
 

 

 

REFERAT MALVIK IL AVDELINGSMØTE 09.11.2021 

 

Tid og sted: Malvik IL klubbhus kl. 19.00 – 21.00 

Enkel servering og kaffe 

Til stede: 

- Fotball: Frode Forbord (leder) og Siri Eide (øk.ansv) 

- Håndball: Kristian Arntsen (leder) 

- Padling: Tove Silset (leder) og Karl Erik Berg  

- Svømming: Pål Reppe (øk.ansv) 

- Orientering: Ingebrigt Fuglem (stedfortreder for leder) 

- Ski: Bård Magnus Lyngen (leder) og Silje Knutseth (øk.ansv) 

- Sykkel: Jan Inge Hov (stedfortreder for leder) 

- Hovedlaget: Jan Inge Hov (leder), Martin Finholth (nestleder), Ole Gunnar Kjøsnes (styremedlem), Bård Magnus 

Lyngen (styremedlem), Frode Forbord (fotball), Kristian Arntsen (håndball), Ingebrigt Fuglem (orientering), Siri 

Eide (øk.ansv), Merete R. Larssen-Aas (daglig leder) 

- Ikke representert: E-sport, Messebygget, Friidrett, Seniorklubben, Disksport og Innebandy. 

 

Agenda 

1) 5 min status pr avdeling -Post Covid19: frafall/hva gjør vi for å forhindre frafall 

 

Håndball: Sesongen er i gang for alle lag, enkeltkamper fortsatt avlyst pga smitte osv. Malvikcup mini 20.november. Frafall: 

ikke helt oversikt i sesongstart, oppfordrer lag til sosial aktivitet, ikke stort frafall, kjøpt EM maskoten og kjører nå 

navnekonkurranse. 

Fotball: siste obligatoriske kamp for sesongen denne uken. Hektisk sesong, nærmest full sesong på tre måneder etter 

covid19. I planlegging av Malvikcupen 15.januar. For føste gang blir det en eliteklasse i cupen. Damer. Her med plass til åtte 

lag. Blir TV-sendt på Trøndertv sammen med trønderfotball. De skal ta pulsen på cupen, 30 min sending tirsdager på 

TrønderTV under cupen (tre helger). Kick-off i Selbu etter cupen. Frafall: ja, men vanskelig å måle. Uforutsigbar tid men vi 

skal ha litt is i magen. Tro på at ungdommen kommer tilbake. Oppfordrer lag å ta det litt ned for å komme i siget igjen. 

Norges største innendørs cup på kunstgress.  

Padling: Avsluttet faste utepadlinger flattvann og hav for sesongen. Flattvann har innetreninger to ganger i uken. Marinex 

demonstrert flytebrygge på Midtsandtangen. 12+ har innendørs padling på Sport&Trim. Skadeforebyggende og med 

maskin. Grunnkurs og introduksjonskurs for Astma- og allergiforbundet. Aktiviteten har økt i koronatid! Fin sesong, avluttes 

01.oktober pga mørketid. Havpadling i samarbeid med Stjørdal padleklubb og Trondheim ifm kursholdere. Håper å klare å 

holde flere kurs nå med flere kursholdere i klubben.  

Orientering: Akkurat avsluttet sesongen. Avslutningskveld forrige uke. Bra sesong, tilnærmet normal aktivitet. Mye aktivitet 

for de yngste, ca 20 til sammen fast på treninger to ganger i uken. Råtassan er en suksess. Ungdomsløp sju ganger i året og 

de vanlige løp i kretsen. Økning i deltakelse, positiv effekt av covid19. 50% økning på turorientering. Størst frafall i gruppen 

over 50år. Ser lyst på kommende sesong, styrket laget og har nå 4 stk trenere. Mål om å rekruttere flere ungdommer. 

Midtnorsk mesterskap i 2022 i samarbeid med Selbu. Kart i Mostadmarka og med mål om 4-500 deltakere. Svømming: Grei 

aktivitet, slag i slag med stevner hver helg. 10-15 deltakere på hvert stevne. Ikke noe frafall i medlemsmassen. Arrangerer 

stevnet Høstjakta nå i november og i Hommelvik. Ca 500 starter. Svømming allidrett pågår, svømmeskole og sommerskole.  



Ski: En høstsamling etter sommeren, i Os i Østerdalen. Suksess og med ulike aktiviteter. Trening under oppstart. 2-4 klasse i 

Messebygget, resten ute på rulleski. Vanskelig å si om man har mistet noen pr nå. Størst fare for at ungdom 14år+ slutter. 

Anlegget på Jervskogen er bygd om til skicrossanlegg. MIL og HIL skal arrangere to renn og med teamsprint i skicross. Vinn-

vinn med å tenke utfor boksen for å revolusjonere langrennssporten. Skicross et tiltak ifm det. Treningssamling i Sverige før 

jul. Sosialt tiltak med samling etter trening på klubbhuset på Jervskogen. Gledes til å åpne Vulusjøhytta etter stengt tid pga 

covid. 

Sykkel: Yngste medlem 45 år, trener på egen hånd. 4-6 stk mest ivrig med ukentlige turer. Positiv til å støtte tiltak dersom 

det kommer engasjement fra yngre generasjon.  

 

 

2) Julebord 8. desember – det ER stemning for å ha julebord! Daglig leder sender invitasjon. 

 

3) Midlertidig / permanent klubbhus og idrettsflater 
 

 

Dagens klubbhus: Trapp og kjøkken er flyttet til midlertidig klubbhus. Avdelingene må snarest og innen 25.11 ha hentet 

utstyr og inventar. Det er slutt på renhold på huset f.o.m 11.11. Huset er ikke lenger tilgjengelig for booking. Alle må 

beregne å bistå i flytteprosess fra dagens – til midlertidig klubbhus.  

Midlertidig MIL klubbhus: Malvik kommune har godkjent plan for opprustning av brakkerigg på Viksletta til midlertidig 

klubbhus. Snekkerfirma begynte denne uken med å fjerne trapp og kjøkken fra dagens klubbhus. Dette flyttes ned til 

midlertidig løsning. MIL flytter IKKE ut av dagens klubbhus før hele brakkeriggen er innflytningsklart. Vi ber nå alle 

avdelinger i MIL om å snarest ta ansvar for «sine» eiendeler og fra dagens klubbhus. Dette må gjøres så fort som mulig, da 

vi på kort varsel må belage oss på å flytte ut av dagens klubbhus. Midlertidig klubbhus vil bestå av kontor til daglig leder og 

materialforvalter fotball, møterom, sosialt rom, kjøkken, bod og toalett. MIL må være forberedt på dugnad ifm 

flytteprosessen og slik at vi får det trivelig i midlertidig løsning. Forventes innflytningsklart ila november.  

Permanent MIL klubbhus: Etter utlysning er arbeidsgruppe nedsatt. Leder av gruppen er Aage Nordahl. Gruppen har hatt 

ett oppstartsmøte og igangsatt tiltak for å inkludere folket. Gruppen har bedt om tilbakemelding på behov, drømmer og 

ønsker fra avdelingene samt kjørt «hackathon» -åpen tegnekonkurranse for barna, «tegn ditt drømmeklubbhus». Det er til 

nå kommet inn over 100 tegninger fra barn og unge. Ideen har skapt et voldsomt engasjement blant barn, unge og voksne 

og idrettslaget får skryt fra alle hold for måten vi inkluderer barn og unge i prosessen mot drømmeklubbhuset. Hovedlaget 

v/styreleder har dessuten tatt initiativ mot kommunen til et møte ifm kompensasjon for tapt idrettsflate. Hovedlaget, leder 

arb.gruppen og daglig leder var representert i møte med kommunen , her ved ordfører, rådmann og kommunalsjef. På 

dette møtet fikk vi lagt fram våre tanker og argumenter, drømmer og ønsker for nytt klubbhus til Malvik IL. Arbeidgruppen 

for permanent klubbhus fortsetter jobben ifm prosjektet og får tilbakemelding fra kommunalsjef på rammerbetingelser og 

med kontaktperson fra kommunen innen 31.12.21. 

4) Foredrag «Hvordan drifte et stort idrettslag som Malvik IL» 

Foredrag ved revisor og rådgiver Arve Garberg. Vedlagt presentasjon.  

 

 

Takk for møtet                

Ref. Merete R. L-A 


