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ÅRSBERETNING MALVIK IL AVD INNEBANDY SESONGEN H 2021/V 2022  

  

Innebandyavdelingen i Malvik IL ble opprettet høsten 2016 og har nå etablert seg som et attraktivt 

tilbud for barn og ungdom i hele kommunen. Siden etableringen har det skjedd en spennende 

utvikling i klubben.   

1. Nyheter.  

Sesongens store gladnyhet er at Sport & Trim, et innebandylag for voksne, har blitt en del av Malvik 

IL Innebandy. Dette er en milepæl for avdelingen da vi endelig har etablert et tilbud på Seniornivå. 

Våre nye medlemmer bringer inn innebandykompetanse og flere muligheter ift 

aktiviteter(treningskamper).  

Den andre milepælen vi har nådd denne sesongen er at klubben har 3 nye dommere fra 05 & 04. 

Dette er en viktig for videreutviklingen av klubben, og kravene som stilles i forhold til antall dommere 

som kreves per lag.  

Sesongen 2021/2022 ble også preget at Covid-19, spesielt ift turnering og kamptilbud. 

Treningstilbudet har vært gjennomført for aldersbestemte grupper gjennom hele sesongen. Før jul 

og i januar ble flere kamper og turneringer avlyst pga Covid-19.  

2. Seriespill, turneringer og samarbeid med CSK.  

Vi har videreført samarbeidet med CSK for den eldste aldersbestemte gruppen. Dette samarbeidet 

har fungert godt for begge klubbene og har gitt oss mulighet til å stille lag i ungdomsseriene.    

Denne sesongen har 2006-2004 stilt lag i MNBR RØD Ungdomsserie, som er det øverste nivået i 

kretsen. Laget har hatt en positiv utvikling og spiller nå jevnt mot de beste lagene i byen. Laget har 

klart å opprettholde antall spillere, med kun et frafall fra fjorårets sesong.  

Laget for 2009-2007 valgte å benytte Weekend League tilbudet til kretsen denne sesongen, men vil 

være klare for seriespill fra neste sesong.  

Klubben har også hatt deltakelse i halvparten av Minirunden som har blitt arrangert i av kretsen i 

årets sesong. Det er gledelig å se at 2014-2012 gruppen har etablert seg igjen.  

Östersund-cup var en stor suksess i 2019, men har dessverre ikke latt seg gjennomføre de 2 siste 

sesongene pga Covid-19. Vi tar sikte på deltakelse igjen høsten 2022. Dette er en god motivasjon for 

lagene og en flott ramme for å styrke lagfølelsen både blant spillere og foreldre.  



  

  

3. Utstyr.  

Klubben har nødvendig utstyr for utøvelse av innebandy. Dette er fordelt på de ulike 

aldersgruppene. Hensikten skal være at utstyr lånes ut i starten før eget utstyr anskaffes. I tillegg 

skal vi ha utstyr nok til å gjennomføre treningsøkter på Allidrett og andre rekrutteringsarenaer.  

  

Det er anskaffet 2 komplette vant. Disse er plassert i Malvikhallen. I MVS hallen er det allerede et 

vant.  

Nytt av året er at det er kjøpt inn 4 nye rundvant som gjør det mulig å sette opp 2 komplette små-

baner.  

Det er kjøpt inn nye baller og førstehjelpsutstyr, fornyet slitedeler i keepersett, samt noe nytt utstyr 

til S&T.   

4. Rekruttering av spillere og verv.  

Rekruttering for å sørge for etterveksten i klubben er viktig for videreutviklingen av klubben. Det er 

lagt inn en stor innsats for å etablere klubben og det er nå viktig å sørge for kontinuitet og 

nyrekruttering, både av barn og foreldre som kan bidra i de forskjellige rollene vi har i klubben.  

Styret vil takke alle som har bidratt til å lykkes med å etablere Malvik IL Innebandy, og som uke etter 

uke stiller opp og gir barna våre en aktivitet de gleder seg å være med på. En spesiell takk til 

treningsteamet vårt som legger ned en stor innsats i forberedelser og gjennomføring, men også til 

lagledere, kasserere og foreldrekontakter. Til tross for restriksjonene som har gjort forberedelsene 

og gjennomføringen ekstra krevende, har vi klart å gjennomføre treninger på en forsvarlig måte. I 

tillegg har vi en fantastisk gjeng som stiller opp i sekretariat, rigger bane, baker og koker kaffe. Vi er 

alle en del av det viktige grunnlaget for å fortsette den gode utviklingen avdelingen vår har hatt.   

Nå som vi vokser trenger vi flere trenere og andre som er villige til å engasjere seg i andre verv. Det 

er viktige jobber som skal gjøres for at barna våre skal få fortsette med sin favorittaktivitet. 

Terskelen for å komme i gang er lav, og vi vil holde en liten samling for foreldre som kan tenke seg å 

bidra på treninger eller i andre verv til høsten, før treningene starter opp igjen. Det å være trener er 

både morsomt og spennende. Og ikke minst en mulighet til å følge barnas utvikling på 

innebandybanen.   

Her er en oversikt over status ift medlemstall, treninger og styret i innebandyavdelingen.  

  

5. Medlemmer og lagledelse.  

Pr 28.02.2022 er det registret 74 medlemmer i Malvik IL Innebandy. Disse er fordelt på følgende 

aldersgrupper:  

•  S&T:     20 stk  

•  2004-2006:   8 stk  (+3CSK)  

•  2007-2009:   15 stk (+2 CSK)  

•  2010-2011:   14 stk  



  

•  2012-2014:  17 stk  

  

Lagleder/kasser:  

1. 2004-2006: Brynjar Svarstad  

2. 2007: Marja Stuifbergen  

3. 2008: Marja Stuifbergen  

4. 2009: Narve Aske/Hilde Engelien-Lopez  

5. 2010-2011: Ingrid Refsnes Elvsveen /Rune Resell  

6. 2012-2014: Hroar Nordhaug/Heidi Cathrine Vasseljen  

  

6. Treningsgrupper og tidspunkt.  

  

Mandag på Charlottenlund VGS:  

2007-2004: 17:30-19:00 

Onsdag i MVS-hallen:  

2014-2012: 16:30(45)-18:00  

2011-2010: 16:30(45)-18:00  

2009-2007: 18:00-19:30  

Søndager i Malvikhallen:  

2009-2007: 18:00-19:20  

2006-2004: 19:20-20:40  

Senior(S&T): 20:40-22:00  

  

7. Treningsavgift 2022-2021.  

Det er ingen treningsavgift til innebandyavdelingen for barn som er 11 år eller yngre. Treningsavgift 

for 12 år og eldre(f.o.m. det året man fyller 12 år) er satt til:  

1. 12 år = 750,- pr år.  

2. 13 år = 1000,- pr år •  14 år = 1250,- pr år  

3. 15 år = 1500,- pr år  

4. > 16 år = 1750,- pr år  

  

8. Styret.  

Leder: Brynjar Svarstad (1 av 2 år)  

Nestleder/Matr.ansv: Hans Jørgen Kristoffersen -på valg.  



  

Styremedlem 1/kasserer: Marja Stuifbergen (1 av 2 år)  

Styremedlem 2: Tove Løberg  -på valg  

Styremedlem 3: Lizbeth Bryøen(1 av 2år)  

Vara styremedlem: Ellen Røyneberg(1 av 2 år)  

  

Vel møtt til årsmøtet!  

På vegne av styret i avdeling Innebandy  

  

Brynjar Svarstad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

  

  

ÅRSBERETNING   

FOR   

MALVIK IL HÅNDBALL  

2021  

  

Mer enn Håndball  

  



  

ÅRSBERETNING FRA STYRET 2021  

Styret har hatt god kontinuitet da store deler av styret fra 2020 tok gjenvalg fra årsmøtet i 2021. I 

tillegg har det kommet nye styremedlemmer til som har bidratt godt. Styret gjennomfører som 
hovedregel månedlige styremøter og referatene publiseres på våre hjemmesider. 2021 ble, som året 
før, veldig preget av pandemi og tiltak deretter – noe som har preget hele avdelingen og også styrets 
arbeid. Vi har i all hovedsak prøvd å avholde våre møtet fysisk, men har ved enkelte tilfeller gjort 
tilpasninger i henhold til smittesituasjon med digitale møter.  

Med svingningene i pandemien igjennom året og dertil retningslinjer har styret hatt fokus på trygge 
rammer for lagene, slik at de i størst mulig grad kunne ha trent og spilt kamper, i henhold til de 
retningslinjer på gitte tidspunkt. Men situasjonen har også medført at styret har måtte tatt noen 
tunge beslutninger rundt avlysning av cup og treningssamling. Styret har startet arbeidet med neste 
års aktiviteter, og både tror og håper at vi får gjennomført disse. Det er også jobbet videre med 
utvikling av avdelingshåndbok for håndball.   

Styreleder er representert i Malvik IL sitt hovedstyre.  

Klubben har deltatt på arrangement/samlinger i regi av Sone Trondheim.  

Styret vil takke frivillige i utvalg og lag for deres engasjement, tilpasningsevne og tålmodighet i året 
som har vært. Takk rettes også til samarbeidspartnere både innad i Malvik IL og eksterne, samt til 
være sponsorer.  

  

 

STYRETS SAMMENSETNING  

 

Styret i Malvik IL Håndball har i 2021 bestått av følgende personer:   

Leder          Kristian Arntsen  

Nestleder          Heidi Gulbrandsen Aasgård   

Økonomiansvarlig    Karl Sigmund Hagen  

Sekretær         Kristine Hage Mattson  

Kiosk- og dugnadsansvarlig   Berte Breivik Vaag  

Marked og sponsor     Kåre Gruven  

Arrangement      Vidar Lervik Furu   

  

  

  

  

  

  



  

ÅRSBERETNING FRA KIOSK- OG DUGNAD  

  

Kiosk- og dugnadskomitéen har i 2021 bestått av 2-3 personer. Arbeidsoppgavene har blitt fordelt 
mellom komitémedlemmene. Oppgavene har i hovedsak bestått av drift og oppfølging av kiosken i 
Malvikhallen, gjennomføring av toalettpapirdugnad, andre dugnader, fordeling av kioskvakter og 
oppfølgingsarbeid knyttet til disse.  

Komitéen har erfart et godt samarbeid opp mot de ulike lagene, der foreldrekontakter og lagledere 
er flinke til å følge opp. Dette samarbeidet er helt avgjørende for all kommunikasjon med tanke på 
kioskvakter og dugnadsoppsett, og gjør jobben vår mye lettere. Det er avgjørende og viktig at dette 
samarbeidet ivaretas og videreutvikles videre.   

  

Kiosk  

Vårsesongen var det ingen kioskdrift i Malvikhallen, ettersom det ikke var noe kampaktivitet grunnet 
covid-19.   

Høstsesongen fikk vi gjennomført kiosksalg som planlagt. Inntektene var dog noe preget av få 
miniarrangement og mange avlyste kamper. På grunn av nye og strengere smittevernstiltak i 
desember, valgte vi å stenge kiosken de siste helgene før jul.  

Målet vårt dette året har vært å få på plass en kiosk som skal være brukervennlig og lite 
ressurskrevende for dere som skal stå kioskvakt. Tilbakemeldinger tyder på at mange er fornøyde, 
men vi ønsker gjerne tips til ting vi kan få til enda bedre. Endringer i meny ble dels gjort på bakgrunn 
av tilbakemelding fra kioskvakter og dels egne observasjoner.   

Det ble dessverre ikke så mange helger med kiosksalg i 2021, men noen kroner fikk vi dratt inn. I 
tillegg fikk vi noe kompensasjon for tapte inntekter knyttet til covid-19.  

  

Dugnad  

Toalettpapirdugnaden ble gjennomført 18. november 2021, med utlevering av papir ved Abrahallen 
på Sveberg. Som tidligere år var obligatorisk uttak seks sekker per spiller, med søskenmoderasjon på 
3 sekker per spiller. I tillegg var det mulighet til å kjøpe seg fri fra salg, og det var enkelte som 
benyttet seg av denne muligheten. Praktisk utlevering av papir ble utført på en god måte der 
smittevern også ble ivaretatt. Det ble lagt ut påminnelser på sosiale medier, og folk var flinke til å 
møte opp for å få bilen fylt opp med papir. Etter noen ringerunder fra komitéen, og folk som dukket 
opp på kort varsel, var alt hentet før kvelden var omme. Det må sies å være meget bra! Oppfølging 
og innbetaling av penger fra toalettpapirdugnaden ble lagt til lagene. Lagenes  

foreldrekontakt/lagleder sørget for å samle bestillingslister og innbetalinger på lagsnivå, og samlet 
sum ble i etterkant overført håndballavdelingen. Dette fungerte stort sett bra.  

Kiosk- og dugnadskomitéen takker for all frivillig bruk av tid og ressurser og ser frem til videre 
samarbeid. Vi jobber fortløpende med å fornye og forbedre våre rutiner, og ønsker veldig gjerne 
flere med på laget.   



  

Marked og Sponsor  

  

I løpet av 2021 har det blitt startet opp en egen markedsgruppe for Malvik IL. Her er Malvik Håndball 
fast deltaker. Gruppen har i fellesskap sett på retningslinjer og utarbeidet kontraktsmaler. 
Sponsorarbeidet har i større grad blitt utført i samarbeid med Hovedlag og Fotball hvor det blant 
annet er signert en totalavtale med NTB Autosenteret. Videre er en ny avtale med Brødrene 
Hoftstad på plass. Begge med virkning fra 2022.   

Våre sponsorer i 2021 har vært: Svalinn, Tverås Maskin og Transport, Coop Extra, Adidas, 
NorContact, Sport og Trim, Hallspesialisten, ES Elektro, Specsavers og Idrettsbingo.  

Malvik IL Håndball retter en stor takk til all som bidrar gjennom sitt sponsoriat.   

  

 

ÅRSBERETNING FRA SPORTSLIG UTVALG  

 

  

Malvik Håndball har pr. dd. 308 spillere i aldersgruppen 6 år til 15 år - fordelt på 147 gutter og 172 
jenter og over 70 trenere og foreldre i lagenes støtteapparat.  

ÅRSTALL  GUTTER  JENTER  TOTALT  

2006  16  14  30  

2007    13  13  

2008  16  17  33  

2009  11  11  22  

2010  20  18  38  

2011  12  18  30  

2012  15  17  32  

2013  19  25  44  

2014  19  26  45  

2015  19  13  32  

Totalt  147 (124)  172 (184)  319 (308)  

  

Sportslig utvalg 2021:  
Leder        Stig Roar Aasgård  

Leder KUR      Mari-Ann Letnes  

Trenerkoordinator    Trude Solem  

Dommerkontakt    Allan Rødfjell  

Minikoordinator    Silje Haslene  
  

  



 

 

Sportslig aktivitet/arbeid:  

Covid-19  

Vårsesongen 2021 ble, i likhet med høstsesongen, spolert av covid-19. Sesongen ble nok en gang 
avsluttet uten komplette terminlister og tabeller. Cuper og vårkonkurranser ble også avlyst noe som 
gjør at vi ikke har noen sportslig målestokk på oppnådde mål for lagene, eller resultater av betydning. 
Den største negative konsekvensen ser ut til å være en unormal høy frafallsprosent. Lyspunktet er at i 
de minste klassene har rekruteringen økt. MIL Håndball har allikevel fulgt den nasjonale trenden med 
økning i frafallet gjennom 2021. Vi konkluderer dog med at frafallet ikke er dramatisk på noe som 
helst måte.  

Treningssamling på Røros ble også nok en gang avlyst. Lagene ble derfor tilbudt støtte for egne tiltak, 
noe lagene som skulle til Røros benyttet seg av, eller kommer å benytte seg av ila våren 2022. Vi 
håper på å være tilbake på Røros høsten 2022.  

Sportslig utvalg  

Arbeidet til sportslig utvalg har denne perioden handlet om smittevern ifm trening og kampavvikling. 
Etablering og oppfølging av retningslinjer har krevd mye ressurser, men vi har kommet godt ut av 
situasjonen slik den utartet seg. Sportslig utvalg vil rette en stor takk til trenere og utøvere som har 
gjort sitt for å følge rutiner og regelverk MIL håndball har vært pålagt av forbund, halleier og 
kommune!  
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Sportslig tilbud  

Vi har ikke fått dekket våre behov ifht. treningstider, og de neste 2-3 årene vil vi få flere utfordringer 
med nettopp dette. Sportslig leder, sammen med samarbeidsklubbene HIL og VHK fortsetter arbeidet 
med å se på løsninger for å unngå kutt i tilbudet. Samlet sett mangler MIL håndball rundt 10 timer i 
hall bare for å nå minimum anbefalt treningsmengde ihht. NHF sin anbefaling! Arbeidet med 
samarbeid må fortsette også de neste sesongene for å begrense konsekvensene av for lite halltid, selv 
om vi nå går mot et kutt. Akademiet og andre felles treningstiltak ble før denne sesongen avviklet pga 
for lite tid i hall. Med de begrensninger satt ila 2021 har det sportslige tilbudet vært kraftig redusert 
totalt. Det vises for øvrig til lagenes egne aktivitetsrapporter. MEN, vi ser nå lys i tunellen og det skal 
fra våren 2022 gjøres et betydelig sportslig løft med flere tiltak og nye aktiviteter!   

Det rettes en stor takk til våre trenere og foreldre i alle støtteapparat!  

  

Dommere  

I Malvik Håndball har det igjen vært ett år med lite kamper, men flere på høst enn på våren.   

  

I dag har vi 32 aktive dommere, hvor det fordeles på 21 barnedommere, 5 stk dommer 1, 6 stk 
dommer 2 og 1 stk dommer 3. Av de 21 barnedommerne er det 19 som tok kurset i høst. Mange 
barnekampledere som var det i 2020 har falt fra på grunn av mangel på kamper å dømme.   

  

Veiledergruppen som vi etablerte i 2020 er kommet i gang, og fått ha oppfølginger i kamp og i møter. 
Disse er en ressurs som vil gjøre mye bra for Malvik om vi klarer å ta vare på dem.  
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Når det gjelder dommermøter og andre aktiviteter i regionen har vi ikke fått deltatt så mye, dette 
handler om at møter og innkallinger ikke har kommet frem til dommerkontakt. Hvordan dette sendes 
ut og eventuelt videresendes ut til dommerkontakt. Slik jeg har forstått det så sendes det kun til en e-
post i klubben. Så bedre rutiner eller ordninger med regionen er noe vi må jobbe med.   

  

Dommerkontakt er stolt av antall dommere vi har klart å bygge i egen klubb, og samarbeidet med 
andre klubber. Vi leverer med gode prestasjoner, i år som tidligere år har vi svært gode 
tilbakemeldinger på våre dommere, både med presist oppmøte, holdninger, høflighet og at de leverer 
gode kamper på banen.   

  

  

  

 

MALVIK HÅNDBALLCUP  

 

  

Malvik Håndballcup er et arrangement i samarbeid med Hommelvik IL Håndball. Cupen har eget 
arrangementsutvalg bestående av medlemmer fra både MIL Håndball og HIL Håndball. Utvalget 
hadde 7 møter i 2021.   
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Både Februar Cup 21 (10-16 år) og November Cup 21 (mini/kortbane) måtte avlyses grunnet Covid19. 
Det er søkt støtte for tapte inntekter gjennom krisepakkene. Malvik IL Håndball sin andel vil bli ca. 
NOK 55 000,-.  
  

  

  

 

ØKONOMI  

 

  

Årsresultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 314.713,- mot en budsjettert balanse.   
   
Kr. 172.171,- av dette overskuddet stammer fra sum lagskontiene, mens kr. 142.543,- er 
knyttet opp mot hovedkonto for Malvik IL håndball. Videre kommentarer er knyttet til 
avviket for hovedkonto.  
  

Årsresultatet avviker fra budsjettet på grunn av driftsinntekter som er kroner 324.284,- 
lavere enn budsjett, og driftskostnader som er kroner 465.181,- lavere enn budsjettert.  I 
tillegg kommer netto renteinntekter på kr. 3.646,-.  
  

Nedenfor følger en forklaring på de største avvikene:    
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Driftsinntekter   

I sum har Malvik IL håndball en mindreinntekt på kr. 324.284-. Dette tilskrives i hovedsak 

reduserte inntekter fra kiosksalg og utbetaling av krisepakke 3 midler til lagskonto som ble 

bokført først i 2021.   
  

Driftskostnader   
Malvik IL håndball har hatt driftskostnader som i sum er kroner 457.363,- lavere enn 
budsjettert.   

• Påmelding til serie og cup fra NHF ble kroner 85.143,- lavere enn budsjettert.   
• Dommerregningene ble kroner 131.482,- lavere enn budsjettert.   
• Innkjøpskostnader til kiosk ble kroner 50.067,- lavere enn budsjettert.    

• Malvik IL Håndball har kroner 30.849,- lavere lønnskostnader enn budsjettert.   

• Avdelingen har også betalt kroner 32.649,- mindre enn budsjettert i honorar til 
regnskapsfører.   

  
  

Bankinnskudd pr. 31.12.2021  
• Håndballavdelingen har 31.12.2021 kr. 1.171.141,87 i bankinnskudd.    
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2021 – ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN MALVIK IL 
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AVDELINGEN  
Malvik Ski er en avdeling under Malvik Idrettslag og har som hovedmål å legge til rette for skiglede for 

barn og unge i Ytre Malvik.  Skiavdelingen teller i dag ca. 100 aktive utøvere. Medlemstallet har vært 

stabilt de siste årene.  Laget ønsker å motivere utøverne til å bruke skiene mest mulig samt å gi 

grunnleggende ferdighetsopplæring i langrenn.  Hovedmålet for laget er fortsatt bidra til mest mulig 

skiglede for flest mulig barn.  

 Styret i skiavdelingen 2021/2022 har bestått av:  

Leder: Bård Magnus Lyngen  

Sportslig leder: Eva Kvam 

Styremedlem: Mette Remen 

Styremedlem: Arnstein Hansen 

Styremedlem: Magnus Jerpstad 

Økonomiansvarlig: Silje Brattbakk Knutseth 

 

Styret har i 2021/2022 avholdt 8 styremøter og årsmøte. 
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SESONGEN 2021 
2021 vil også dette året bli husket som et meget spesielt år for skiavdelingen og idretten generelt. 

Sesongen ble meget amputert da Covid 19 restriksjonene fortsatt var gjeldende. Vintersesongen 

startet dårlig med en hard kuldeperiode på minus 15-25 gjennom hele Januar og lite snø. Det er i 

disse periodene man er glad for at Jervskogen har snøproduksjonsanlegg. Det kom natursnø i februar, 

temperaturen steg litt og det ble gode skiforhold. Det var restriksjoner for skirenn helt frem til mars, 

slik at alle kretsrenn og nasjonale renn med deltakelse på tvers av kommunegrenser ble avlyst.  

Både værforhold og pandemi gjorde 2021 til et år som satte de gode minnene i skyggesiden. Vi får ta 

med oss de gode tingene - vi hadde god rekruttering tross dårlig vær og februar ble en flott ski 

måned. 

 

 

ØKONOMI 
Skiavdelingen har en sunn og god økonomi, se egen regnskapsoversikt. Sesongen ble noe amputert da 

vi mistet flere inntektskilder som kiosksalg ved arrangement og hele sesongen ved Vulusjøhytta. 

Heldigvis også i år kom regjeringens krisepakke til unnsetning. Her søkte vi om våre tapte inntekter og 

fikk alt vi søkte om!  Styret takker alle som har bidratt med dugnadsinnsats i 2021. Det gir verdifull 

støtte til ski-gruppas arbeid for skiglede til klubbens barn og unge.  
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EGNE SKIRENN 

Telenorkarusellen  

Telenorkarusellen ble i år som tidligere år et samarbeid med Hommelvik ski. I år hadde Malvik ansvar 

for renn nr. 1 og 3. Utfordringen i år var at det var maks antall på 200 deltagere pr renn og egen 

påmelding før hvert renn. Rennene ble full booket rett etter påmelding ble lagt ut. Rennene ble 

gjennomført under flotte forhold. Foreldre stilte opp, og vi gjennomførte våre renn på en flott måte.  

Malvikrennet 2021 

Malvikrennet 2021 ble i år arrangert som ett nytt renn med navnet «Barnas ski VM». Dette var et 

konsept som ble utarbeidet av Sør-Trøndelag skikrets og NM-komiteen i forbindelse med 

gjennomføring av NM i Granåsen og veien mot VM på ski i Trondheim 2025. Ideen var å profilere NM-

sponsorene som gikk uten publikum. Her ble totalt 6 klubber forespurt om gjennomføring. Malvik IL 

Ski besluttet å gjennomføre dette på økonomisk grunnlag og at dette var et konsept som passet 

Malvik IL Ski. Malvik gjennomførte vårt renn lørdag 20.03.2021. Det ble et vellykket renn, men litt 

vind, nedbør og høy temperatur gjorde snøsmelting og vann til en utfordring på stadionområdet. 

Det var mange glade ski barn som gjennomførte en løype med ulike hindre.  



 

Styret i padlegruppa 2021 21 

Klubbmesterskap 2021      

I år var det Hommelvik IL som hadde ansvaret for gjennomføringen av Klubbmesterskapet. Det ble ett 

flott arrangement med flinke barn og voksne på startstreken.  
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SAMLINGER 

Høstsamling 

Høstsamlingen ble i 2021 flyttet til OS Idrettslag sin arena ved Hummelfjell. Der fikk vi hele 

pensjonatet for overnatting, og et stort og fint servicebygg til felles måltider og fellessamlinger. Dette 

ble en stor suksess med 23 påmeldte utøvere og dette var et velegnet sted å arrangere en slik 

samling. Stadion var velegnet for rulleski, og vi leide Oshallen for innendørs økt på lørdag.  

En flott fjelltur på Søndag. 

Vintersamling 

I 2021 fikk vi endelig dra til Edsåsdalen igjen, og 33 utøvere og mange foreldre hadde 3 fine dager i 

Sverige med treningsøkter på snø.  

Klubben dekket utgiften for alle aktive medlemmer. 
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DUGNADER 

Bryggerifestivalen 

Etter et år opphold skulle bryggerifestivalen igjen gjennomføres. Det ble noe relativt kort varsel og litt 

uoversiktelig i forhold til hvor mye vi skulle bidra med.  Det ble også litt problem med mannskap, da 

dette er i forbindelse med slutten av fellesferien. Dugnadsgeneral Ranveig Gissinger organiserte det 

hele i mål med stødig hånd.   

Løyperydding 

MIL ski hadde ansvar for å rydde løypetraseen fra Nybrodahl-vegen og ned til bekken på oversiden av 

skjeltjønna, samt fra Hønstadvegen ved mørkdaltjønna og opp til Vulusjøhytta. I tillegg ble det ryddet 

mye småskog og vegetasjon rundt vulusjøhytta. Godt vær og godt oppmøte av 16 ivrige arbeidsfolk, 

ble hele traseen ryddet i løpet av en dag. Dugnaden ble gjennomført 30 Oktober. 

Til neste år bestemte løyperyddegeneral Kyrra Auran at det skulle ryddes mye rundt vulusjøhytta. 
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TRENINGSGRUPPENE  
Årsmeldingen følger nå kalenderåret og gjelder for 2021.  Det er dermed ulike treningsgrupper I 

høstsemesteret og vårsemesteret.   

Vinter/vår 2021 

Vinteren 2021 telte eldstegruppa ca 10 stykker på trening. Trygve Tegnander var hovedtrener, med 
Inger Gissinger som fast ressurs for økt nr. 2. Det var en ivrig gjeng på trening, og en fin gruppe. På 
grunn av koronarestriksjoner og forbud mot å krysse kommunegrenser, var det få muligheter til å gå 
skirenn store deler av sesongen. Men trenerne var kreative ved å arrangere testrenn, og mot slutten 
av sesongen ble det også sluppet litt opp på reglene og muligheter for å gå skirenn igjen.  
 
5.-6.trinn hadde Kristian Breivik og Eva Kvam som trenere. Trenere for 3.-4. trinn var Maria Mauset, 
mens Håkon Gissinger og Mette Remen hadde ansvar for 1.-2.trinn. Det var mange barn på 
treningene og stor skiglede i alle grupper.     
 
Eldstegruppa (7.-10. trinn) fortsatte med treninger også etter påske, da Inger overtok hovedansvaret 

for denne treningsgruppa. De gjennomførte sin siste skitrening på snø så sent som 29.april. På 

forsommeren arrangerte Inger en felles fjelltur til Trollhetta med overnatting på Jøldalshytta. Det var 

stor suksess, der både utøvere og noen foreldre var med.  
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Høst 2021 

Eldste gruppe (7.-10.trinn) gjennomførte barmarkstreninger hele høsten, fra skoleferien og fram til 

snøen kom. De hadde også noen søndagsturer, og et par av disse ble gjennomført sammen med 

Hommelvik. Inger har fulgt opp utøverne godt med utøvermøter, treningsplaner og varierte økter. I 

tillegg til Inger som hovedtrener, har Kristina Axelsson og Sivert Høiseth ledet ca en økt annenhver 

uke.  

Kristian Breivik har hatt ansvar for 5.-6. trinn med en fast rulleskiøkt på barmark. Det ble kjøpt inn 

flere rulleski for utlån, og rulleskitreninger har vært stor suksess for denne gruppa. Utøverne har vært 

ivrige og de har vist stor fremgang på kort tid.  

Bård Lyngen og Egil Garberg startet opp med barmarkstrening for 2.-4. trinn etter høstferien. 

Treningene ble gjennomført som innendørs halltrening i Messebygget. Det har vært stor oppslutning 

på disse treningene, med ca 10-15 barn på hver trening.  
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ANNNET 

Skibekledning      

Dette er 6. sesongen hvor laget har bekledning fra Bjørn Dæhlie. Det ble i år solgt vester til redusert 
pris for å få ut flere Malvik-plagg. Malvik IL er tydelige på at det ikke er uniformsplikt for de yngste 
løperne før de når junioralder. Men vi ser helst at alle som går skirenn hvor klubben dekker 
startkontigent, benytter MIL-lue eller pannebånd på alle renn. Utøvere i eldste gruppe fikk i år tilbud 
om å kjøpe boblejakke til redusert pris. 

Skihytta på Jervskogen 

Skihytta/klubbhuset har i 2021-sesongen vært lite brukt, da vi ikke har kunnet samles innendørs. Vi vil 

se på muligheten for å oppgradere skihytta innvendig til neste år, da det er på tide med et ansiktsløft. 

Hytta fremstår ellers som velfungerende for bruken i Malvik IL Ski.  

Det ble ikke utført noe vedlikeholdsarbeid på klubbhuset av betydning dette året.  

Vulusjøhytta 

Vi hadde store planer om å få gjenåpnet Vulusjøhytta i 2021. Men den gang ei. Vulusjøhyttas 

størrelse, utforming og mangel på generell infrastruktur gjorde åpningen umulig iht myndighetenes 

krav om renhold, registrering og avstand til andre. I tillegg er Vulusjøhytta driftet på dugnad av 
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klubbens medlemmer og Malvik IL Ski kan derfor ikke kreve dugnadsinnsats som setter våre 

medlemmer i en stor risikosituasjon med tanke på smitte. Det ble søkt om kompensasjon for tapte 

inntekter, noe som ble innvilget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malvik  

05.03.2022 
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Bård Magnus Lyngen                                      Arnstein Hansen 

Leder                                                                  Styremedlem 

Eva Kvam                                                           Magnus Jerpstad                                          Mette Remen 

Sportslig leder                                                   Styremedlem                                                Styremedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk til våre faste sponsorer for sesongen 2021/2022! 
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Fra Lederen  

Det har vært nokk ett år med restriksjoner i barneidretten og samfunnet for øvrig.  

Det har vært tungt til tider å se at barn og unge ikke har kunnet trene og konkurrere på tvers av 

klubber.  

At vi ikke kunnet sosialiseres etter treninger inne på klubbhuset med mat og latter, eller møttes til 

festlige lag. 

Frafall i idretten er den største frykten i idretts Norge, å også i Malvik IL Ski. Rekruteringen kan bli 

tyngre, å vi må bare krysse fingrene for at vi får gode vintersesonger i de senere år. 

 

Lyspunktet er alle de fantastiske utøverne og foreldre vi har i klubben. En stor takk til alle sammen. 

  

Skiavdelingen i Malvik IL har en lang og flott tradisjon der vi skal være en folkelig skiavdeling der det 

er plass til absolutt alle uansett ferdighetsnivå og bakgrunn. 

«Flest mulig, lengst mulig»  

Takk for samarbeidet i skisesong 2021 

Mvh. 

Bård Magnus Lyngen 

Leder Malvik IL Ski  
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Årsberetning 2021 – Malvik IL Fotball  

                

  

2021 startet med nedstengte aktiviteter. En hverdag vi er blitt godt vant til etter 

corona året 2020.  
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Vi har forsøkt å opprettholde en høy treningsaktivitet ved å legge til rette for trening i 

abra og en helårs grønn viksletta stadion. All honør til trenere, utøvere, lagledelse og 

styret for å opprettholde en så høy aktivitet gjennom starten av 2021. en stor takk til 

de  som har brøytet banen sent og tidlig slik at vi har kunnet tilby treningsarealer til 

enhver tid.  

Banekalender har blitt endret mange ganger i løpet av våren så stor takk til Marius M 

som har gjort dette til det beste for alle lag.   

I mai startet kretsen opp en kommune serie med kamper. Denne gikk en stund 

gjennom sommeren og ble etter hvert en kjedelig affære. Det å spille kamp mot 

Hommelvik og internkamper er ikke spesielt givende over tid.  

I august starter vi opp for fullt igjen og verden åpnes for oss. Vi kunne spille kamper 

og trene som normalt igjen. Det ble ekstremt hektisk med mange kamper, få 

treninger og kanskje litt for mange lag påmeldt serie. Vi hadde jo hatt så mye spillere 

på trening under nedstenging men når det blir faste rammer og vi må, så forsvinner 

mange ut.  

Noe av det siste styret må ta stilling til er om Malvikcupen kan gjennomføres som 

normalt i 2022. cupledelse og styret venter så lenge som mulig men fotballen og 

Norge stenger i desember ned igjen så avgjørelsen blir enkel men dog så vanskelig 

om å avlyse nok en gang.  
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Malvik IL Fotball ønsker å takke alle våre spillere for at dere har tatt situasjonen på 

alvor. Sammen har vi blitt superflinke på å sprite både hender og utstyr. Det rimer 

dårlig med ideen bak vår aktivitet at vi skal holde nødvendig avstand til hverandre, 

men gjennom godt smittevern har vi unngått smitte i fotballavdelingen. Takk også 

til alle trenere og lagsapparat, som har bidratt ut over det en kan forvente i et 

spesielt år.    

Også dette året passer lyslenken på garasjen for situasjone vi har vært i.  

  

  

           Malvik,  8 mars 2022  

                                                                                                               Malvik IL Fotball  

                  Frode Forbord, styrets leder  

 

Vår visjon, vårt verdigrunnlag og våre målsetninger  
Malvik Fotball – neste mål!  

Å score mål er fotballens grunnide. Å sette seg mål, er grunnprinsippet bak all utvikling.  
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I Malvik IL Fotball ønsker vi alltid å bli bedre – på alle nivå – spillere, trenere, ledere og 

tillitsvalgte! Å score mål – i overført betydning – er derfor like viktig for oss alle, «keepere» 

som «spisser»!  

Vårt verdigrunnlag er felles for alle i Malvik IL Fotball – spillere, trenere, foreldre, ledere, 

tillitsvalgte og andre med en rolle i avdelingen. Vårt verdigrunnlag er vårt felles fundament. 

Med dette i bunn, har vi også et stort rom for individualitet.  
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Vi tør å gjøre det vi tror på. Tør å vinne. Tør å tape. Tør å prøve. Spillere, trener  

Modig og foreldre i Malvik IL tør å være modige!  

Vi er offensive i alle sammenhenger. På og utenfor banen. Godt angrep er  

Angrepshungrig bedre enn tett forsvar. Spillere, trenere og foreldre i Malvik IL ønsker 

å angripe!  

Alle gjør feil. Det er bra. Bare slik kan vi lære. Spillere, trenere og foreldre i  

Læringstørst Malvik IL støtter og hyller den som tør å gjøre feil og som viser evne til å 

lære av dem. Det er bedre å gjøre egne feil enn å begå andres sannheter! Et godt 

vennskap tåler en krangel. Fordi vi stoler på vårt vennskap blant spillere,  

Vennlig trenere og foreldre i Malvik IL, ønsker vi at alle meninger kommer fram og 

møtes på en vennlig måte!  

Vi har plass til alle. Vi ønsker å ha med alle, fordi vi tror på fellesskap. Spillere,  

Inkluderende trenere og foreldre i Malvik IL skal alltid føle seg velkommen i enhver 

sammenheng, på og utenfor banen! Vi snakker sammen. Så mye som mulig. Det er ikke farlig 

å være uenig. Spillere,  
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Kommuniserende trenere og foreldre i Malvik IL tør å snakke sammen og ta opp ting med den 

det gjelder på en konstruktiv måte, for at vi alle skal bli bedre!  

  

Med bakgrunn i vår visjon og verdigrunnlag, har vi en grunnleggende todelt målsetning:  

• Alle som har lyst til å spille fotball, skal få gjøre det i Malvik IL Fotball  

• Alle som har lyst til å bli gode til å spille fotball, skal få bli det i Malvik IL Fotball  

Vi har følgende konkrete målsetninger som skal måles og evalueres årlig:  

1. Vi skal opprettholde lag i alle aldersklasser på både jente- og guttesiden  

2. Vi skal opprettholde attraktive lag på junior- og seniornivå   

3. Vi skal rekruttere flest mulig spillere fra egne lag til junior- og senioravdelingen hvert 

år  

4. Vi skal skape balanse mellom kjønnene i alle roller i klubben, og vi skal øke andelen 

kvinnelige trenere  

5. Våre hovedtrenere skal ha relevant del av grasrottrenerutdanningen for sin 

trenergjerning og lagsnivå. Det er også en målsetning at alle våre trenere, 

hovedtrenere og rolletrenere har trenerutdanning  

Malvik IL Fotball er en solid og attraktiv utviklingsklubb – med plass til alle!   



 

Styret i padlegruppa 2021 38 

Styret og ansatte  

 Styret har etter årsmøtet hatt følgende sammensettingen med tilhørende rollefordeling:  
  

Frode Forbord (leder)  

Øyvind Holthe  (nestleder)  

Caroline Baardsen (styremedlem med ansvar for dugnad og frivillighet)  

Morten Løvseth (styremedlem med ansvar for marked og samfunn)  

Kristina Raaen Mjøs (styremedlem med ansvar for kvalitetsklubb og kompetanse)  

Bjørn Wilhelm Nilsen  (styremedlem med ansvar for anlegg og utstyr)  

Aage Nordahl (styremedlem med ansvar for cup og arrangement)  

Karen Raaen Roland (varamedlem)  

Beate Kvamstad Lervold (varamedlem)  prosjekt Malvik Fotball 2025  
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Styret har gjennomført 13 møter og behandlet 79 saker i 2021. Av større saker nevnes 

fortsatt implementering og drift av avdelingen i henhold til prosjekt kvalitetsklubb, 

smittevern (fast punkt på styremøtene), planlegging og gjennomføring av Malvikcupen 

januar 2021-2022,oppstart av prosjekt Malvik fotball 2025, regulering av aktivitet ihht. 

Smittevern , oppstart nye kull, budsjett og treneransettelser.  

Avdelingen har i 2021 hatt følgende ansatte:  

Siri Eide, administrasjonssekretær        Terje Hammerbukt  Sportslig Leder 16-sen herrer fra 1 

des 2021 Jan Aasbak, materialforvalter                Morten Hergren, dommeransvarlig   

Marius Myrbekk, ansvar for banekalendere  

Petter Roksvaag, sportslig leder  

Allan Rødfjell, treneransvarlig barn  

Brynjar Larssen - Aas, TEBF kontakt   
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Organisering av avdelingen  
Styret la frem følgende organisasjonsplan overfor årsmøtet i 2020:  
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 I organisasjonsplanen skilles det mellom:  

9. Aktive og trenere  

10. Ansatte innenfor sportslig aktivitet  

11. Ansatte innenfor administrative roller  

12. Tillitsvalgte  

Likeledes skilles det mellom 2 utvalg:  

- Administrativt  

• Økonomi, IT og kommunikasjon  

- Sportslig ledelse og Fair Play  

• Treneransvarlige, dommerkoordinator, FIKS og overganger, 

rekrutteringsansvarlig og klubbkveldansvarlig  

I avdelingens klubbhåndbok fremgår rollebeskrivelser for alle styremedlemmene og alle roller i 

Sportslig Utvalg og Fair Play.   

Organisering av styret med definerte ansvarsområder har fungert godt, selv om 

arbeidsmengden varierer betydelig. Administrativt utvalg har fungert godt. Organisering av 

sportslig utvalg er under løpende evaluering. Vi har ikke lyktes å fylle alle stillingene innenfor 

sportslig utvalg.   
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NFF Kvalitetsklubb  
MIL Fotball sin søknad, inkludert sportsplan, klubbhåndbok og kompetanseoversikt ble 

godkjent av kretsen våren 2017, og vi ble en NFF Kvalitetsklubb i forbindelse med 

fotballskolen 2017. Som følge av et utvidet kriteriesett, startet vi en prosess med re-

sertifisering som kvalitetsklubb i 2021. Vi har fått tildelt en egen person i kretsen som skal 

bidra i denne prosessen. I hovedtrekk er det 4 hovedområder (med utvalgte underområder) 

som er knyttet til konseptet:    

13. Aktivitet  

1. Rekruttering, sportsplan, treneransvarlig og dommeransvarlig  

14. Organisasjon  

1. Organisasjonskart, økonomistyring, klubbhåndbok, FIKS og 

kvalitetsklubbansvarlig  

15. Kompetanse  

1. Leder- og trenerkompetanse  
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16. Samfunns- og verdiarbeid  

1. Verdisett, hjemmekamper, årlig verdimøte, politiattester, trygge rammer og 

fair play  

Status og erfaringer fra 2021  

Aktivitet: Vi har et kontinuerlig fokus på å fylle opp ubesatte roller innenfor sport, samt finne 

en organisering som er effektiv. I 2018 ansatte vi en egen treneransvarlig for barnefotballen, 

og oppgaven i 2022 blir å fortsatt integrere arbeidet her med øvrig sportslig aktivitet. 

Desember 2021 gjør vi også endringer på sportslig på ungdomsnivå og guttefotballen. Terje 

Hammerbukt engasjeres i ett 3 mnd engasjement med mål om ansettelse ut 2022. Vi har 

også egen ansatt med ansvar for  

barnefotballkveldene. Vi kan bli enda bedre på å sikre god struktur og 

skriftlighet/dokumentasjon i det sportslige arbeidet i avdelingen. Vår sportsplan ble sist 

revidert i 2018. Vi må i fremtiden ha stort fokus på at all aktivitet i alle avdelinger skjer 

innenfor vår sportsplan.   

Ett av kretsens satsningsområder er utdanning av trenerveiledere i klubbene. I 2019 tok  
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Allan Rødfjell denne utdannelsen, og han gjennomfører nå alle trenerkurs nivå 1 til 4 for våre 

trenere.  

Vi ønsker at flere skal ta denne utdannelsen.   

Dommeransvarlig er en viktig oppgave. Vedkommende skal blant annet være nærmeste 

kontakt for våre dommere, være en veileder samt bidra til at vi har riktig kompetanse på 

våre dommere i henhold til krav fra kretsen. Vi er veldig glade for at vi har Morten Hergren i 

denne rollen, og vi er stolte over å ha en veldig god dommerstand.  

Vi har i henhold til klubbens sportsplan ordinært valgt å ha oppstart for yngste kull rundt 

påske i første klasse gjennom en samling i Abrahallen. I 2021 ble dette pga korona 

situasjonen løst ved at vi ønsket nye kull velkommen gjennom at Allan Rødfjell og Caroline 

Bårdsen deltok på lagenes første treninger. Dette ble kombinert med utdeling av utstyr. Vi er 

godt fornøyde med hvordan vi gjennomførte oppstarten til tross for korona situasjonen. Vi 

håper vi kan ta i bruk Abrahallen og kjøre vårt opprinnelige opplegg for 2022.   

Høsten 2021 gikk vi i ett samarbeid med Coerver og Hommelvik om å arrangere fotballskole i  

Abrahallen 8 kvelder før nyttår og 8 kvelder i 2022. dette har fungert godt og ca 40 barn 

mellom 10 og  
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14 år deltok fra Malvik. Dette finansieres ved foreldrebetaling og er ett frivillig tilbud til de 

som ønsker.   

Organisasjon: Styrets oppfatning er at organiseringen av avdelingen på overordnet nivå 

fungerer hensiktsmessig. Vi er godt fornøyde med å ha en klar organisasjonsplan med 

definerte undergrupper. Et positivt trekk er at vi nå opplever det noe lettere å rekruttere inn 

i ulike roller. Vi håper at klubbhåndbok med stillingsinstrukser for ulike roller skal videreføre 

god rekruttering.    

De administrative oppgavene i avdelingen blir løst på en god måte. Vi er heldige som har 

gode ressurser med lang erfaring innenfor dette i avdelingen. Vi har en god økonomi og god 

økonomistyring. Vi gjennomfører store arrangement og dugnader uten store problemer 

rundt betaling, innfordring og oppfølging. Vi er prisgitt en del manuelt arbeid fra 

økonomiansvarlig og bør i fremtiden bestrebe bedre systemer for inndrivelse og oppfølging 

for å lette arbeidet for økonomiansvarlig.  

Vi har i 2021 søkt og mottatt støtte for avlyste aktiviteter. De offentlige søkeordningene har 

vært rause, men noe dårligere enn i 2020. Vi valgte våren 2020 å permittere trenere og 
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sportslig ledelse for en periode. I 2021 har vi ikke hatt permitteringer og har forsøkt etter 

beste evne å holde ett høyt aktivitetsnivå men i henhold til gjeldende smitteverns-regler.  

Det lages månedlige regnskapsrapporter som oversendes styreleder, og økonomistatus er 

også jevnlig tema i styremøtene. Vi har valgt å ikke ha et eget styremedlem med særskilt 

fokus på økonomi. Dette kan vurderes på et senere tidspunkt, avhengig av styrets samlede 

kompetanse.  Vår klubbhåndbok revideres etter hvert årsmøte slik at endringer fanges opp.   

Kompetanse: Vi tilfredsstiller kretsens krav til kompetanse i styret (antall som skal ha 

lederkurs). Vi har i 2021 fortsatt å tildele ressurser inn i at våre trenere skal ta 

trenerutdanning ved å gjennomføre kompakte kurs over ei helg i Abrahallen. Korona stoppet 

denne aktiviteten, men vi klarte å gjennomføre 4 delkurs i samarbeid med Hommelvik 

høsten 2021. Vi har over tid økt antallet trenere i våre lag som har relevant utdannelse. Vi vil 

fremover ha fokus på trenerkompetanse, samt har god oversikt over dette internt. Vi vil også 

søke å få trenere inn på B kurs.   

Samfunns- og verdiarbeid: I forbindelse med kvalitetsklubbprosjektet, fastsatte vi en visjon, 

et verdigrunnlag og konkrete målsetninger. Jobben fremover er å implementere dette i vår 

aktivitet og i våre vurderinger og beslutninger. Vi valgte i 2021 å ikke gjennomføre et stort 
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«verdimøte», men heller ta opp verdiene i ulike fora i løpet av året. Vi fikk gode 

tilbakemeldinger fra kretsen på dette valget. Vi må i 2022 bli enda bedre på å kvalitetssikre 

at våre trenere og andre relevante har politiattest. Vi leverte en egenerklæring/rapport til 

kretsen våren 2020. Dette ble fulgt opp med et evalueringsmøte hvor vi fikk gode 

tilbakemeldinger på vårt arbeid. Styret anser selve godkjenningen som kvalitetsklubb kun 

som en anerkjennelse på at vi svarer ut de kriteriene som kretsen/NFF har stilt til oss som 

klubb. Jobben med å være en kvalitetsklubb i praksis er en løpende oppgave. 

Kvalitetsklubbstemplet gir oss likevel et godt grunnlag for videre god og sunn klubbdrift. 

Styret ser det som en viktig oppgave å spre informasjon og krav ut i organisasjonen. Vår 

klubbhåndbok er et helt sentralt verktøy i dette.   

Sportslig ledelse  
Sportslig leders avtale med Malvik IL Fotball har et definert arbeidsomfang som er beskrevet i 

vår klubbhåndbok: Lede den til enhver tid gjeldende organiseringen av avdelingens sportslige 

ledelse, koordinere sportslig ledelses aktiviteter herunder innkalle til møter, følge opp at 

beslutninger i gjennomføres, evaluere og innstille endringer i sportslig ledelse, være ansvarlig 

for at avdelingens sportsplan implementeres i lagene, følge opp at lag gjennomfører sin 
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aktivitet innenfor rammene i sportsplanen, koordinere klubbens spillerutvikling herunder 

hospitering og lån av spillere mellom lag, koordinere uttak til aktiviteter i regi av krets og 

forbund, gjennomføre trenerforum, tilrettelegge for trenerutvikling, koordinere lagenes 

overgang fra barnefotball til ungdomsfotball, innstille hovedtrenere og rolletrenere inn til 

styret samt rapportere til styret.   

Klubben setter stor pris på det engasjementet som er utvist i 2021. Sportslig ledelse og Fair 

Play skal ha et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet i fotballgruppa. Enheten er 

sammensatt av sportslig leder (petter Roksvaag ut 2021, Terje Hammerbukt fra 1 des 2021 ), 

treneransvarlig barn (Allan Rødfjell), dommeransvarlig (Morten Hergren) FIKS og overganger 

(Bjørn Vikhammermo, Siri Eide), klubbkveldansvarlig (Brynjar Larssen-Aas) samt styreleder.  

  

Status organisering av Sportslig Utvalg og Fair Play  

Styret har de siste 4 årene evaluert organiseringen av Sportslig Utvalg og Fair Play. Vi ser at vi 

har potensiale for forbedringer rundt hvordan vi løser de sportslige arbeidsoppgavene med 

bakgrunn i de avtalene som foreligger for hver enkelt rolle i utvalget. Styret vil fortsatt se på 

organiseringen av Sportslig Utvalg og Fair Play utover i 2022 sesongen.  
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I 2021 har det som følge av korona ikke blitt gjennomført regelmessige trenerforum i 

barnefotballen og i ungdomsfotballen. Vi fikk gjennomført et eget lagledermøte. Vi ønsker at 

det skal gjennomføres regelmessige trenerforum i alle årsklasser fremover.  

MIL Fotball er meget godt fornøyd med hvordan dommerlogistikken er løst i 2021, og vil 

spesielt trekke frem at etableringen av dommerportalen på sosiale medier hvor lagene 

enkelt kan melde inn dommerbehov fungerer godt!   

MIL Fotball setter stor pris på det engasjementet som er utvist av de personene som har 

inngått i Sportslig Utvalg og Fair Play!  

Sportslig – avdelingene   
Barnefotballen  
Som følge av korona ble aktiviteten innenfor barnefotballens 7-12 åringer (2014-2009) 

begrenset. Alt av cuper ble avlyst ved nedstengningen, men noen cuper ble gjennomført på 

høsten. Flere barnefotballkvelder, som ordinært er et samarbeidsprosjekt mellom oss og 4 

andre klubber, ble avlyst.  

Vi gjennomførte riktignok vårt arrangement i Abrahallen i løpet av høsten.   
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Som nevnt ble ikke den tradisjonelle kick-off’en for de yngste barna gjennomført. Vi har over 

tid opparbeidet oss god erfaring med å gjennomføre dette i Abrahallen, hvor omkring 200 

spillere deltar. De eldste barna overnatter også på kunstgresset. Under denne kick-off’en blir 

også trenere, lagledere og foreldrekontakter innenfor barnefotballen kontaktet og knyttet 

opp mot klubben. Vi satser på å komme i gang igjen med dette i 2022. MIL Fotball starter 

opp organisert fotballtilbud for 7 åringer i henhold til hovedlagets klubbhåndbok.  

Barnefotballen har etter tilbakemeldinger og vår erfaring sett utviklingsbehovet på enkelte 

områder.  

Ett område er formidlingen av trenerutvikling i en mye tidligere fase, gjerne i forkant av 

sesongstart. Bedre, tidligere, og mer presis informasjon angående kursing er viktig for å 

engasjere og klarlegge for dyktige foreldretrenere. Her har vi de siste årene gjort et godt løft 

gjennom at mange trenere i barnefotballen har tatt trenerkurs. Det vurderes også om 

trenerforumet skal brukes til  

mer erfaringsutvikling, der man bruker erfarne trenere og setter de sammen med de mindre 

erfarne, gjerne med en praktisk gjennomføring. For 2022 ønsker vi at sportslig leder og 

treneransvarlig for barnefotballen setter av nok tid til å følge opp lagene tettere. Vi ønsker 

igjen å se på muligheten for felles treninger i barnefotballen.    
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I barnefotballen er det etablert et eget opplegg for jentene som går under navnet KRAFT. 

Spennende!  

De holder ett høyt og fornuftig aktivitetsnivå for å gi jentene noe å strekke seg etter. 

Avdelingen prøver etter beste evne å legge til rette for slik aktivitet inne i Abrahallen.   

Ungdomsfotballen  
Spillerne kommer inn under ungdomsfotballen som 13-års kull. Kullene varierer i størrelse, 

og i denne klassen har jevnt over guttespillerne vært representert i større grad enn 

jentespillerne.   

Jentesiden består av 6 kull (2009-2004). En felles utfordring i dette aldersspennet er at vi 

som klubb evner å samarbeide godt, slik at jentene slipper å måtte velge bort en idrett. Flere 

jenter deltar både på fotball og håndball. Vi ønsker å holde fokus på en smidig 

hospiteringsordning mellom kullene, også opp mot J17 og damer senior.  

Vi valgte vinteren 2020 å etablere en felles treningsgruppe for tre kull – 2006, 2005 og 2004.  

Bakgrunnen var å hindre frafall i G14/G16 kullene som følge av erfaringsmessig stort sprik i 

ferdigheter og motivasjon. Vi ønsker at flest mulig skal få utfordringer på sitt nivå. En felles 

trenings- og kamparena for 3 kull på tvers av alder er «nybrottsarbeid» også i kretsen, og vi 
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er godt fornøyde med erfaringene fra 2020. Prosjektet ble videreført i 2021, og skal i henhold 

til plan evalueres etter 3 års drift. Høsten 2021 ser det allikevel ut til at vi går bort fra 

modellen og ansetter trenere i hvert årskull.  

Klubben anser det ikke som et mål å ha lag i 0-div hvert år, hverken på jente eller guttesiden. 

Kullenes størrelse og egne ønsker vil avgjøre dette fra år til år. Fokus for klubben må være å 

bevare 15- og 16 årskullene for begge kjønn i denne fasen, og det må jobbes aktivt for å 

forhindre frafall gjennom blant annet hensiktsmessig kamptilbud. Vi ser at dette er en solid 

utfordring for oss gjennom at kamptilbudet kan bli lite differensiert innenfor kullene.   

I 2021 ble treningssamlingen for ungdomskullene i Selbu avlyst pga covid. Denne vinterhelga 

i Selbu er viktig for klubb-bygging i ungdomsfotballen og vi håper å kunne arrangere i 2022.  

Junior og senior  
Jenter 17 ble i 2021 trent av Asbjørn Fosså. Laget har bestått av 2004 og 2005 årgangene. 

Laget gjennomførte den reduserte serien på en veldig god måte! Vi har også spillere innenfor 

dette aldersspennet som ville ha spilt jevnlig på seniorlagene. Gutter junior ble trent av Knut 

Lorvik sammen med rolletrenere i deler av sesongen. Laget hadde en flott sesong der vi stilte 

med 2 lag.  
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Dette er meget bra når vi ser på klubber rundt oss.  

Herrer senior ble trent av Terje Hammerbukt sammen med rolletrener. Terje klarte å 

rekruttere mange nye spillere og endte sesongen på 3 plass i sin avdeling. Solid gjennomført 

sesong. Vi hadde også ytterligere ett herre seniorlag. Planen er at dette skal være et 

lavterskeltilbud og spille i 6. divisjon. Laget trenes av Knut Juel og Geir Ellefsen. Damer senior 

ble trent av Nora Skille i første halvdel av sesongen. Pga jobb flyttet Nora og vi fikk inn Ingar 

Fossan sammen med flere rolletrenere. Planen var at vi skulle stille med 2 damelag (3. 

divisjon og 4. divisjon). Det ble konkluderte ganske fort med at 1 lag var mer enn nok. I 3 div 

ble det omlegging/innstramming av seriesystemet og målet ble å bli blant de 4 beste for å 

sikre fortsatt 3 div. Dette klarte laget fint og høsten ble avsluttet med kvalik til 2 div der vi til 

slutt kom til kort, men laget spilte seg til finale i Trøndersk mesterskap. Der ble det riktignok 

tap mot ett bedre Steinkjer lag.    

Seniorlagene har hatt gode treninger, og skal ha mye ros for å klare å holde trykket oppe til 

tross for begrensninger rundt kontakt på trening og lite forutsigbar kampsesong. Vi gleder 

oss til å se lagene i aksjon i 2022.  
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Dommere  
Vi har i løpet av de siste årene hatt mange igjennom kretsens dommerkurs, og har for tiden 

rundt 15 godkjente kretsdommere. Militæret og flytting for skole/jobb gjør oss sårbare for å 

ikke produsere kretsens krav om 20 kamper pr kretsdommer i en full sesong gitt vårt 

kampantall. Vi gjennomførte i år igjen et eget klubbdommerkurs. Som følge av korona og 

avlyst Malvikcupen 6–10 år ble praksisavviklingen gjennomført under barnefotballkveldene, 

men også under ordinære kamper med mye bruk av veileder. Morten Hergren som 

dommeransvarlig har styrt dette på en kjempefin måte. Han har hatt det operative ansvaret 

med å koordinere klubbens dommere i forbindelse med ordinært seriespill og ulike 

turneringer i klubbregi.   

Malvikcupen  
Cupkomiteen har mandat fra Styret i fotballavdelingen til å planlegge, gjennomføre og holde 

styret oppdatert vedrørende Malvikcupen. Cupkomiteen har mulighet for å trekke inn 

personer etter behov, og har i utgangspunktet bestått av Aage Nordahl (leder), Marius 

Myrbekk, Frode Forbord, Fredrik Hov, Gry Haugen og Jan Aasbak.  Malvikcupen har egen 

budsjettpost og regnskap i fotballregnskapet.   
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Vi var heldige som fikk gjennomført Malvikcupen i januar 2020, før korona avlyste de aller 

fleste cuper. Vår «hovedcup» ble igjen en suksess og bekreftet at Malvikcupen har fått 

fotfeste blant Midt Norske cuper, og har solid påmelding og god økonomi. I 2021 ble 

fotballen stengt ned i januar og vi fikk da  

ikke arrangert vår store hovedcup. Cup- komiteen holder trykket oppe og er klar til å 

arrangere når myndighetene åpner for det.  

Vår nye hjemmeside for Malvikcupen fungerer godt, men krever aktiv oppfølging slik at vi har 

informasjon om neste cup publisert. Vi benytter Profixio til påmelding, økonomi og 

kampoppsett.   

  

  
  

Fotballskolen  
Avdelingen arrangerte i år igjen en meget vellykket, koronatilpasset, fotballskole! Vårt 

konsept fungerte meget godt, og vi fikk så å si bare gode tilbakemeldinger fra foreldene. 
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Skolen ble minnerikt avsluttet med helikopterdropp av godteri og spyling av barn og voksne 

fra brannvesenet. Dette er noe vi håper å gjenta i 2022. Takk til Petter, Aage og 

ungdomstrenere for en flott uke.  

Dugnader  
MIL er en utviklingsklubb, og våre vesentlige inntektskilder kommer fra treningsavgift og 

dugnad. MIL fotball arrangerte dopapir-dugnader i 2021, og fotballotteriet. Lagene har selv 

mulighet for ulike dugnader, både til eget lag og for klubben, under fotballavdelingens 

arrangement. Slike aktiviteter ble i stor grad avlyst i 2021.   

Materiell  
MIL fotball gjennomførte i 2018 en anbudskonkurranse for ny utstyrsleverandør koordinert 

gjennom hovedlaget. Vi har valgt å videreføre med Adidas, og vår leverandør er Nor Contact.   

I 2019 ble det gjort et stort løft rundt spesielt bekledning for avdelingen. Alle spillere fra 12 

år mottar en utstyrspakke til en verdi av ca kr. 2 200, hvor egenandelen var satt til kr. 750. 

Våre spillere under 12 år mottar spillerdrakt, shorts og strømper gratis (dette siden vi ikke 

utsteder egen treningsavgift for disse kullene). Alle trenere og lagledere mottok også store 
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utstyrspakker. Det er en fryd å se våre spillere, trenere og tillitsvalgte i vårt utstyr – hvor alle 

går likt kledd! Vi får også mye skryt for våre nye drakter. Det ser ut til at spilledrakter holder 

lenger enn hva vi forventet.  

Avdelingen inngikk i 2016 en 7- års leasingavtale for traktor med tilhørende brøyteutstyr. 

Avtalen er ikke endret i 2021.   

  
  

Anlegg  
På anleggssiden ligger Malvik IL fotball helt i toppen i fylket når det kommer til fasiliteter. 

Siden vi nå har egen brøytekapasitet, kan kunstgressbanen brukes året rundt. I tillegg trener 

lagene på Viksletta gress, Saksvik kunstgress og i Abrahallen. I løpet av 2022 vil vi få en ny 

kunstgressbane ved den gamle grusbanen flombelysning. Vi planlegger en storstilt åpning 

sammen med resten av idrettslaget.  

Viksletta  
Viksletta  har bra fasiliteter men kunstgressdekket begynner å bli modent for utskifting, 

flombelysning, tribune og kiosk, samt tilknytning til garderober i Malvikhallen. Banen 
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vinterbrøytes. Garasjen med toalett har blitt en nyttig tilvekst. I 2020 valgte vi å bygge rom 

for utvendig oppbevaring av 3v3 banene. I tillegg bygde vi skap i garasjen til alle lag hvor 

lagsutstur kan oppbevares. I 2021 har vi investert i postvogner for oppbevaring av utstyr i 

Abrahallen.  

Viksletta gress  
Viksletta gress brukes som trening og kamparena til og med 11’er-fotball. Banen er også i 

bruk under sommerens fotballskole. Banen brukes i sommerhalvåret. Siden nye VUS skal 

bygges på gressbanen ble banen allerede i august byggetomt. Gressbanen vil i løpet av 2022 

erstattes av en ny kunstgressbane der grusbanen ligger. Vi gleder oss til mere helårs 

banekapasitet.  

Saksvik kunstgress  
Saksvik kunstgressbane brukes som trenings- og kamparena opp til og med sjuerfotball. 

Banen er ikke vinterbrøytet.   

Abrahallen  
Abrahallen har blitt hyppig brukt i starten av 2021 til vintertrening. Gjennom året blir 

arenaen også benyttet som «avlastningsarena» for våre øvrige anlegg.   
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Selskapet Abrahallen AS ble stiftet i 2013 og er eid av RBK og MIL, med henholdsvis 2/3 og 

1/3.  

Inntektene kommer fra utleie av hallen til idrettslag og Malvik videregående skole. 

Omsetningen i 2021 ble på ca. 1,4 millioner kroner, en nedgang fra ca. 1,61 mill i 2020.  

Driftsresultatet for 2021 ble kr. – 160 565. Etter finanskostnader -308 996, og et ordinært 

resultat etter skatt på -241 017.  

Selskapets egenkapital er kr 4 727 762. Ved utgangen av 2019 er det mottatt kr. 7 mill i 

spillemidler, og alle midler er nå mottatt. Ekstern gjeld i selskapet er kr. 3,9 mill, uforandret 

gjennom året. Selskapet ønsker å bygge opp noe likviditet til å skifte kunstgress (tidspunkt 

ikke besluttet).  Selskapet valgte allikevel å ta en kostnad på ca 450 000 på utbedring av lys til 

ledd belysning på ca halvparten av armaturene.  

Abrahallen AS sin største kunde er fortsatt Trøndelag fotballkrets. Vår klubb er ordinært en 

stor leietaker i Abrahallen. Det jobbes også løpende med å undersøke mulighetene for å 

benytte hallen til andre arrangement. Vi ønsker også fremover å være en stor bruker av 

Abrahallen, selv om vi nå har fått egen brøytekapasitet. Vi ser det som viktig å bruke våre 

midler på å skape gode fotballforhold og opplevelser for våre utøvere, og Abrahallen er et 

godt verktøy i så måte!   
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Medlemsnett  
Dette er vårt elektroniske medlemsregister, og er felles for Malvik IL. Her holder klubben 

oversikt over medlemmene og i hvilken avdeling/avdelinger de er knyttet til. 

Medlemskontingent og treningsavgift blir fakturert herfra.   

Sponsorer  
Malvik IL fotball er avhengig av gode samarbeidspartnere og sponsorer. Disse står for 

finansiering av en vesentlig andel av klubbens aktiviteter, og det er derfor særdeles viktig at 

disse partnerne blir framsnakket og benyttet av klubbens medlemmer! Dette, sammen med 

våre medlemmers deltagelse i gjenytelser som aktivitetsdager, varetelling og lignende, er det 

som gjør disse avtalene mulig. Klubben retter en stor takk til disse for samarbeidet siste 

sesong, og ser fram til ett fortsatt godt samarbeide videre.   

Våre samarbeidspartnere og sponsorer denne sesongen har vært: Coop Extra, 

Vikhammerstrand,  

Autosenteret AS,  Eiendomsmegler 1, Adidas, Nor Contact, ES Elektro AS, Sparebank 1  Smn og 

Tverås Maskin & Transport AS  
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Tusen takk til dere alle for viktige bidrag slik at vi klarer å skape gode og trygge opplevelser for alle 

som ønsker å spille fotball i Malvik IL!  

  

 

 

 

 

 

 

DISKSPORT 
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Årsberetning 2021  

  

Etablering av Vikhammerløkka Diskgolfpark og Malvik IL Disksport  
Allerede i januar ble den første kontakten etablert mellom daglig leder Merete R. Larssen-Aas og 

Hans-Christian Ristad. Daglig leder hadde vært i kontakt med Trondheim Frisbeeklubb for å få hjelp 

med å etablere diskgolf i Malvik og styreleder der tipset om at Ristad var flyttet til kommunen.  

13.01.21 var det første samtalene i gang og da ble det snakket om pris på kurver m.m. slik at det 

kunne søkes om midler.  

Allerede dagen etter hadde Ristad vært og funnet Vikhammerløkka som en mulig plassering og 

hjulene var i gang. I februar ble kontakt med kommunen opprettet og det ble tidlig klart at  

Vikhammerløkka kunne være en mulig arena for en bane. Det ble i første omgang planlagt 6 hull, det 

som etter hvert ble hull 1-6.  

I mars ble det søkt om midler fra SMN1, som etter hvert innvilget 10.000,- til banen. Kommunen 

hadde også sagt så godt som ja til at man bygget ut, men det var noen utfordringer med at Trondheim 

Kommune eide området.   

I april begynte det å komme inn mer midler til banen. Det ble laget et tilbud om å «kjøpe» hull for 

10.000,- hver, og etter hvert ble alle 9 hullene solgt. Dermed hadde man 100.000,- til å begynne å 

bygge bane. Og 14. april var alt falt på plass slik at kurver og materialer til utkastfelt og skilting kunne 

bestilles.  
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24. april ble det første utkastfeltet snekret sammen og lagt på plass til hull 1. Den 25. var det invitert 

til dugnad og et 20-talls mennesker møtte opp for å bidra. Da kom 6 utkastfelt raskt på plass. Ikke alle 

ble gravd ned og planert ut denne dagen, men mye kom på plass. Samtidig ble det klart at vi måtte ha 

3 hull til. 28. april kom det svar fra kommune og dermed var det bare å kjøre på med hull 7-9 i tillegg.  

1. mai ble utkastfelt 7, 8 og 9 bygget og lagt på plass. Nå var det kurvene og skilting som sto igjen. 

Kurver skulle vise seg å bli en utfordring på grunn av COVID-19. Det var vanskelig å få ting tilsendt og 

bestillingen tok tid. I mellomtiden ble det bygget og satt ut stativ for tee-skilt. Men mot slutten av 

måneden var kurvene også på plass, og den 25.05.21 var 9 kurver satt opp og banen klar til bruk.  

Det skulle også ta litt tid før kunstgresset som skulle oppå utkastfeltene ankom banen. Det var først i 

juli at dette kom, og dermed var det klar for ny dugnad. 08.07. var også kunstgress lagt å alle 9 

utkastfeltene. Og 16.08 var det endelig klart for permanent skilting. Både hovedtavlen og teeskilt ble 

hengt opp for å erstatte laminerte versjoner som hadde vært der til da. Mellom slagene var det også 

gjort en del arbeid med ryddesag for å få bort tornebusker og kratt rundt kurvene.  

Et styre måtte også på plass. Hans-Christian Ristad tok gledelig på seg rollen som leder, mens Torbjørn 

Dybsland stilte som økonomiansvarlig. Mats Paulsen ble også med i styret fra start. På styremøte i 

Malvik IL den 08.06.21 ble Malvik IL Disksport godkjent som midlertidig avdeling, med mulighet for å 

bli tatt opp som fullverdig avdeling ved årsmøtet i 2022.   

Styrets sammensetning  
Styreleder – Hans-Christian Ristad  

Økonomiansvarlig – Torbjørn Dybsland Styremedlem 

– Mats Paulsen  
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Styrets arbeid  
Styret har ikke hatt ordinære møter dette første året. I stedet ble saker diskutert gjennom facebook 

og teams. Det ble gjort noen vedtak, som innkjøp av ryddesag, premiering av seriemestere og diverse 

valg rundt banen og utstyr.  

Styret sto imidlertid sentralt i arbeidet med å få etablert banen. Både i form av kommunikasjon med 

kommunen, finansiering (som i all hovedsak ble ordnet av klubbens daglige leder) og dugnadsarbeidet 

som gjorde at banen ble bygd.  

Aktivitet  
Det var som utgangspunkt planlagt en offisiell åpning av banen. Det ble imidlertid vanskelig å 

planlegge en fullverdig åpning med de restriksjonene som COVID-19 pandemien la. Derfor ble det 

besluttet å utsette den offisielle åpningen til 2022.  

Banen ble bygd og tatt i bruk til seriespill. Det ble arrangert serierunder hver mandag og fredag fra og 

med 31.05 til og med 27.09. Totalt ble det arrangert 35 serierunder, med deltakere i fire klasser samt 

en god del gjester. I snitt deltok 17,3 personer per runde, hvorav 6,2 var medlem i klubben.  

Seriemestere ble:  

Open – Tom Skarsvåg  

Open Dame – Theresa Ristad  

Master – Roy Skogvold og Hans-Christian Ristad Master 

Dame – Lill Mona Tidemann  
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Det ble arrangert et nybegynnerkurs den 16.08, der 11 stykk deltok.   

Sesongen ble avsluttet med en turnering etterfulgt av en dugnad til å plukke opp kurvene for 

vinterlagring. Turneringen ble arrangert 21.11 og 7 stykk deltok. I turneringen ble det spilt 18 hull 

(altså to runder rundt banen). Vinnere av turneringen ble:  

Open – Fredrik Svebak  

Master – Hans-Christian Ristad  

Kommunikasjon  
I 2021 ble det også opprettet en underside (www.malvikil.no/disksport) på klubbens hjemmeside. Her 

er det lagt ut informasjon rettet mot nybegynnere, samt om Vikhammerløkka Diskgolfpark og vår 

aktivitet. Det har vært publisert nyhetssaker etter hver serierunde og knyttet til aktiviteter som 

dugnader, nybegynnerkurs og medlemmers deltakelse i andre turneringer.  

Avdelingen har også etablert seg på sosiale medier. Det er laget en instagramkonto som per  

31.12.2021 hadde ca 60 følgere. Her er det kun publisert noen få bilder, så økt grad av publisering vil 

nok føre til flere følgere.  

På facebook er det opprettet to sider og en gruppe. Facebooksiden Malvik IL Disksport er ment som 

en informasjonskanal ut til de som er interessert i avdelingen og vår aktivitet. Her lages det 

arrrangement for alle serierunder, kurs, turneringer m.m. Alle nyhetssaker på hjemmesiden lenkes, og 

det kan publiseres annet knyttet til avdelingens aktivitet. Facebookgruppen Malvik IL Disksport er 

ment som et treffsted for klubbens medlemmer og andre som er interessert i vår aktivitet. Her kan 

http://www.malvikil.no/disksport
http://www.malvikil.no/disksport
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man finne noen å gå runde med, etterlyse disker man har mistet eller bare ha en diskusjon om ting 

knyttet il klubben, vårt anlegg eller lignende. Til slutt er det opprettet en facebookside for  

Vikhammerløkka Diskgolfpark. Denne er ment som en informasjonskanal for aktivitet på banen. Her 

vil det publiseres når det skal være aktivitet på banen, når banen tas ned for vinteren og settes opp 

for våren, samt publiseres bilder fra anlegget.  

Økonomi  
Avdelingen har en sunn økonomi. I det første året har inntektene og utgiftene dreid seg rundt 

finansiering av Vikhammerløkka Diskgolfpark. Det kom totalt sett inn 100.000,- i form av tilskudd på 

10.000,- fra SMN1 samt at 9 sponsorer kjøpte hvert sitt hull på banen. Utgiftene fordelte seg på 

innkjøp av kurver, materialer til utkastfelt og skilting, samt selveste skiltene. I tillegg ble det kjøpt inn 

60 disker til utlån, og en ryddesag.  

Etter en vurdering av hovedstyret ble 10.000,- av de overskytende midlene satt inn på avdelingens 

konto og utgjorde dermed balansen. Av dette er det brukt penger på premier til serievinnerne, og 

man står altså igjen med et overskudd fra 2021.  

Medlemstall  
Medlemstall per 01.01.2022:  

  0-5 år  6-12 år  13-19 år  20-25 år  26+ år  Totalt  

Kvinner  0  0  0  0  2  2  

Menn  2  0  0  0  14  16  
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Totalt  2  0  0  0  16  18  

  

I 2021 har det ikke vært gjort store grep for å sørge for rekruttering til klubben. Dette skyldes i stor 

grad at man var opptatt av å få banen oppe og gå, samt at covid-19 la noen begrensninger på hvor 

mye tiltak man kunne gjøre ut mot folk.  

Av de 18 medlemmene er en stor andel også medlem i andre klubber. Dette er altså spillere som 

allerede drev med diskgolf før avdelingen ble opprettet. Noen har imidlertid kommet til og startet 

som medlem i Malvik IL Disksport.  

En stor del av medlemsmassen (78 %) er menn over 25 år. For fremtiden vil det altså være ønskelig å 

både dra inn flere kvinner (kun 2 per 31.12.2021) og yngre (kun 2 per 31.12.2021).  

Takk til dere!  
Det er mange som har stått på både for at Malvik IL Disksport skal være en realitet, men også 

Vikhammerløkka Diskgolfpark. Disse ønsker vi naturligvis å rette en stor takk til!  

Vi ønsker å starte med å takke støttespillerne som har gjort banen mulig gjennom å finansiere den.  

Disse er: Sparebank 1 Midt-Norge, Brageva, Bunnpris Hundhammeren, Byggmester Breivik og Lyngen, 

Sport og Trim, Eco-bygg, Nor-Contact Sport, Intakt, Eiendomsmegler 1 og Rema 1000 Vikhammer.  

Videre vil vi takke daglig leder i Malvik IL, som har vært sentral i å finne våre støttespillere og å 

promotere anlegget både i media og ute blant folk. Vi vil også takke alle som har stilt opp på 

dugnader i løpet av sesongen og bidratt til at vi har en så fin bane som vi har.   
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Til slutt vil vi rette en ekstra liten takk til Jan Ove Iversen som donerte av sin tid og kunstneriske evne 

til å lage tegningen som er brukt på premiene for årets seriemestere, og som du finner til høyre i 

toppteksten i dette dokumentet.   

Takk til dere alle sammen!  

  

Mvh For Malvik IL 

Disksport  

  

Hans-Christian Ristad styreleder  
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Årsmelding 2021 
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Styret i padlegruppa 2021 71 

for Malvik IL Orientering   
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   1  Verv  

O‐avdelingsstyret har i 2021 bestått av:  
  

Leder  
Nestleder  

Lars Erik Strømsnes  
‐  

Kasserer  Marte P. Hatlo Andresen  
Sekretær  Tone Østgaard  
Styremedlem  Ingebrigt Fuglem  

  

  

Det er avholdt seks ordinære styremøte i løpet av året (2 av disse i 2022) :   

  

Andre tillitsvalgte med spesielle oppgaver i o‐avdelingen:  
  

Valgkomité  Harry Brandsen og Eigil Sørli All‐idrett:  Christian Andresen  

 Terminlister:  Kyrre Auran  

 Grunneierkontakt/VDG  Anders Gjervan  

 Kartkomite  Ingebrigt Fuglem (leder), Roar Forbord,   

Sindre Johannessen og Nicholas Morgan   

 Materialforvalter:  Kåre Eggereide  

 Tur‐orientering:  Kåre Eggereide, Arild Skulbørstad, Eigil Sørli og Hilde Forbord  

 17. mai Vikhammer:  ‐   
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Sportslig utvalg:  Nicholas Morgan og Christian Andresen Nettsideredaktør:  Harry 
Brandsen  
 Kjerkstimarsjen:  Peder Solem og Anders Gjervan  

 Styremedlem i MIL hovedstyre  Lars Erik Strømsnes  

 Kontrollkomité NOF  Kjellrun Sporild  

   

Møte og representasjon  

  

Årsmøte hovedlaget MIL 2021  ‐    

Kretsting STOK   Tone Østgaard, Lars Erik 
Strømsnes  

  

Fellesmøter MIL   Lars E. Strømsnes (I.Fuglem 
på ett møte)  

  

Terminlistemøte STOK   Ingebrigt Fuglem    

  

  

  

  

    

 2  Sosiale arrangement  
Sesongåpningsmøte ble ikke avholdt i 2021.  
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Premieutdeling og sesongavslutningsmøte 4.november 2021   

Møtet ble avholdt på Messebygget på Midtsand. Programmet for sesongavslutningsmøtet fulgte 
tradisjonelt opplegg med premieutdeling til alle tilstedeværende barn for deltagelse på løp, og vinnere 
av klubbmesterskapet. Og det ble trekning av 2 heldige vinnere, som sendte inn klippekort til 
turorientering. Are Hjørungnes' minnepris ble delt ut. Det ble servert pizza mm. Det var en hyggelig 
kveld på Messebygget med bra oppmøte.  

  

  

 3  Aktiviteter   

17. O‐landsleir og 
hovedløp: Ingen 
deltakere fra Malvik  

  

18. NM: ingen 
deltakere fra Malvik  

  

19. Veteran NM  

ingen deltakere fra Malvik  

  

d) Ungdomsløp  

I 2021 ble det arrangert i alt 8 ungdomsløp.   

Totalt 10 deltakere fra Malvik startet i ett eller flere løp denne sesongen. Pga. covid‐tiltak ble Malvik 
forhindret fra å delta på to av løpene. Finn‐Einar, Jens‐Anton og Tim deltok på alle 6 løpene som var 
mulig for Malvik.  
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1. Skolesprint/World Orienteering Day Malvik valgte å ikke ha 
arrangement.  

  

2. Idrettens dag i Malvik  

Gikk ut i år pga Covid.  

   

g) Allidrett  

Malvik har arrangert tre kvelder, derav en avslutning, med allidrett for de minste i klubben.  
  

h) Veteran VM  

Kjellrun deltok, og tok 2 bronsemedaljer.   

  

1. Christian arrangerte nybegynnerkurs over 6 kvelder på vårparten. Kurset varte ca en time og 
var utendørs, der det var lagt opp til en kombinasjon av lek, o‐teknisk innhold og trening på o‐
tekniske elementer. I snitt var det ca 10 deltakere på kurset.  

Foreldre og barn ga gode tilbakemeldinger etter kurset, men det har vært en utfordring å trekke disse 
med seg på våre andre aktiviteter. Dette er noe som ses på til neste sesong.  
  

2. Sunniva og Nicholas har deltatt på rekrutteringkurs på Gardermoen i regi av 
Orienteringsforbundet.  
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h) Turorientering   

I 2021 ble turorienteringspostene lagt på kartene Solemsvåttan (25 poster), Stavsjøen (15 poster) og 
Tulluan nord  (10 poster).  I tillegg var det lagt 10 poster på Leistadåsen, med salg på turorientering.no 
på nett. Totalt salg var på 148 konvolutter og 25 ekstra klippekort. Tilsammen 84 stk har levert 
klippekort eller registrert klipp på nett etter sesongen.   

  

Utviklingen i antall solgte konvolutter og solgte og leverte klippekort de siste årene:   

  
År  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  
Solgte konvolutter  91  84  70  78  95  84  96  90  99  105  148  

Ekstra klippekort  30  22  18  24  15  23  7  21  23  16  25  

Innleverte klippekort  28  35  22  27  24  ?  25  23  33  51  84  

  

  

  

i) Treningsløp  

Vi har hatt et tilnærmet normalår i forhold til treningsløp, etter fjorårssesongen som var preget av 
covid.   
Kyrre Auran satte opp en fin og variert terminliste med tradisjonelle startsteder. Det 
er gjennomført 17 treningsløp, derav 8 på vårparten.  

Det ble prøvd ut nye starttider i år der intensjonen har vært å samles i større grad enn vi har fått til 
tidligere, med stor frihet på starttid. Ny starttid ble satt til 17.45‐18.15, men uten altfor streng 
praktisering. Inntrykket var at den nye ordningen stort sett ble godt mottatt.  
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I tillegg har vi hatt enkel servering (frukt og saft), noe som også har vært populært. Tone Østgaard har 
sørget for det praktiske på en utmerket måte!  
  

  

Løpsresultatene fra «normale» treningsløp finnes her: http://brikkesys.no/results.php?user=malvik.  

  

Treningsløp 2021:  

Sted  Antall startende  

1 – Midtsand   24  

2 – Saksvikkorsen   34  

3 – Vikhammeråsen  47  

4 – Hommelvik  37  

5 – Solemsvåttan  34  

6 – Stavsjøen  40  

7 – Lauvtjønna  31  

8 – Vulusjøen  20  

9 – Mostadmarka  28  

10 – Ertstjønna   18  

11 – Vikhammervollen   24  

12 – Tjønnstuggu   30  
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13 – Jervskogen Sør   35  

14 – Hyllvatnet   20  

15 ‐ Mørkdalstjønna  30  

16 ‐ Saksvikkorsen  13  

17 ‐ Midtsand  15  

Totalt  480  

Gjennomsnitt  28,2  
  

Utviklinga i antall deltakere:  

  
 År  ‘11  ‘12  ‘13  ‘14  ‘15  ‘16  ‘17  ‘17  ‘18  ‘19  ‘20  ‘21    

Antall starter  358  221  389  422  485  725  574  574  533  501  324  480    

Antall deltakere  98  84  101  107  124  146  115  115  140  128  ?  103    

Antall løp  16  15  18  18  18  18  19  19  19  18  14  17    

  

   

  

  

j) Klubbmesterskap 31.8  

Klubbmesterskapet ble arrangert fra Vikhammervollen med Harry som arrangører. Totalt 24 startende 
deltok på klubbmesterskapet. Det var ingen arrangement av Malviktrippelen i 2021.  
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Klubbmestre       
Råtass og N‐nivå    Ingen rangering  
C‐nivå   Damer   Ann Oftedal  
C‐nivå   Herrer   Johan Oftedal  
B‐nivå   Damer   Hilde Forbord  
B‐nivå   Herrer   Nicholas Morgan  
A‐nivå   Damer   Sunniva Morgan  
A‐nivå   Herrer   Kenneth Kjelaas  

  

  

    

1. Kjerkstimarsjen  

  

Kjerkstimarsjen ble gjennomført 13. juni; nr. 33 i rekken siden 1989. Som i 2020 ble det også i år korona‐
tilpasninger i marsjen. De 8 som gikk marsjen ble registrert ved ankomst Nyvatnet.  

  

Friluftsgudstjenesten ved Nyvatnet ble som vanlig gjennomført av sogneprest Ingrid Kunzendorf. De 
frammøtte fikk servert bålkaffe som vanlig, men til medbragt mat dette året.  

  

  

2. Egne arrangement på kretsnivå  
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Ungdomsløp  

Malvik arrangerte tradisjonen tro, Ungdomsløp også i år. Løpet ble arrangert torsdag 26.august ved 
Abrahallen, med Tor Lunde som stødig løpsleder. Det var tradisjonell skogsorientering med Sindre 
Johannesen som løypelegger.  

  

Det ble stort forfall ved dette løpet, slik at det kun var ca 100 deltakere, derav 4 løpere fra Malvik. 
Arrangementet gikk meget bra!  

  

Bedriftsløp   

Malvik arrangerte bedriftsløp på Tjønnstuggu 10. august. Løpsleder var Kyrre Auran med Lars Erik 
Strømsnes som løypelegger. Det var 126 startende løpere.  

  

 6  Are Hjørungnes’ minnefond  
Etter noen år uten tildeling var det gledelig at prisen for Are Hjørungnes’ minnefond ble utdelt for 2021.  
I 2021 hadde vi mange gode kandidater og vi måtte foreta et valg. Valget falt på Finn Einar Brandsen, 
som er en svært verdig prisvinner for 2021. Prisen består av et gavekort på kr. 2000,‐ og en diplom.  
  

Finn Einar har vært med i Malvik Orientering i mange år, og har i de siste årene hatt stor fremgang med 

flere fine plasseringer. Finn Einar er aktiv med på treningene i klubben og får veldig fine 

tilbakemeldinger for sin innsats i gruppen.  

Finn Einar er dessutan en positiv gutt og bidrar til miljøet på en veldig fin måte.   
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1. Kart og kartarbeid Jøssåsen/Venna  

Orienteringskartet Venna ble laget til NM‐uka 2020. Kartet er nå utvidet i nordvestlig retning for å få 
med Jøssåsen og området rundt. Dette for å kunne bruke kartet til Midt‐Norsk Mesterskap i 2022. 
Utvidelsen dekker ca 2 km2. Synfaring er utført av Roar og rentegning er utført av Ingebrigt.  
  

Stavsjøen  
Noe revidering av ny og gammel hogst samt nye stier i området rundt Stavsjøen er utført.   

Det har vært omfattende hogst i området sør for Lauvtjønna. Dette vil bli revidert inn når nye flyfoto 
blir tilgjengelig.  

  

Hommelvik  
Deler av kartet ble revidert i forbindelse med treningsløp på våren. Det meste av Hommelvik sjøside er 
nå ferdigstilt og oppdatert på kartet.  
  

  

2. Nettside  
Harry Brandsen har vært web‐redaktør og oppdatert hjemmesiden.   
Nettsida finner du på www.malvikorientering.no (uten bindestrek) og sammen med de andre 
avdelingene i Malvik Idrettslag under www.malvikil.no. Dessuten finnes det en Facebook‐gruppe 
(Malvik IL Orientering) som blir godt brukt av medlemmene, for kommunikasjon av mer fortløpende 
karakter.  
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3. Pressedekning og PR  

MIL Orientering bruker egen Facebook‐side til informasjon om aktiviteter. I tillegg er "Hva skjer i 
Malvik" for markedsføring av turorienteringen.  

  

  

  

4. Økonomi  

Årets regnskap viser et overskudd på kr. 369 205,18.   O‐avdelingens inntekter i 2021 kommer fra 
overskudd fra NM, utbetalte spillemidler for turkartet, salg av turkart, tur‐orientering, samt fra 
kommunalt tilskudd (LAM‐midler), treningsavgift og dugnadstilskudd fra Pilegrimsleden. De største 
utgiftene er startkontingent kretsløp, o‐utstyr og kartproduksjon. I tillegg ble Solemsvåttan kartet 
oppgradert. Dette kartet ble oppgradert i 2020 og fakturert i 2021.  

 Offentlig støtte (LAM og momskompensasjon) utgjør 4% av avdelingens inntekter.  

På årsmøtet i 2017 ble økonomiske retningslinjer vedtatt; som ga styret mulighet til å fakturere 
startkontingenten for løp utenfor kretsen. Dette ble ikke gjort i 2021.  

  

5. Treningsgruppe Råtassan  
På vårparten i 2021 ble det startet opp en egen treningsgruppe for aldersgruppen ca. 10‐14 år. Gruppen 
som ledes av Sunniva og Nicholas, har kalt seg for Råtassan. Klubben har sponset de aktive med egne 
løpertrøyer, som ble delt ut til alle. Totalt er det knyttet 10‐12 unger til gruppen.  
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Aktivitetene har vært spesifikke treninger knyttet til treningsløpene hver mandag og i tillegg aktiviteter  

på torsdagene. Torsdagsaktiviteten har vært Ungdomsløp når det har vært naturlig. Det 
virker som gruppen fungerer veldig godt og tilbakemeldinger er entydig positive!  

  
  

  

6. VDG: Vegetasjon‐Dyreliv‐Grunneier  
VDG‐arbeid (VDG ‐ Vegetasjon‐, Dyreliv‐ og Grunneierspørsmål)   
Ikke noe aktivitet i 2021.   

  

  

  



 

Styret i padlegruppa 2021 85 

7. Tusen takk!  

Styret takker alle i o‐avdelingen som har utført sine valgte verv på en utmerket måte. Takk også til alle 
de som har sluttet opp om arrangementene både som deltakere og som funksjonærer i løp vi har hatt 
ansvar for. Det er fantastisk å se hvor mange stiller med hjelpende hender på store arrangementer!   
  

  

Vikhammer 7. mars 2022  

(oppdatert 11.mars)  

  

  

Lars Erik Strømsnes  

Marte P Hatlo Andresen      

Tone Østgaard  

Ingebrigt Fuglem  
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SVØMMEAVDELINGEN  

  

  

ÅRSMELDING FOR 2021  

    

1  
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1. Styret:   
Styret for MIL-SVØM, har hatt følgende sammensetning i 2021:   
  
Heidi Steen, konstituert leder , 1. del av perioden  
Didrik Tårnesvik. leder 2. del av perioden (etter e.o. årsmøte 19. april 2021)  
Pål Terje Reppe, kasserer  
Frode Eitrem, styremedlem, stevneansvarlig   
Fanny Moen Pettersen, styremedlem, sportslig leder   
Lise Gangåssæter, styremedlem, svømmeskoleansvarlig,  
Jon Torkel Petersen, sekretær  
Marita Solli, styremedlem, sponsor- og dugnadsansvarlig  
  
Det har vært avholdt 12 styremøter for svømmeavdelingen i perioden.   
  
Svømmeavdelingen ved Heidi Steen har deltatt på to avdelingsledermøter i hovedlaget i 
Malvik  
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IL i 2021 i tillegg til årsmøtet som ble holdt 20. april 2021. Didrik Tårnesvik har sammen med 
Pål Terje Reppe deltatt på ett avdelingsmøte etter han tiltrådte som leder i avdelingen. Pål 
Terje Reppe har til sammen deltatt på to avdelingsmøter.  
  
Steen har vært Malvik IL svømming sin representant i kretsstyret for Svømmeforbundet 
SørTrøndelag. Kretsene Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen 1. januar 2021 og det ble i 
løpet av våren 2021 etablert et nytt felles styre der Steen gikk ut. Fram til da hadde Steen 
deltatt på to kretsstyremøter, hvor siste møte var 21. april 2021.  
  

8. Aktive:   
Pr. 31.12.21 hadde klubben 59 aktive svømmere fordelt på 13 i A-gruppen, 13 i B-gruppen, 13 
i C-gruppen og 20 i D-gruppen. Dette er en økning  fra 2020 med 6 svømmere og er på nivå 
med det medlemstallet vi hadde i 2019 før koronapandemien brøt ut. Tilveksten er 
hovedsakelig i B- og C- gruppa med henholdsvis økning på 4 og 2 aktive. A-gruppa har 
tilvekst på 1 mens Dgruppa har 1 svømmer mindre.   
  
Fordeling av utøvere mellom de ulike gruppene gjøres av trenerne i samarbeide med sportslig 
leder. Gruppestørrelse kan variere noe fra år til år. Det er likevel hyggelig å notere at antall 
svømmere totalt har økt siden 2020.  
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9. Sportslig aktivitet:   
Klubben har i også i 2021 deltatt på langt færre stevner enn planlagt på grunn av Covid-19. 
Første halvår gikk uten stevner, frem til Stjørdal arrangerte stevne for Stjørdal og Malvik rett 
før sommerferien.   
  
Høsten har gått nesten som normalt, og klubben har hatt deltakere på totalt 8 stevner. Utover 
høsten åpnet det også for å kaste munnbindet og ha publikum til stede i hallen. Det har vi 
gledet oss til lenge. Klubben hadde to deltakere på LÅMØ i Namsos, der Telma Reppes 
bronsemedalje på 200 medley trekkes frem som høydepunktet.   
  
Klubben har som målsetting å skape en god lagfølelse på stevnene vi deltar på, der bl.a. felles 
sitteplasser under MIL Svøm vimpelen skal bidra til at svømmere og familie opplever 
svømmefellesskapet i klubben.  
   
MIL-svøm har vært representert på følgende stevner og mesterskap i løpet av 2021:  
   
Høst 2021  
10. LÅMØ Midt Namsos  
11. Trondheimsmedleyen, Vestbyen  
12. Namsos Cup, Namsos  
13. Verdal Open, Verdal  
14. Kobbklysa, Pirbadet  
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15. Høstjakta, Hommelvik  
16. Levangerstevnet, Levanger  
17. Julelauget, Stjørdal   

4. Trening:   
Svømmerne har i 2021 vært fordelt på A-, B-, C- og D-gruppa. A-gruppa er de eldste og mest 
erfarne svømmerne, og D-gruppa er de yngste. D-gruppa trener på Vikhammer, mens de andre 
gruppene trener i Hommelvik.    
  
Fra januar til mars 2021 var bassenget i Hommelvik stengt grunnet vedlikehold. Dette fikk 
innvirkning på treningen for flere grupper. Heldigvis ble vi godt tatt imot av våre venner i  
Stjørdals-Blink, og fikk delta på deres treninger i perioden. C-gruppa trente i bassenget på 
Vikhammer. Etter påske åpnet bassenget i Hommelvik, og alle grupper gikk tilbake til 
normale treningstider.     
     
A-gruppa har i 2021 bestått av ca 8 aktive svømmere, som har trent inntil fire ganger a/2 
timer/1,5 timer per uke i bassenget i Hommelvik. Svømmerne i A-gruppa deltar normalt på 
flere stor regionale og nasjonale stevner gjennom sesongen, men på grunn av pandemien ble 
alle vårens stevner avlyst. Høsten har gått tilnærmet normalt, og motivasjonen i gruppa har 
økt parallelt med mulighet for stevnedeltakelse. Dette har resultert i god fremgang for flere i 
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gruppa, mange personlige rekorder og klubbrekorder. Klubbens svømmere hevder seg også 
godt i konkurransen i Midtnorske stevner. Trener for A-gruppa har vært Kristian Volden.   
   
B-gruppa har i 2021 bestått av ca 10 aktive svømmere, som har hatt jevnt høyt oppmøte på 
trening. Noen har nye utøvere har kommet til fra C-gruppa og noen har rykket opp til A-
gruppa. B-gruppa har trent inntil tre ganger pr uke, alle treninger a/1,5 time. 
Hovedmålsettingen er å lære og utvikle svømmeteknikken i alle svømmearter. Trener for B-
gruppa har vært Lars Ringen VikMo.  
   
C-gruppa har hatt fin tilvekst med nye svømmere som er flyttet opp fra D-gruppa, og 
svømmere som har funnet tilbake til bassenget. Det er stor variasjon i antall aktive svømmere 
gjennom året, men en god kjerne som møter opp på de fleste treninger. Det har vært to 
treninger a/1 time per uke i Hommelvik. Hovedmålsettingen er å lære basis svømmeteknikk i 
bryst, crawl, butterfly og rygg. Trener for C-gruppa har vært Lars Ringen Vik-Mo.   
   
D-gruppa har en trening pr uke a/1 time i bassenget på Vikhammer. Trener har vært Estela 
Andreetta, med hjelp av Alfred Leistad høsten 2021. Ved oppstart høst 2021 var det omtrent 
20 aktive svømmere i D-gruppa, noe som er svært gledelig etter stengte svømmehaller og 
covid-19restriksjoner som har hindret mye av aktiviteten de siste to årene. Flere av 
svømmerne holdt et så høyt nivå at de utover høsten ble flyttet over i C-gruppa. 
Hovedmålsettingen for D gruppen er å håndtere overgangen fra svømmeskolen til 
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svømmetreninger og å lære basis svømmeteknikk slik som linjeholdning, beinspark, bryst, 
rygg og crawl.    
  
Klubben har i 2021 fortsatt det gode samarbeidet med Stjørdals Blink svømmegruppe, som 
åpnet for at vi kunne delta på deres treninger i perioden der Hommelvik svømmehall var 
stengt.    

5. Treningsleir uke 32:   
Årets faste treningsleir ble gjennomført i uke 32 (søndag kveld til fredag formiddag) på Frøya. 
Dette er vår faste treningsleir hvor alle klubbens svømmere får et tilpasset treningstilbud. Vi  
stilte med totalt 15 svømmere og to trenere. Treningsmessig ble det også i år et veldig bra 
opplegg. Svømmerne var oppdelt i to grupper (A + B-gruppa og C-gruppa) og fikk godt 
tilpassede treninger for hver gruppe. Det ble gjennomført to treningsøkter per dag, en morgen 
og en ettermiddag (mandag morgen - fredag formiddag). Vi disponerte et 25 meters basseng 
for oss selv. I tillegg til treningstiden i vannet, ble det kjørt korte fleksibilitet- og tøyeøkter på 
bassengkanten. Siste dag fikk vi også besøk av lokalavisa Hitra-Frøya som laget en lite 
artikkel om vårt opphold.   
  
I tillegg til treningsutbyttet, er det sosiale miljøet og lagbygging en viktig del av det å dra på 
leir. Mellom slagene var det god tid til sosialt samvær og kameratskap. Det var blant annet 
felles aktivitet med klatring i klatrevegg og flere quiz gjennomført av Lise.   
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Gjennomføring av treningsleiren var langt mindre dugnadsbasert enn tidligere år. Vi bodde på 
hotell og hadde fullpensjon. Vi retter uansett en stor takk til Lise som var tursjef og tok godt 
vare på utøverne.  
  

6. Arrangementer:   
MIL-Svøm har hatt følgende arrangement i 2021:    
  
Hele Norge svømmer:  
Audun Jenssen tok ansvar og gjennomførte “Hele Norge svømmer” på Midtsandtangen den 5. 
juni 2021. Det var stort oppmøte og alle deltakere fikk prøve seg på å svømme i kaldt vann 
med klær, og med entring av liten båt. Selv om man er en god svømmer, er det likevel 
utfordringer knyttet til å svømme i kald sjø, og det er ikke så enkelt å klatre om bord i en båt 
når man ligger i sjøen. Opplegget henger sammen med livredningsarbeidet. En stor takk til 
Audun for godt gjennomført opplegg.   
  
Høstjakta:  
MIL Svømming arrangerte vårt tradisjonelle stevne Høstjakta 20. nov 2021. Stevnet profileres 
mot rekrutter og unge svømmere, og har tradisjonelt vært et viktig stevne for nybegynnere 
både i egen klubb og i kretsen. Rekruttstevne ble arrangert på starten av dagen med 55 
svømmere og til sammen 189 starter. På det approberte stevnet deltok 61 svømmere og det var 
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til sammen 218 starter. Gjennomføringen er avhengig av dugnadsinnsats fra hele 
foreldregruppa, som også i år gjorde en fremragende innsats. Stevnet ble gjennomført med 
lånt utstyr for elektronisk tidtaking også denne gangen. Utstyr var lånt fra Stjørdal og 
Vestbyen. En  stor takk til Stjørdals Blink svømming og Vestbyen IL for velviljen med å låne 
oss utstyr slik at vi kan arrangere et tidsmessig og profesjonelt svømmestevne. Også i år fikk 
vi veldig god hjelp fra Tore Samdahl fra Vestbyen med å rigge elektronisk tidtakeranlegg og å 
være ansvarlig for tidtakersystemet på stevnet. Tores bistand har vært helt avgjørende. Vi 
hadde dommere fra alle klubbene i nærheten og med å være tidlig ute med rekrutteringa hadde 
vi mer enn nok dommere på Høstjakta 2021. Rigging, logistikk og teknisk gjennomføringen 
av stevnet fungerte svært godt. Kiosken var godt besøkt, og omsetningen var grei, men vi ser 
vi nok kan øke prisene litt til neste år. Deltagende klubber på Høstjakta 2021: TSLK, 
Vestbyen IL, Verdal svømmeklubb, Stjørdals Blink Svømming, Kattem IL og Malvik IL 
Svømming.  
   
Andre arrangement:  
På grunn av korona-pandemien ble både 17. mai dugnad, sommeravslutning og juleavslutning 
avlyst. Det som skulle vise seg å bli siste trening før jul ble likevel en fin avslutning på 
sesongen, med felles trening for alle gruppene i Hommelvik svømmehall. De eldste 
svømmerne stod for instruksjonen av de yngste, noe begge grupper satt pris på.   

7. Svømmekurs:   
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Første kursrunde startet opp i uke 2 i 2021.  Andre kursrunde startet opp i uke 35.  
Svømmeavdelingen har gjennomført 24 svømmekurs/kursgrupper fordelt på 5 nivåer for barn 
etter opplegget til Norges Svømmeforbund:  
  

Hval:   lære å dykke kroppen under vann  
Skilpadde:  lære å flyte (trygghet på grunt vann)  

Pingvin:  lære å gli i vannet og å snu seg fra mage til rygg.  

Selunge:  lære fremdrift i vannet. Grunnleggende svømmeteknikk.  

Sel:    opplæring i svømmeteknikk og trening på alle fire svømmearter.  
  
Kursene holdes 10 ganger à 30 minutter i svømmehallen på Vikhammer skole fra 16:45-19:00 
tirsdag, onsdag og torsdag.  Påmelding og betaling gjøres via www.tryggivann.no. Pris per 
kurs er satt til kr. 1.350,- med søskenmoderasjon på 20%.  Høsten 2021 ble det besluttet å øke 
kurstilbudet med en dag fra januar -22 da etterspørselen er stor. Dette er gjennomført.  
  
Det ble  avholdt møte med instruktørene før og etter begge kurs runder.  På møtene deles 
kunnskap og vi planlegger oppstart av neste kursrunde.   
  
Enkelte av kursene har blitt fylt opp raskt. Kursene har vært annonsert via Facebook-siden til  
Svømmeskolen og diverse offentlige Facebook-sider. Vi har også delt ut informasjon via mail 
til Allidretten (Malvik IL) hvor svømmeavdelingen har stilt med instruktører når Allidretten 
skal ha svømming.   

http://www.tryggivann.no/
http://www.tryggivann.no/
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Sommeren 2021 fikk vi en forespørsel om å holde kurs 3 uker i skoleferien i regi av skolene i 
forbindelse med Sommer Malvik.   
  
Aldersgrense på kursene er 5 år på tryggivann.no. Vi har ved spesielle forespørsler akseptert 
barn som er yngre og dette har fungert bra. Før kursstart er det ofte spørsmål om hvilke kurs 
barna bør meldes på. Vi viser til nivåvelgeren vår, og det er rom for å flytte barna dersom de 
er påmeldt feil kurs. Dette gjøres etter første kursdag.  
  
Totalt antall kursplasser i 2021: 226 
Totalt antall deltakere i 2021: 201.   

18. Instruktører og trenere:   
Kristian Volden               Trener A   

Lars Ringen Vik-Mo             Trener B og C  

Estela Anderetta  og Alfred Leistad         Trenere D  

19. Dommere:  
Klubben hadde sju aktive dommere ved inngangen av 2021. I løpet av året har 2 dommere 
mistet sin autorisasjonen eller sluttet slik at status pr. 31.12.2021 er fem dommere. Det var 
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planlagt å rekruttere flere foreldre til dommergjerningen med kurs på slutten av 2021, men 
denne rekrutteringen lyktes ikke klubben med. Det er en prioritet for klubben å rekruttere nye 
svømmedommere i 2022.    
  
Klubbens dommere var i løpet av året i aktivitet på stevner i Pirbadet, Husebybadet, Stjørdal, 
Namsos, og ikke minst på vårt eget stevne i Hommelvik. Minstekravet for å kunne arrangere 
stevne etter Svømmeforbundets retningslinjer er at klubben har minst fem egne dommere. Det 
er behov for å utvide dommerstallen i det kommende året for å unngå å falle under 
minimumskravet om fem dommere.   

20. Bassengsituasjonen:   
Klubben disponerer bassengtid mandag og onsdag fra 17:00 til 20:00 (ut av vannet 19:30) og 
tirsdager og torsdager (fra 15:00 til 17:00/17:30) i bassenget i Hommelvik. Det er ønskelig for 
klubben å få treningstiden på tirsdager senere enn 15:30-17:00. Når det gjelder bassenget på 
Vikhammer, så gjør vi avtaler direkte med Vikhammer skole for de tidsrommene vi skal 
bruke bassenget ifm svømmeskolen og trening for D gruppen. I 2021 har MIL svømming 
disponert bassenget tirsdag, onsdag og torsdag i ti uker i vår - og høstsesongen til 
svømmeskolen, samt på onsdager hele skoleåret til trening for D gruppen. Bassenget på 
Vikhammer har også i 2021 vært stengt flere ganger på kort varsel. Slike stenginger oppleves 
som krevende å håndtere.   
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21. Målsetting:   
På styremøte 22. september 2001 ble det formalisert og vedtatt en målsetting for MIL-SVØM 
som skal være en norm for vår aktivitet: «MIL-SVØM har som målsetting å arbeide for 

utvikling og fremme av svømmeidretten på alle nivåer i Malvik, i et miljø preget av trygghet 

og godt kameratskap.» Styret mener at aktiviteten i 2021 har vært i tråd med målsettingen. 
Klubben har hatt mange utfordringer i 2021 knyttet til korona-pandemien, men likevel har 
man klart å gjennomføre med et godt treningstilbud og stevnedeltakelse. Vi imøteser 2022 
etter åpning av pandemi-restriksjoner og satser friskt.   

22. Økonomi:  
  
Aktiviteten for 2021 har i stor grad forløpt som normalt med mindre påvirkning av 
pandemien. Inntekter og utgifter er dermed mer normalisert enn tilfellet var i 2020.  
  
På inntektssiden har svømmeskolen, som er avdelingens største inntektskilde, blitt 
gjennomført som planlagt. Høstjakta ble også arrangert som planlagt, men antall starter var 
noe lavere enn normalt. Dugnadsinntektene har vært beskjedne da 17.mai dugnad og 
salgsdugnad ble avlyst.  
Tapte dugnadsinntekter ble imidlertid delvis kompensert med offentlige støtteordninger. 
Momskompensasjonen ble lavere enn budsjettert da denne beregnes med basis i 
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driftskostnader for fjoråret som ble lavere grunnet redusert aktivitet. En vesentlig merinntekt 
mot budsjett har vært oppdraget for Malvik Kommune med å arrangere sommersvøm.   
  
På utgiftssiden er avlønning av trenere den største posten som ble tilnærmet som budsjettert 
for de faste aktivitetene og noe lavere for stevnedeltakelse. Det ble på nytt mulighet for å dra 
på svømmeleir og styret aksepterte noe sponsing av denne målt mot budsjett. Avdelingens 
øvrige utlegg for startkontingenter og reiser ved stevnedeltakelse er fakturert og betalt av 
utøverne i henhold til budsjettert. Det ble budsjettert med investering i tidtakeranlegg, noe 
som ikke ble gjennomført ila året.  
  
Samlet årsresultat for 2021 viser et underskudd på kr 58.000 mot et budsjettert underskudd på 
kr 78.000. Både budsjettet og regnskapet inneholder noen engangseffekter som i hovedsak er 
relatert til investering i tidtakeranlegg, periodiseringer og arrangering av Malvik sommersvøm 
(som forhåpentligvis kan gjentas). Justeres resultatet for dette viser den underliggende driften 
et resultat på ca 0 som vil være tilnærmet budsjett.  
  
Avdelingens likviditet på årsskiftet var ca kr 550.000 som inkluderer kursavgift for 
svømmeskolen for 1.halvår 2022. Bokført egenkapital pr 31.12.21 er på kr 379.000. Alt som 
skal faktureres relatert til aktiviteten i 2021 er fakturert og i det vesentligste betalt før eller 
etter årsskiftet.  
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I budsjettet for 2022 er det lagt opp til tilsvarende aktivitetsnivå som i 2021 med forventning 
om noe høyere stevnedeltakelse både i eget og andres stevner. Det forventes også noe økt 
dugnadsaktivitet på nivå med før pandemien. Det er et potensiale i budsjettet for å øke 
inntektssiden gjennom støtte/sponsorinntekter og økt svømmeskole/kursaktivitet. Det 
budsjetteres totalt sett med et underskudd på kr 200.000 relatert til investering i tidtakeranlegg 
og sponsing av svømmeleir som er et viktig tiltak for å bygge samhold og kultur. Sett bort fra 
disse postene er det forventet at den underliggende driften balanserer.  

23. Kretsarbeidet:   
Nord- og Sør-Trøndelag svømmekrets ble slått sammen til Trøndelag svømmekrets 1. januar 
2021. Heidi Steen har vært representant for Malvik IL svømming i styret for Trøndelag 
Svømmekrets fram til det ble etablert et nytt styre 30. mai 2021.  
  
Kretsen har som målsetting å arbeide for samarbeid på tvers av svømmeklubbene, blant annet 
gjennom felles treningssamlinger. Det har vært noe begrenset aktivitet i kretsarbeidet også i 
2021 grunnet korona-pandemien. I regi av kretsen ble det arrangert kretssvøm første halvår 
2021. Videre har Trøndelag svømmekrets arrangert dommerkurs og foretatt utdeling av pris til 
kretsens mest fremgangsrike svømmere 2020 (en jente og en gutt, nominert av klubbene).  
  

24. Nettressurser:   
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Hovedkommunikasjonskanalen til svømmeavdelingen er en egen lukket Facebook-gruppe 
som heter “Malvik IL svømming”. Her legger vi ut aktuell informasjon om stevner og andre 
aktiviteter, samt at siden brukes til mer uformell kommunikasjon mellom utøvere, trenere, 
ledere og foresatte i svømmegruppen. Det er i tillegg etablert egne lukkede Facebook grupper 
for styret, dommere og trenere/instruktører for intern kommunikasjon og administrering av 
aktiviteten i disse gruppene.   
  
Hovedlaget til Malvik Il har inngått samarbeid med en ny leverandør der vi i dag har en felles 
nettløsning for alle underavdelingene i idrettslaget. Svømmeavdelingen har i 2021 opprettet 
en egen hjemmeside for svømmeavdelingen med web-adresse: www.malvikil.no/svomming 
Hjemmesiden brukes til nyttig informasjon om svømmeklubben, som blant annet 
kontaktinformasjon, skjema for innmelding for nye svømmere, informasjon om 
treningstilbudene, svømmeskolen, aktivitetskalender, klubbhåndbok, m.m.    
  
Styret innførte appen Spond i desember 2017 til bruk for stevnepåmelding, noe som har 
fungert godt. I 2021 har Spond også vært brukt til påmelding til trening. Dette har fungert i 
varierende grad mellom gruppene. Generelt er de yngre utøverne i D- og C-gruppene veldig 
flinke til å melde fra om de kommer på trening eller ikke, mens de eldre gruppene ofte melder 
fra på andre måter. Totalt sett er det en god metode å melde fra om endringer eller avlysninger 
av treninger, da alle deltakere blir varslet.    
   

http://www.malvikil.no/svomming
http://www.malvikil.no/svomming
http://www.malvikil.no/svomming
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25. Takk:    
Styret i MIL Svømming retter en takk til alle svømmere for god innsats, godt humør og 
fortsatt fleksibel innstilling til korona-restriksjoner som har ligget over oss. Trenerteamet 
fortjener en ekstra stor takk i år, de har imponert med gode initiativ og entusiastisk oppfølging 
av svømmegruppen. Vi takker også foresatte som har stilt opp som deltakere og frivillige på 
Høstjakta og ellers. Videre rettes en takk til våre dommere og alle i ulike verv som har gjort 
en frivillig innsats for klubben. Vi takker også daglig leder og administrasjonen i hovedlaget 
for all støtte og hjelp. Til slutt rettes en takk til personalet ved Idrettsbygget i Hommelvik og 
ved badet på Vikhammer for utvist velvillighet.   
  
  
  
  
  
  
  
Malvik 22. februar 2022    
Styret 2021 
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Årsmøteprotokoll.  

Malvik IL avd sykkel 02.03.2022 

Vikhammer  

Åpning.  

Leder ønsket velkommen og 9 stemmeberettige medlemmer var på plass  

  

Godkjenning av dagsorden og innkalling.  

Samtlige medlemmer var enige om at møtet er tilfredsstillende innkalt og dagsorden ble akseptert av 

samtlige.  

  

Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.  

Følgenede ble foreslått:  

Dirigent: Helge Levorsen  

Møtesekretær: Tor Nøstmo  
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To medlemmer til å underskrive: Johnny Dalheim og Magne Trondmo  

Alle kandidatene ble enstemmig godkjent og årsmøtet ble erklært som lovlig satt  

  

Regnskap.  

Regnskapet viser at Malvik sykkel har 65.000 på bok og at det har vært lite aktivitet på kontoen pga av 

coronasituasjonen  

Revisor deltok ikke på møtet, men kommuniserte pr mail  

  

Innkommende saker.   

1.Klubben skal delta på Frøya rundt. Det er enstemmig vedtatt at Malvik sykkel dekker 

deltageravgiften til dette arrangementet  

2. Det ble videre forslått å øke årsavgiften i sykkelklubben fra 150 til 200,- Dette ble enstemmig 

vedtatt  

  

Valg  

Leder: Helge Levorsen for et år  

Nestleder: Johnny Dalheim for et år  
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Styremedlem: Tor Nøstmo for et år  

Sekretær: Magne Trondmo for et år Revisor: 

Per Otto Rundgren for et år  

Samtlige enstemmig vedtatt og klappet inn.  

  

  

Malvik 03.03.2022  
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Årsberetning Malvik IL 2022 for friidretts sesongen 2021  

  
Vi hadde totalt 41 påmeldte utøvere på vårens treninger i 2021. Med flere utøvere ble det også behov 
for flere trenere og Thor Erik Sæter bidro etter hvert som hjelpetrener. Samtidig var det fortsatt 
behov for enda mer hjelp på treningene og da vi ikke hadde noe hell i søket etter flere hjelpetrenere 
måtte høstens treninger måtte avlyses i september 2021. Vi hadde da rundt 40 utøvere på lista (ikke 
alle bekreftet etter forrige sesong). Friidrettsavdelingen har hatt utfordringer med å finne egnede 
treningstider med hensyn til andre idretter for blandede årskull. Samtidig har vi hatt utfordringer med 
å rekruttere flere foreldre til styret. Trenerteamet bestod sesongen 2021 av Gunnhild Saksvik-Raanes 

(yngstegruppa), Ingvild Saksvik-Raanes (løp) og Reidun Småge (teknisk), samt Thor Erik Sæter 
rekruttert som hjelpetrener. Hovedtrenerne fortsetter også neste sesong så lenge vi får kabalen til å 
gå opp med andre aktiviteter. Vi har også behov for to ytterligere hjelpetrenere.  
  
Friidrettsavdelingen har behov for flere medlemmer i styret for at avdelingen skal kunne drives. 
Gunnhild Saksvik-Raanes har vært leder siden 2019 og ønsker å bli fritatt fra lederrollen for å kunne 
følge opp egne barns fritidsaktiviteter da ingen av disse tre ønsker å drive med friidrett.   
  
Etter årsmøtet fikk vi inn Sonja Riiber inn som medlemsansvarlig. Når vi nå opplever at vi får litt mer 
hjelp i styret forsøker vi å få til noen treninger til våren 2022, selv om vi fortsatt venter på at den nye 
banen skal bli ferdig i september 2022. Treningene vil da midlertidig foregå på Vikhammerløkka. Tom 
Arne Sivertsen har sagt seg villig til å fortsette som økonomiansvarlig for avdelingen.    
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Årsmelding for  

padlegruppa i Malvik IL  

2021 

Messebygget på Midtsand 

Onsdag 16.02.2022 
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03 Havpadling 

Styret i padlegruppa 2019 

Styrets sammensetning 
Padleavdelingen i Malvik IL har i 2021 
hatt følgende styre: 

Tove Silset– leder 

Bart Hendriks- styremedlem 

Randi Reidunsdatter – styremedlem 
Rolf Tore Tronvik – styremedlem  

Tore Paulsen – styremedlem 

Geir Ove Andersen – styremedlem 

Anne Kristin Aasebøstøl - Styremedlem 

Valgkomite: Magnhild Lunde Stig Roar Jensen 

Styret har i 2021 fordelt oppgavene i klubben på denne måten: 

• Turpadling og sosiale sammenkomster- Randi 

• Sportslig leder og trener flattvann- Karl Erik 

• Klubbhuset på Midtsand og utstyr på Midtsand-Rolf Tore 
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• Utstyrsansvarlig på Stavsjøen- Geir 
Ove Andersen 

• Økonomiansvarlig – Bart 

• Koordinator for treninger og 
konkurranser flattvann- Karl Erik 

• Kursansvarlig- Tove 

• Ansvarlig for hjemmesida - Tore 

Styret har avholdt styremøter og 
deltatt på avdelingsmøter med MIL. 
Det har vært litt koronabegrensninger. 
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Styret i padlegruppa 2021 



 

 Styret i padlegruppa 2021 122 

Styrets 
sammensetning 
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Havkomite- ledes av Randi med hjelp av  
Anne 

• Terminlister   

• Klubbturer 

Huskomite- ledes av Rolf Tore.  

• Vedlikehold av hus/utstyr 

• Skifterom 
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Aktiviteter i padlegruppa i 2021 
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Aktiviteter i padlegruppa 2021 

Generelt høyt 

• Flattvann har faste treninger og konkurranser 

• Havpadling har fast fellespadling 

• Stor etterspørsel etter kurs 

• Det ble holdt 2 grunnkurs på Midtsand. Vår og 
høst 

• For få aktivitetsledere i klubben. 

Styret i padlegruppa 2021 

aktivitetsnivå 

• Klubben har nå fått to nye 
aktivitetsledere 
havpadling.  
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Vi gratulerer Reidun 
og Bart! 



 

127 

Havpadling 

Aktivitet på havpadling 

• Felles turpadling koordineres  

 av Randi Avslutningskveld 30.09 

• Egen koordinerings,- og 
gjennomføringsgruppe for 
fellespadlinger 

• En del aktivitet på turpadling 

• Tur til Linesøya og Kjeungskjær fyr 

• Gode tilbakemeldinger på kurs 

Styret i padlegruppa 2021 
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Aktivitet hav 
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Kjeungskjær fyr 

 

Flattvann 



 

130 

Aktivitet på flattvann 
Flattvannsgruppen hadde i 
vintersesongen  2 ukentlige 
treninger på Sport & Trim hvor vi 
har fått låne treningslokale.  

Treningen har bestått av padling på 
padlemaskin og basistrening med 
vekt på skadeforebyggende øvelser.  

Trening i vintersesongen er et tilbud 
for utøvere fra 12 år og oppover. 
Utøvere som også deltar i idretter 
med vintersesong er oppfordret til å 
prioritere vinteridrettene. 

Styret i padlegruppa 2021 



 

Aktivitet på flattvann 

Sommeraktiviteter 

Padlesesongen 2021 ble en veldig aktiv sesong for oss flattvannspadlere i 
Malvik. Stavsjøen ble etter hvert fylt opp og det ble flotte forhold for å drive 
med padling 

Vi startet sesongen med padling fra 
Midtsandtangen rett etter påske. For 
flattvannspadlerne er det ofte for 
krevende forhold på fjorden, men vi 
klarte å gjennomføre noen økter 
med padletilvenning. 

3.mai var det såpass med vann på 
Stavsjøen slik at vi kom i gang med 
treningene der.  Faste padlekvelder 
var mandager og onsdager, og vi 
holdt i gang aktiviteten gjennom 
sommeren og ut september. 

Det ble kjøpt inn to nye 

Citius kajakker. Disse ble 

det rift om blandt 

ungdomspadlerne. 

Styret i padlegruppa 2021 



 

Flattvann 
Det ble arrangert et grunnkurs tidlig på sommeren, noe som gjorde at vi fikk 
en god tilstrømming av nye padlere.  

2 av våre sprintpadlere deltok på et Norgescupstevne på Årungen på 
høstparten. 

Marit Gissinger og Jorunn Grotheer stilte i Jenter 14. Flott innsats av våre 
utøvere som er flotte representanter for padlesporten i Malvik. 

Aktivitet på flattvann 

Treningsmiljø/mestring 

I flattvannsgruppen har vi plass til alle og skal ha et 

tilbud både til de som vil satse for å nå toppen og de som 



 

vil padle for at det er en trivelig aktivitet.  Vi legger vekt 

på padleteknikk og gir utfordring til det å mestre ustødige 

kajakker.  

Foreldregruppen er aktive og deltar i stor grad i 

padleaktivitetene og er en stor ressurs i gruppen.  Dette 

bidrar til at miljøet i gruppen er veldig godt og 

inkluderende.  

 

Styret i padlegruppa 2020 

Fikk Supbrett fra SMN1 fra deres støtte til samfunnsutbytte 



 

Norgescup på Årungen 

 

Aktivitet på flattvann 

 

Styret i padlegruppa 2020 

 

 

 



 

 

Årsberetning 2021 – Malvik IL hovedlag 

 
Malvik IL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets 

formål er å fremme sunn idrett og godt kameratskap. Målsetningen søkes oppnådd ved 

avholdelse av planmessig trening og konkurranse i de idrettsgrener som til enhver tid 

måtte være tatt med i lagets program. 

 
Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Sør-Trøndelag Idrettsforbund og 

de særforbund som årsmøtet gjør vedtak om å slutte seg til. Laget hører hjemme i Malvik 

Kommune og er medlem av Malvik Idrettsråd. Hovedstyret har i perioden fra ordinært 

årsmøte i 2021 hatt følgende sammensetning: 

 
Hovedstyret 2021: 

- Leder: Jan Inge Hov 

- Nestleder: Martin Finnholt (rep. Markedsutvalg) 

- Styremedlem: Ole Gunnar Kjøsnes (rep. Malvik Idrettsråd) 

- Styremedlem: Bård Magnus Lyngen 

- Styremedlem: Frode Forbord (avdelingsleder fotball) 

- Styremedlem: Kristian Arntsen (avdelingsleder håndball) 

- Styremedlem: Lars Erik Strømsnes (avdelingsleder orientering) 

- Varamedlem:  Karl Erik Berg (rep sportslig utv for HS) 

- Varamedlem: Knut Radmann (rep Messebygget) 
 

Merete Rønning Larssen-Aas er ansatt som daglig leder.  

Daglig leder har deltatt på styremøtene som styresekretær året 2021 

 
Hovedstyret har i 2021 hatt følgende ansatte 

 
- Daglig leder 100% stilling 

- Forretningsfører Siri Eide 20% stilling + 
timebasert  

- Tre trenere allidrett: Marthe Myrbekk, Guro 
Øye og Julie Enoksen. 

 

 

 

Styrearbeidet 2021 

Styret har gjennomført 10 styremøter med til sammen 51 saker til behandling. I tillegg har 
det vært holdt 4 avdelingsmøter, henholdsvis to på vår og to på høst. Covid19 restriksjoner 
satte en stopper for et ønsket julebord for idrettslaget dette året.  



 

Fast møtedato for hovedstyremøter har vært første tirsdag i måned.  

Av større styresaker nevnes budsjett i forbindelse med Cov19, nye idrettsflater 

etter at MIL mistet gressbanen, sponsorer, planlegging nytt klubbhus og 

innkjøring av nytt regnskapssystem. 

Malvik IL hadde store utfordringer også i 2021 som vi hadde i 2020, dette skyldes at 

pandemien skapte problemer for aktivitet for barn og unge i Malvik IL. Avd har gjort  en 

formidabel jobb med å tilrettelegge når aktivitet var mulig med de begrensinger dette 

medførte. Se avd sine rapporter. 

 

Covid 19 

Året startet med nedstengt aktivitet og strenge restriksjoner pga mye Covid-smitte i 

samfunnet. Frivilligheten har gjort sitt ytterste til å skape aktivitet, men har måtte tåle 

endringer og nye restriksjoner gjennom hele året. Idrettslagets kontaktpunkt for råd om 

smittevern inn mot Malvik kommune har gått via Malvik Idrettsråd. Hovedlaget er 

imponert over måten frivilligheten har håndtert Covid-restriksjoner og de til enhver tid 

gjeldende smittevernsregler. Det har vært i alles interesse å ivareta hverandre.  

 

Økonomi 

Regnskapssystem 

Høsten 2020 ble det vedtatt i Hovedstyret i Malvik IL at laget skulle skifte til et felles 

regnskapssystem for hele idrettslaget og alle dets avdelinger. Alt skulle digitaliseres og 

fornyes for å møte morgendagens krav iht regnskap og krav fra høyere myndigheter. 

Systemet som ble valgt var Visma og programmet var VB Online. Et online skybasert 

regnskapsprogram.  

Malvik IL er knyttet opp mot regnskapsfirmaet Økonomisenteret AS, der de bistår avdelinger 

som ønsker dette. 

Systemet ble så vidt tatt i bruk på høsten/ før jul i 2020.  

Det ble avholdt flere avdelingsmøter på høsten for å lære opp avdelingene å bruke systemet. 

Ved årsskiftet skulle hele idrettslaget benytte det samme programmet. 

Det ble langt fra en enkel oppstart, da det viste seg at programmet hadde barnesykdommer 

og manglet en del kompetenter.  

Økonomiansvarlig i hovedlaget Siri Eide har gjort en kjempe jobb med å følge opp, å rette 

opp feil sammen med økonomisenteret. 

Den største utfordringen med å skifte regnskapssystem i ett idrettslag med 13 avdelinger, 

der alle avdelingene har «egen» økonomi og ulike forutsetning på å håndtere økonomi. 

Det har vært til tider vært vanskelig å få avdelingene til å ta i bruk systemet ordentlig, å sette 

seg inn i alle av systemets funksjoner. Det vi ser er at de avdelinger som setter av litt tid og 

setter seg inn i systemet håndterer dette. 

Økonomi 



 

Året 2021 Ble et meget spesielt år igjen i Malvik IL. Covid-19 og restriksjoner i 

bredde idretten og samfunnet generelt gjorde at aktiviteten i laget ble kraftig 

redusert. Cuper, kamper, kiosksalg og andre arrangementer som skulle gi 

inntekt til Malvik IL og dens ulike avdelinger uteble.  

Også dette året ble det mulighet for å søke statens krisepakke for idrett og kultur. 

Økonomiansvarlig for hovedlaget organisert søknaden for hele idrettslaget. Malvik IL fikk 

innvilget hele søknads- summen. 

Daglig leder i Malvik IL har igjennom året søkt på ulike prosjekter for idrettslaget og 

avdelingene. Her nevnes skøyteslipemaskin, diskgolfbane, ungdommer tilbake til idretten, 

aktivitet for barn og unge, premier, sosiale tiltak for klubben, hjertestarter og vaffel-på-pinne 

vaffeljern. Totalt er dette tilskudd på over 130 000,- i prosjektstøtte til aktivitet for klubben 

som helhet. Bidragsytere er fra SMN1, Obos og Ida Eides Minnefond.  

Malvik IL har en god og sunn økonomi. 

 

Sponsor og samarbeidsavtaler.  

Det ble i 2021 igjen etablert en markedsutvalg som aktivt skal jobbe for sponsorinntekter til 

klubben. Her arbeides det med større avtaler som skal dekke hele idrettslaget og gi faste 

inntekter. 

 

Markedsutvalg  

Markedsutvalget består av følgende avdelinger Fotball, Håndball samt daglig leder og nestleder i 

hovedlaget.  

Hensikten med dette utvalget er å bidra til økt forståelse mellom avdelinger og hovedlaget  vdr de 

ulike markedsaktivitetene som foregår i idrettslaget. 

Vårt år har også vært noe påvirket av Korona pandemien men vi har gjennomført 4 stk felles møter i 

utvalget, der vi har fått felles kjøreregler avdelingene i mellom. Vi har laget felles maler for tilbud og 

ikke minst sett på drakt merking og sponsoravtaler. DL har hatt ansvaret for den oppfølging av 

hovedsponsor avtalene.  

Vi har i år signert en ny hovedsponsor for 3 år dette er en avtale der alle medlemmene av markeds 

utvalget har vært involvert i.  

I hele 2021 har vi jobbet med bokprosjektet til Malvik Il dette er en bok som skal ut i forbindelse med 

90 års jubileum i 2022. 

 

Vil benytte anledningen på vegne av hovedlaget og markedsutvalget å takke våre 

samarbeidspartnere: Coop Ekstra Midt Norge, NTB Autosenteret AS, Fretex, Bladet, Pizzabakeren og 

Tverås Maskin og Transport AS og Nor-Contact Sport AS.   

 



 

Messebygget  

Viser til årsberetning Messebygget 

 

Medlemssystem 

Medlemsnett er vårt elektroniske medlemssystem, felles for hele Malvik IL. Her har klubben 

oversikt over medlemmene og hvilken avdeling/avdelinger de tilhører. Medlemskontingent 

og treningsavgift blir fakturert fra Medlemsnett. 

 

Sportslig utvalg 

Det har ikke vært noen møter i Sportslig Utvalg i 2021.  Restriksjoner i forbindelse med 

coronapandemien i periodene før sesongovergangene gjorde at vi ikke kunne avholde 

fysiske møter. 

Samarbeidet mellom avdelingene fungerer stort sett greit, og den sportslige aktiviteten 

utøves i hovedsak etter bestemmelsene i klubbhåndboken.  I løpet av året har det kun vært 

et par episoder hvor det ble rapportert avvik. 

Håndballavdelingen fikk en utfordring med at nesten hele Gutter 06-laget til Hommelvik 

meldte overgang til Malvik.  Her har hovedstyret bistått Håndballavdelingen med ķontakten 
med Hommelvik IL. 

 

Ny ungdomsskole og utfordringer for idrettslaget 

Hva har skjedd 

Året 2021 ble året da gressbanen, friidrettsanlegget og klubbhuset måtte vike plassen for 

bygging av Vikhammer ungdomsskole og kulturarena. Idrettsflata med gressbanen og 

friidrettsanlegget ble vurdert som det beste tomtealternativet og dermed omgjort til 

byggeplass i september 2021. Som erstatning for idrettsanlegget er det vedtatt at det sør for 

den nye ungdomsskolen skal opparbeides ny idrettsflate. Denne skal etter planen 

ferdigstilles sommeren/høsten 2022.   

Styring/organisering 

Kontakten mellom kommunen og idretten i dette byggeprosjektet er formelt organisert 

gjennom idrettsrådet i kommunen. En egen styringsgruppe med 2 representanter fra 

idrettsrådet og nøkkelpersoner fra kommunen har hatt regelmessige møter. Idrettsrådet har 

også oppnevnt en egen arbeidsgruppe som har arbeidet med den konkrete utformingen av 

ny idrettsflate. I tillegg har det vært formell og uformell direkte kontakt mellom idrettslaget 

og kommunen.  

Status og utfordringer 



 

Etter at vedtaket om bygging ble fattet, har arbeidet fra idrettslaget og 

idrettsrådet sin side stort sett dreid seg om å sikre utforming av ny 

idrettsflate, få på plass egnede alternative lokaler for klubbhus og sikre 

framdriften i prosjektet. 

Så langt ser det ut som byggeprosjektet og opparbeiding av ny idrettsflate holder 

framdriftsplanen. Detaljutforming av idrettsflata er ennå ikke helt vedtatt, men det er bl.a. 

klart at det med noen tilpasninger blir 400 meters løpebane som til tross for litt krappe 

svinger ligger godt innenfor godkjent norm. Det blir kunstgressbane og flomlys. Også det 

innenfor godkjent norm, men med minimumsmål på banen. I dette arbeidet har den 

oppnevnte arbeidsgruppen med Torgeir Kruke i spissen vært en pådriver og konstruktiv 

medspiller. Inntil alle detaljer er endelig avklart, vil det fortsatt være viktig med en aktiv 

arbeidsgruppe.   

For å få plass til ny idrettsflate, er klubbhuset revet. Som midlertidig erstatning er det ved 

god hjelp av idrettslaget skaffet til veie anleggsbrakker som er satt tilstrekkelig i stand til å 

fylle funksjonen som klubbhus i en kortere periode. På permanent basis er imidlertid dette 

ikke tilfredsstillende som erstatning for det gamle klubbhuset.  

Arbeidet med et permanent klubbhus anses nå som en av de viktigste oppgavene for 

idrettslaget. En egen prosjektgruppe har startet planarbeidet og kommunen har oppnevnt 

kontaktperson for prosjektet. Det må tas høyde for at et nytt klubbhus dekker idrettslagets 

nåværende og framtidige behov. I tillegg er det naturlig å se på andre behov i 

lokalsamfunnet og vurdere sambruk og samlokalisering med kommunen og lokalsamfunnet.  

I idrettslagets nedslagsfelt er det forventet betydelig befolkningsvekst. Et velfungerende 

idrettslag med et «utvidet klubbhus» blir ikke mindre viktig i åra som kommer. Selv om 

idrettslaget helt sikkert vil stå for en betydelig dugnadsinnsats, vil en kommunal medvirkning 

og grunnfinansiering være avgjørende for å få på plass et klubbhus i nær framtid. Idrettslaget 

må derfor fortsatt fremme en tydelig forventning til kommunale myndigheter om dette.  

Vedtaket om bygging av ny ungdomsskole er ikke oppfylt før ny idrettsflate og permanent 

klubbhus er på plass. Vedtakene om videre utbygging på Vikhammer forsterker også denne 

forventningen til kommunen. 

 

Allidrett 

For året 2021 har vi hatt tre faste trenere på allidrett: Marthe Myrbekk, Guro Øye og Julie 

Enkoksen. Tre meget dedikerte ungdommer som gjør en fantastisk jobb med barna. Av 

fremmøtte barn har det i gjennomsnitt vært 40 skolestartere og 20 førsteklassinger. 2021 

har gitt oss mye arbeid med logistikk og endringer i programmet. Trenere og daglig leder 

har måtte tilpasse planen til enhver tid og ut fra gjeldende restriksjoner. Januar og 

håndball måtte avlyses pga Covid19. Februar og mars ble det gjennomført uteaktivitet 

med skøyter på Vikhammer skole og ski på Jervskogen. April og mai likeså og med 

orientering på Grendaskolen før fotball på Viksletta kunstgress. Oppstart høst i august var 

det kjempestort oppmøte på Vikhammerløkka og med opp mot 50 spente skolestartere 

til stede. September gikk med til friidrett, fotball og gymsal i Ytre Malvik Samfunnshus. 



 

Høyt oppmøte og Covid restriksjoner inne i hall, gjorde til at vi måtte dele 

yngste gruppen i to a 30 min hver. Svømming i november lot seg gjennomføre, 

men med stram tidsplan og mange smittevernsregler. Det samme med 

innebandy desember 2021. Vi ser en tydelig trend på at de eldste faller mer og 

mer av utover allidretts-året. De vil drive med «sin idrett» og velger mer sin egen 

deltakelse ut fra interesse. Mange uttrykker ønske om helårsidretter etter første år med 

allidrett. Takk til våre tre positive allidrettstrenere for et aktivt og løsningsorientert 

allidrettsår!  

 

Basistrening 

Ingen aktivitet. 

 

St. Olav Loppet 

Avlyst pga Covid 19. 

 

 

Idrettens dag 

Avlyst pga Covid 19.  

 

 

Januar og skøytefeber i Ytre Malvik 

En kald start på året gjorde at Malvik kommune stelte i stand flere skøytebaner i Ytre Malvik. 

Baner på Saksvik, Vikhammeråsen og Vikhammer ble sprøytet og brøytet ukentlig. Daglig 

leder tenkte på denne tiden mye på hvordan bidra til aktivitet, i en ellers utfordrende tid 

som følge av Covid nedstenging. Hvordan skape aktivitet ihht smittevern og restriksjoner? 8. 

januar blir ideen om innkjøp av skøyteslipemaskin til, og daglig leder kastet seg rundt med 

det samme. På fem timer var sponsorer på plass og skøyteslipemaskin som sliper både 

hockey, danse- og langdistanseskøyter, bestilt. Den var av type «Skatepal» og merket 

Prosharp. Maskinen med verdi 37 000,- ble sponset av SMN1, Rema1000 Vikhammer, 

NorEngros, Eco Bygg, Kolofon Forlag AS og ekteparet Kathryn og Ivar Hjelsvold. Så fort 

maskinen var hentet på posten, ble det laget en nyhetssak på Malvik IL Facebook og 

hjemmeside. Saken fikk massiv omtale og delt på diverse skøytesider deriblant «Ishall i 

Trondheim». Den ble i tillegg svært godt mottatt blant medlemmene i MIL. Nå var det enkelt 

å skaffe frivillige til prosjektet. En smittevernfaglig godkjent butikk ble rigget i kjelleren på 

klubbhuset. Her med sliping inne og levering av skøyter gjennom vindu. 50 kr ble prisen pr 

par slipte skøyter. Med rommet fult av dopapir fra fotballs dugnad, og i tillegg spesialbestilte 

MIL-munnbind, fikk vi også en god slump mersalg underveis. Første åpningsdag ble det så 

lang kø, at bager og vesker sto på rekke og langt utover gata. Det endte med ca 70 nyslipte 

skøytepar på dag èn. Slipedag to fortsatte på samme vis, da med ordfører Trond Hoseth, 

sponsorer og journalist på besøk. 15.januar blir også gartner i Malvik kommune Anita 

Johansen med på laget når vi foreslår isbane på løpebanen på Vikhammer. Vikhammer 



 

ungdomsskole er vedtatt at skal bygges på friidretts/gressbanen. Løpebanen 

skal skrotes høsten 2021. Nå utnytter vi muligheten for en langdistanse 

skøytebane før skrotingen starter. Anita legger 16 lag med vann på 

tartandekket, Ramirent og Aktivgruppen bidrar til lys -og noen timer senere er 

banen klar til bruk. I tillegg til full aktivitet på skøytebanene rundt omkring, benyttet mange 

den nye langdistanse-skøytebanen til å gå langt på skøyter. Underveis oppsto en 

konkurranse om å gå flest runder. Før isen smeltet 3.mars var det til slutt Marit Kvåle 

Gissinger som satte rekord. Med 125 runder (tilsvarer 50km) gikk hu av med seieren i den 

uoffisielle konkurransen. Langdistansebanen gjorde sitt til at det var mange som børstet 

støvet av panserskøytene denne sesongen. Også allidrett fikk sitt oppsving med mange uker 

på isen, og med barn på skarpe skøyter. Totalt ble det slipt over 700 par skøyter fra januar til 

mars. Den massive oppmerksomheten i media og ellers, bidro til godt salg utover hele 

vinteren. Prosjektets totale omsetning for 2021 endte opp mot 100 000,-.  

Takk til Kjell i Prosharp AS for god service og veiledning. Takk til SMN1, Rema1000 

Vikhammer, NorEngros, Eco Bygg, Kolofon Forlag AS og ekteparet Kathryn og Ivar Hjelsvold 

for spons. Takk til Malvik kommune for isbaner vinteren 2021 og til alle frivillige som har 

bidratt i prosjektet. Uten frivilligheten hadde vi ikke hatt noe tilbud om skøytesliping i Malvik 

Idrettslag.   

 

Vår og Malvik IL påskequiz 

Vinn verdens største bamse! Nå er det vår i Malvik og landet har vært nedstengt i lang tid. 

Restriksjoner og smittevern står fortsatt høyt, og vi må fortsette å ta vare på hverandre. For 

å få folk ut, tar idrettslaget v/daglig leder initiativ til «påskequiz» på Midtsandtangen. ES 

Elektro er kjapt med på spons av premie, og Malvik IL orientering lager kart over området. 

Caroline Baardsen er høyt delaktig under planlegging og gjennomføring av prosjektet. Hver 

post i påskequizen representerer en avdeling i idrettslaget og på hver post henger det en 

bokstav som utgjør et løsningsord. Det var svært mange som tok turen til Midtsandtangen 

denne påsken. Spesielt mange besteforeldre og foreldre med barn og barnebarn og med stor 

iver etter å vinne bamsen. Premien sto i vinduet på Messebygget og ventet i spenning. 

Påskeaften kl. 17 ble vinneren trukket, og det var bestefar Torbjørn Sæterhaug som stakk av 

med seieren. Den 240 cm høye bamsen med en verdi på kr 3000,- fikk så vidt plass i bilen til 

Torbjørn. Hjemme ventet heldige barnebarn som skulle få seg en stor bamse-overraskelse!  

Tilbakemeldingene fra folket var at tiltaket skapte stort engasjement og bidro til høyt 

aktivitetsnivå på Midtsandtangen dette året.  

Takk til ES Elektro for spons av premie og til Malvik kommune for tilgang til Midtsandtangen. 

Takk til MIL Orientering for design av kart og til Caroline Baardsen for engasjement i 

prosjektet. Påskequizen bidro til at medlemmer- og ikke medlemmer kom seg ut og i 

aktivitet denne påsken.   

 

Diskgolfbane på Vikhammerløkka 



 

Det er april og Merete ble utfordret i etterkant av suksessen med 
skøyteslipemaskin og skøytebane på Vikhammer. En natt hun ikke fikk sove 
fikk hun ideen. Og arbeidet har gått i rekordfart. «Jeg måtte finne ut av 
sporten. Ringte Trondheim diskgolfklubb. Og de har et styremedlem som bor i 
Malvik. Jeg ringer Hans-Christian Ristad, og han tenner på alle plugger. 
Diskgolfbane på Løkka skal vi ha!» Hans-Christian lager forslag til bane, og vi får klarsignal til 
å sette opp banen. Daglig leder finansierer prosjektet i løpet av et par dager, og får inn kr 70 
000 kroner i støtte og fra lokale støttespillere. SMN1, Brageva, Eco-Bygg AS, Sport&Trim, 
Intakt Bilskade Trondheim AS, Rema 1000 Vikhammer, Eiendomsmegler 1, Byggmester 
Breivik og Lyngen A/S, Bunnpris og Nor-Contact Sport kjøper hver sin kurv som bidrar til at 
prosjektet blir realitet. Med massiv respons på Facebook går nyheten raskt ut blant folket. 
Banen blir den første av sitt slag i området, Malvik har fått sin første diskgolfbane -og det på 
Vikhammerløkka. Diskgolf søkte hovedstyret i MIL om å få bli avdeling i idrettslaget. De ble 
vedtatt som avdeling på årsmøtet, med det obligatoriske prøveåret i 2021. Disksport v/lede 
Hans-Christian Ristad, søker om å bli ordinær avdeling fra 2022. 
 

17.mai  

Det var lenge uvisst hva utfallet av årets feiring ble. Covid la føringer for at også årets feiring 

ble avlyst. Avgjørelsene fra regjering og kommune ble tatt i siste liten og idrettslaget måtte 

innse at vi ikke kunne stelle i stand verken barnetog, kiosk eller barneaktiviteter på 

Vikhammer. Den årlige kransenedleggelsen på Hasetkammen derimot, ble gjennomført. Til 

stede var styreleder, nestleder og daglig leder. 

Laila Bøkestad Nilsen tok initiativ til å pynte opp Vikhammer før 17.mai. Hun foreslo å lage 

en stor MIL-logo i blomster. I samarbeid med daglig leder ble det bestilt blomster, jord og 

duk. Ikke lenge etter ble verdens største Malvik IL logo, hele 5x5 meter stor, tegnet og 

snekret sammen av Lars Øyvind Husby, Laila Bøkestad Nilsen og Bjørn Nilsen. 

Blomsterlogoen ble plassert på bakken i skråningen fra Viksletta stadion. Dager før 17.mai 

ble blomstene satt i jorda, her med god hjelp også av Siri Damås og flere barn som ville 

hjelpe til. Dessverre var vi for sent ute til å bestille røde stemor. Årets utgave besto derfor av 

hvite og lilla. Mange skuelystne som kjørte forbi stoppet og tok bilder. Turister kjørte en 

ekstra runde inn på parkeringsplassen for å se nærmere på dekorasjonen. Takk til Laila for et 

flott initiativ! Takk til dugnadsfolket for jobben. Takk til Malvik kommune for økonomisk 

støtte kr 10 000,- ifm prosjektet og til Byggmester Breivik og Lyngen AS for spons av 

materiale. Til slutt takk til Lånkes gartneri «Blomsterpryd» for svært god service, tilbud og 

levering av 595 flotte hardføre stemorsblomster!  

 

Hjertestarter 

Malvik IL har i alle år prioritert å ha hjertestarter for klubben. Den har sin faste 

plass i Malvikhallens 2. etasje og er av type Blodstrupmoen. November 2021 

ble hjertestarteren stjålet. Forholdet ble anmeldt og MIL måtte få tilsendt ny 

gjennom forsikringen da den opprinnelige aldri ble funnet. Det diskuteres stadig 

hvorvidt idrettslaget skal ha hjertestarter og evt hvor mange vi skal ha. I lys av dette søkte 



 

daglig leder om hjertestarter og til Ida Eides Minnefond. Søknaden ble innvilget og Malvik IL 

var heldig mottaker av «Idasekken». Den 14.desember var initiativtaker Caroline Baardsen, 

Leif Arvid Bjørke (fotball herrer senior), Sylvia Nøsen og Astri Haugan (seniorklubben) og 

daglig leder til stede i Klæbu for å motta hjertestarteren. Inkludert i tildelingen var også et 

forenklet hjertestarterkurs. Idasekken er til bruk for hele Malvik IL og kan flyttes etter behov. 

Den har en bruksavtale på fem år inkludert. 

 

Malvik IL hovedlag ønsker å takke alle våre medlemmer for et spesielt, men innholdsrikt 

aktivitets-år!    

 

 

Hovedstyret, 2022 

 

 


