i 2016.
Vi var flinke på «overgangsmarkedet» og klarte å knytte til oss gode spillere med gode
holdninger, samtidig som vi kvittet oss med spillere vi mente ikke hadde de rette holdningene.
Sportslig ble sesongen en solid opptur og vi overrasket kanskje både oss selv og mange
motstandere. Vi fikk mye skryt fra motstandere, dommere og tilskuere for en offensiv og
underholdende fotball. I starten av sesongen hang vi med helt i toppen av tabellen og var på
skuddhold når vi tok sommerferie.
Høstsesongen ble dessverre preget av mange skader på nøkkelspillere, men vi klarte likevel å
mobilisere nok til å ende på en meget respektabel 7. plass med 38 poeng på 26 kamper. Det
var kun topp 3 som scoret flere mål en oss. Belønningen er at vi i 2018 skal spille NM-kval
for første gang siden 2013.
Sesongen ble avsluttet med avslutningsfest på klubbhuset. Ilmi Sulimani ble kåret til årets
spiller, Olgun Al fikk innsatsprisen og Ola Narnor ble toppscorer. Det kan også nevnes at
juniorene Darek Maciejewski og Pawel Wilzcak fikk sine debuter i 2017. Det er positivt selv
om vi gjerne skulle sett at det var flere fra egen junioravdeling som banket på døren til Alaget.
Økonomisk hadde endte vi opp med et underskudd på over femti tusen kroner. Det skyldes
høyere kostnader som følge av kjøp av nye drakter og treningsdresser med reklame, økt
ekstern baneleie og økte forsikringsutgifter. Vi har fortsatt en solid en egenkapital, ca 130
tusen, og håper på å komme nærmere i null for 2018.
Fotballstyret besto av Øyvind Gamst (leder), Thomas Nilsen (sportslig leder), Pål Fredriksen,
Geir Inge Hansen og Terje Vold (kasserer). Dette styret vil også fortsette i 2018 med Jørn
Brudheim som nytt medlem.

Thomas Nilsen
Sportslig leder

Årsrapport 2017 for juniorfotballen.
Juniorstyret har bestått av :
Ansvarlig jenter :
Ansvarlig gutt :
Materialforvalter :
Ansvarlig mot allidretten :
Fiksansvarlig :
Kasserer:
Leder :

Frode Engedal
Raymond Berg-Olsen
Gry Myrvold
Robert Storberget Larsen
Geir Inge Hansen
Terje Vold
Øyvind Gamst

Økonomien er bram selv om vi hadde et underskudd på 41519,-. Skyldes bla innkjøp
av mange drakter. Har god egenkapital på 463163,-.
Vi hadde med litt over 260 aktive fotballspillere, herav nesten 110 jenter, 24 gutter og
21 jenter kom opp fra allidretten (2007). I tillegg var det 150 spillere under allidretten
(6-9 år). 39 lag var med i seriene, fra 6 til 19 år. Av disse var det 11 jentelag fra 7 år
til 19 år. 6 åringene hadde både jenter og gutter på samme lag i 3’er serie. Mange
foreldre, drøyt 50 stk, var trenere, lagledere og kontaktpersoner og gjorde en bra jobb.
Sliter med å få foreldretrenere på enkelte kull. Vi fikk ikke fulgt opp trenere godt nok
(spesielt på guttesiden) ettersom vi ikke fikk på plass noen trener-koordinator før på
høsten.
Kullene er flinke til å spre seg litt rundt på cuper, viktig i forhold til vår Kiwi-cup.
Samarbeide mellom kullene fungerte bra.
J2003 ble nr 2 i 1. div med like mange poeng som vinnerne, G16 spilte kretsen pokal
på høsten. J14 og J19 endte på 2 plass i 1. div med samme antall poeng som vinnerne,
men dårligere målforskjell, så veldig nære kretsmesterskap. J16, G14 og G19 rykket
opp fra 2. til 1. div på høsten. Så det var mange lag som gjorde det bra.
Nytt årskull hadde dommerkurs (03-årgangen) og var med å dømme 3’er og 5'er
kampene.
Det var igjen veldig mange med på dugnad rundt Kiwi-cup, både foreldre og spillere.
Og dette fungerte nok en gang veldig bra.
Arbeidet med å få inn politiattester fra alle trenere pågår kontinuerlig, mange fornyet
i 2017.
Juniorstyret for 2018 :
Sportslig leder :
Ansvarlig jenter :
Materialforvalter :
Sekretær :
Ansvarlig mot allidretten :
Dommeransvarlig :
Økonomiansvarlig:
Leder :

Øyvind Gamst
Leder Junioravdelingen

Terje Martinsen
Frode Engedal
Gry Myrvold
Raymond Berg-Olsen
Robert Storberget Larsen
Geir Inge Hansen
Terje Vold
Øyvind Gamst

Årsrapport A lag Kvinner 2017

2017 sesongen hadde vi fortsatt som mål å rykke opp til 3 div, følte vi hadde en bred nok tropp til
det. I vinteroppkjøringen fikk vi inn noen nye spillere som forsterket troppen. Men det viste seg at
de klubbene med både et første og andre lag ble for sterke. Hønefoss 2 og Hallingdal 2. De har
begge lag i 2 div.
Brede F Olsen var hovedtrener dette året
A laget og J 19 er veldig godt spleiset, og det er et bra miljø blant jentene
Vi lå lenge og kjempet i toppen, og gikk til ferien som serieledere. Vi endte dessverre på en 3 plass
til slutt.
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Solberg fikk også inn 3 nye spillere på høsten, men etter at overgangs vinduet stengte 10 sep.
Marita Brevik
Mari Wamstad
Aurora Thaqi
Aurora Thaqi kommer fra 1 div å klubben Øvrevoll Hosle, hun har også spilt på det Albanske
landslaget. Hun blir med som spillende Ass trener i 2018 sesongen. Meget spennende spiller.

Vi satser for fullt i 2018 for å nå et opprykk til 3 div.

Frode Engedal
Leder A lag kvinner

