ÅRSMELDING FOR MÅLSELV IL FOTBALLGRUPPEN 2021.
Organisasjon
Styret:
•

Leder: Egil Andre Jensen

•

Nestleder: Cato Moeng

•

Kasserer: Hege S Gjerdrum

•

Dugnadskoordinator: Susanne Røe

•

Styremedlem/sportslig utvalg: Daniel Elvebø

•

Styremedlem / Materialforvalter: Camilla Sjøgren Eriksen

•

Styremedlem: Morten Hansen

•

Styremedlem: Espen Aspestrand

Markedsutvalg:
•

Cato Moeng & Susanne Røe

Anleggsutvalg:
•

Leder: Cato Moeng

•

Medlem: Trygve Nilsen, Frode Johnsen & Rune Oppgård

Sportslig utvalg:
•

Leder: Daniel Elvebø

•

Medlem: Cato Moeng og Egil Andre Jensen

Valgkomité:
•

Styret fotballgruppa

Møter
Det ble avholdt 5 styremøter for året 2021. I tillegg ble det holdt to møter ifm planlegging av ny kolleksjon.

Aktivitet
Sesongen 2021, var en sesong som gikk så normalt det lot seg gjøre, med de CV-19 restriksjonene som var.
Det ble dessverre ingen deltakelse på turneringer pga CV-19.
Vi arrangerte en endags turnering for 6års lagene. Dette var en suksess. Styret sto for hele arrangementet.
Målselv IL hadde 7 lag påmeldt til seriespill sesongen 2021.
Dette er et lag mere enn sesongen 2020, noe som er positivt. Ekstra positivt at det i Målselv IL er mange
jenter som spiller fotball.
Trenere / Lagleder for Herrer / Gutter:
Gutter 12År: Cato Moeng, Egil Andre Jensen / Merete Samuelsen
Gutter 10År: Arne Elvis Nesvold, Bjørn Kåre Veines / Camilla Sjøgren Eriksen
Gutter 9År: Espen Aspestrand, Oskar Kallbekken / Marit Minkstuen
Gutter 6år: Susanne Røe, Stian Pettersen /
Trenere / Lagleder for Damer / jenter:
Jenter 12År: Kim Andre Solli / Tone Anita Thommesen.
Jenter 11År: Britt Haaker / Line W Sørlie
Jenter 10År: Anette Nilsen / Solveig Nilsen
2021 sesongen hadde klubben ingen A-lag eller ungdomslag.
Guttelagene hadde alle en flott sesong med jevnt over gode resultater og ikke minst super innsats.
Gutter 6år hadde en dag der de utførte øvelser for å klare ferdighetsmerket, alle besto med gland.
Jentelagene hadde også en flott sesong, og viser meget store sportslige ferdigheter.

Det er gledelig å se at alle lagene har det gøy, og ser ut til å trives godt innad i sine lag.
Det har vært stor innsats fra lagledere, trenere og foreldre for å holde aktiviteten i gang. Det har vært 67
aktive spillere i 2021, som er en oppgang fra 2020 da det var 54 aktive spillere.
Fotballgruppa er helt avhengig av at foreldre stiller opp for å kunne ha mulighet for å tilby denne aktiviteten.

Økonomi
Økonomien i fotballgruppa viser god likviditet.
Resultatet viser et overskudd på vel kr 10833,Hege har levert inn regnskap hver 4 mnd., til Ørjan.
Materiell
Det ble innkjøpt:
•

En rensetrommel/utlegger for granulat og en kunstgressharv for å lette vedlikeholdet av arenaen.

•

To nye veltesikre 7er mål.

•

En 20fots container for lagring av utstyr til arenaen.

Dugnad
I 2021 gjennomførte normalt kiosksalg under hjemmekamper, i tillegg dugnader beskrevet under som ga
god inntekt til klubben:
•

Vaskedugnad for kommunen, der det ble vasket ned 3 gamle leiligheter på øvre Moen.

•

Salg av Bambusa sokker.

•

Salg av julekalendere.

Marked
Nye arenasponsor: Jowa AS, og Nesvold VVS AS, Lyngen Vekst As og Odd Leif Nyseth kran og transport.
Slik at ved utgangen av 2021 har vi 23 arenasponsorer.
Som en del av arenasponsor avtalen med Bardufosstun AS, får vi også gratis møterom og kaffe der.
Hovedsponsor Sparebank 1 Nord Norge er reforhandlet til utgangen av 2026.
Klubben deler dette markedet med andre idrettslag i regionen og her må man være aktive for å skaffe seg
sponsorer.
Ingen tvil om at markedsutvalg står på og gjør en veldig god jobb her.

Arena
Arenaen ble i år ryddet for snø 4 mai. I år ble det leid inn en stor håndfres til formålet. Anleggsleder og
sportslig leder brukte en dag for å få ryddet arenaen for snø.
Igjennom hele sesongen ble arenaen vedlikeholdt jevnlig, med børsting og harving.
Denne sesongen var det gledelig å se mindre forsøpling og andre uønskete hendelser på arenaen.
Flerbrukshallen
Denne sesongen kunne vi endelig ta i bruk den store fine flerbrukshallen på Olsborg. Dager og timer ble
jevnt fordelt imellom lagene, ut fra behov. Gode rutiner ble innarbeidet, og alle lag har brukt tildelt tid godt.
Ved juletider, ble Bardufosshallen stengt for bruk, ifm brann i elektrisk tavle. Dette resulterte i økt behov for
andre lag og foreninger i kommunen, i å benytte seg av flerbrukshallen på Olsborg.
Denne prosessen for tildeling av tid ble tydelig favorisert til andre lag og foreninger i kommunen, slik at vi
fikk minst tid, og på mest ugunstige tidspunkt. Det ble gjennomført møter med kommunen, men vi ble ikke
hørt. Det ble også innslag i regionale aviser, slik at allmenheten fikk lese om denne forskjellsbehandlingen
fra kommunen sin side.
Prosjektering av klubbhus
Mars 2021 ledet for anleggsutvalg kontakt med kommunen for å undersøke mulighetene for å etablere et
framtidig klubbhus for fotballgruppen. Fotballgruppen hadde sett på området vest for arenaen som et meget
egnet sted til formålet. Det står også i kontrakt med kommunen, at vi har disse områdene disponibel til
nødvendige utvidelser.
Kommunen var positive til dette, men måtte undersøke med andre instanser for å høre om noen mot
forutsetninger for dette.
Det ble avholdt to interne møter i kommunen om dette. Olsborg, skole ved rektor la inn store protester på
dette, og mente at Målselv IL sine planer førte til blant annet: Innskrenking av skolegården, det ville bli flere
bygg som elever kunne gjemme seg bak og gjøre hærverk på. I tillegg var Morten Tomter, kritisk til at vi
kunne koble oss på eksisterende strømtilførsel som er til flerbrukshallen.
Vi avholdt da et møte med to representanter Odd Arne og Monica. Her fikk vi full støtte fra representantene,
og Monica stilte store spørsmåltegn med rektor sine uttalelser, siden området det er snakk om ikke er en del
av skolegården.

Etter at vi fysisk møtte opp på kommunehuset og pratet med Mette Anfeltmo, saksbehandler, fikk vi 07.
desember en epost der det sto: Målselv kommune er positivt innstilt til grunnavståelse ved punktfeste på 60
år. Plassering slik dere ønsker. Utkast kommer.
Etter dette har det ikke vært noen kommunikasjon fra kommunen sin side. De svarer ikke på telefon eller på
epost.
Dette ordener seg sikkert til slutt, men motivasjon til å fullføre dette prosjektet forsvinner, med så lang
saksbehandling fra kommunen sin side.

Satsningsområder for 2022.
1. Prosjektering av klubbhus
2. Fortsette rekruttering og kompetanseheving på trenere og dommere.

Fotballgruppen er svært takknemlige for alle bidrag fra våre sponsorer, og alle medlemmer som
stiller på dugnader.
Uten dere, hadde Målselv IL fotball ikke hatt den utviklingen vi har hatt siste år.

11.02.2022
Egil Andre Jensen
Leder, Målselv IL fotballgruppen

