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Sportsglimt 2018! 
 

Jenter 2011 er over 20 jenter, og har hatt treninger med stort oppmøte, idrettsglede og entusiasme! 

Jenter 2010 er et stort kull, har deltatt på 2 cuper og har deltatt på alle TEBF’er med 3 lag! 

Jenter 2009 består av 17 jenter, og rapporterer om god fremgang i løpet av sesongen! 

Jenter 2008 hadde egenaktivitetskort over sommerferien med premie for laget pga stor innsats!  

Jenter 2007 melder om god utvikling for jentene, og laget har gjort det godt i både cuper og serie! 

Jenter 2006 melder om god utvikling, har deltatt på 3 cuper og har spilt jevne kamper i serien! 

Jenter 2005 har rundt 15 spillere, deltok på 4 cuper, og hadde en flott høstsesong! Solid årsrapport! 

Jenter 2004 hadde en flott sesong med gode resultater både i cup og serie (kretsmester!) Godt miljø 

Jenter 2003 har deltatt med 1 lag i seriespill, har spilt 6 cuper og har 16 spillere! 

Jenter 17 er rundt 25 spillere, og har trent jevnt 3 ganger pr uke. Gjennomført serien på en god måte!  

Damer sr hadde en flott sesong, og ble kretsmester 7’er, samt rykket opp til 3. divisjon!  

 

Gutter 2011 Vikhammer er rundt 20 spillere, har deltatt på 8 TEBF’er og har spilt rundt 100 kamper! 

Gutter 2011 Saksvik har økt stallen gjennom året, og har deltatt på 7 cuper i løpet av sesongen! 

Gutter 2010 slo seg sammen og er et stort kull. Deltok på 5 cuper i tillegg til alle kamper i TEBF!  

Gutter 2009 Saksvik rapporterer om en flott sesong og god utvikling for alle spillere. Solid årsrapport! 

Gutter 2009 Vikhammer deltok på 5 cuper, og sportslig har de gjort en god figur i alle kampene! 

Gutter 2008 Vikhammer rapporterer om god utvikling for alle 12 spillere! Deltok på 5 cuper! 

Gutter 2008 Saksvik har gjennomført et flott sportslig år med god utvikling og mestring! 

Gutter 2007 Vikhammer rapporterer om god utvikling og sterke resultater i serien – sammenslått nå!  

Gutter 2007 Saksvik hadde en god sesong med flott aktivitet. Mye sosialt i tillegg – sammenslått nå!  

Gutter 2006 hadde treningssamling i Meråker, har spilt totalt 73 seriekamper og scoret 438 mål!  

Gutter 2005 har tatt store steg i år, og arrangerte også bli kjent kveld for åttendetrinn på Vidarhall! 

Gutter 2004 har 25 spillere, har hatt 3 lag i serien, og kom til kvartfinale i A- Storsjø! 

Gutter 16 stilte med lag 11’er serie, samt 7’er deler av året. 3 treninger pr uke, og 2 cuper (Norway)!  

Gutter jr hadde en flott sesong – seier i Tyskland, ¼ Norway A og tredjeplass i serien. 90 treninger! 

Herrer sr hadde en tøff sesong og berget plassen med god margin! Pluss for opprettelse av Evil Tiurs! 

 

Malvik IL Fotball gratulerer alle spillere, trenere og støtteapparat med all skapt fotballglede i 2018! 
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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. 

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. 

Modig 
Vi tør å gjøre det vi tror på. Tør å vinne. Tør å tape. Tør å prøve. Spillere, trener 
og foreldre i Malvik IL tør å være modige! 

Angrepshungrig 
Vi er offensive i alle sammenhenger. På og utenfor banen. Godt angrep er 
bedre enn tett forsvar. Spillere, trenere og foreldre i Malvik IL ønsker å angripe! 

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

Vennlig 
Et godt vennskap tåler en krangel. Fordi vi stoler på vårt vennskap blant spillere, 
trenere og foreldre i Malvik IL, ønsker vi at alle meninger kommer fram og 
møtes på en vennlig måte! 

Inkluderende 
Vi har plass til alle. Vi ønsker å ha med alle, fordi vi tror på fellesskap. Spillere, 
trenere og foreldre i Malvik IL skal alltid føle seg velkommen i enhver 
sammenheng, på og utenfor banen! 

Kommuniserende 
Vi snakker sammen. Så mye som mulig. Det er ikke farlig å være uenig. Spillere, 
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: 

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

2. 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 breddeklubb – med plass til alle!  
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Styret og ansatte 
Etter årsmøtet 6. mars 2018 har avdelingen hatt følgende styresammensettingen med tilhørende 

rollefordeling: 

Steinar Lille (leder) 

Frode Forbord (nestleder) 

Anita Furuvik (styremedlem med ansvar for dugnad og frivillighet) 

Arve Moksnes (styremedlem med ansvar for marked og samfunn) 

Marius Myrbekk (styremedlem med ansvar for medlem og banedisponering) 

Rolf Martin Krey (styremedlem med ansvar for kvalitetsklubb og kompetanse) 

Stein Olav Utigard (styremedlem med ansvar for anlegg og utstyr) 

Aage Nordahl (styremedlem med ansvar for cup og arrangement) 

Kenneth Lund (varamedlem) 

Øyvind Holthe (varamedlem) 

 

Høsten 2018 meldte Rolf Martin Krey at han ikke kunne delta på fremtidige styremøter. Fra da ble 

Øyvind Holthe kalt inn som møtende vara med ansvar for kvalitetsklubb og kompetanse.  

Styret har gjennomført 10 møter og behandlet 57 saker i 2018.  

Av større saker nevnes fortsatt implementering av prosjekt kvalitetsklubb, planlegging og 

gjennomføring av Malvikcupen, dugnadspolicy, valg av utstyrsleverandør for 2019, sportslig plan for 

2019 spesielt for junior og seniorlagene, planlegging og gjennomføring av to dugnader, 

banedisponering, oppstart nytt kull, budsjett og treneransettelser. 

 

Avdelingen har i 2018 hatt følgende ansatte: 

Siri Eide, administrasjonssekretær 

Jan Aasbak, materialforvalter 

Kristen Kvello, baneansvarlig  

Petter Roksvaag, sportslig leder 
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Organisering av avdelingen 
Styret la frem følgende organisasjonsplan overfor årsmøtet i 2018: 

 

 I organisasjonsplanen skilles det mellom: 

1. Aktive og trenere 

2. Ansatte innenfor sportslig aktivitet 

3. Ansatte innenfor administrative roller 

4. Tillitsvalgte 

Likeledes skilles det mellom 2 utvalg: 

1. Administrativt 

a. Økonomi, IT og kommunikasjon 

2. Sportslig ledelse og Fair Play 

a. 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, og vil bli foreslått endret noe for 2019. 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 fikk vår utnevnelse som NFF Kvalitetsklubb i forbindelse med fotballskolen 

2017. I hovedtrekk er det 4 hovedområder (med utvalgte underområder) som er knyttet til konseptet:   

1. Aktivitet 

a. Rekruttering, sportsplan, treneransvarlig og dommeransvarlig 

2. Organisasjon 

a. Organisasjonskart, økonomistyring, klubbhåndbok, FIKS og kvalitetsklubbansvarlig 

3. Kompetanse 

a. Leder- og trenerkompetanse 

4. Samfunns- og verdiarbeid 

a. Verdisett, hjemmekamper, årlig verdimøte, politiattester, trygge rammer og fair play 

Status og erfaringer fra 2018 

Aktivitet: Vi har kontinuerlig fokus på å fylle opp ubesatte roller innenfor sportslig utvalg. I 2018 

ansatte vi en treneransvarlig for barnefotballen, og oppgaven fremover blir å integrere arbeidet her 

med øvrig sportslig aktivitet enda bedre. Vi har også ansatt en person med ansvar for 

barnefotballkveldene. Vi kan bli enda bedre på å sikre god struktur og skriftlighet/dokumentasjon i det 

sportslige arbeidet i avdelingen, herunder gjennomføring av regelmessige trenerforum. Vår sportsplan 

ble revidert i 2018 gjennom en åpning for hospitering i barnefotballen. Vi kommer til å ha stort fokus 

på at all aktivitet i alle avdelinger skjer innenfor vår sportsplan.  

Ett av kretsens satsningsområder for tiden er utdanning av trenerveiledere i klubbene. Vi har ikke klart 

å engasjere noen hos oss til å 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 har i 2018 løst 

denne oppgaven godt. 

Vi har i henhold til klubbens sportsplan valgt å ha oppstart for yngste kull rundt påske i første klasse 

gjennom en samling i Abrahallen – effektiv måte å ønske velkommen nye kull. For de eldste 

barnekullene er det er en flott opplevelse for alle å oppleve at lysene slukkes i hallen før stillheten 

(kanskje) senker seg. Vi er godt fornøyd med hvordan vi gjennomfører rekruttering inn i fotballen.  

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

hensiktsmessig. Vi er godt fornøyd med å ha en klar organisasjonsplan med definerte undergrupper. Vi 

opplever, som mange andre frivillige organisasjoner, at det er utfordrende å rekruttere inn i de ulike 
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rollene. Vi håper at klubbhåndboken og stillingsinstruksene for de ulike rollene skal 

forenkle rekrutteringen fremover, og vi håper å se resultater av arbeidet vi har lagt ned fremover.  

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. For å avlaste, samt sikre kontinuitet ved 

eventuell avgang, ønsker avdelingen i 2019 å ansette en administrativ ressurs på deltid.  

Vi har en god økonomi og god økonomistyring. Vi gjennomfører store arrangement og dugnader uten 

store problemer rundt betaling, innfordring og oppfølging. Garasjebygg- prosjektet har gitt oss store 

utlegg i byggefasen. Dette har redusert vår likviditet, men ikke så mye at det har vært utfordrende. 

Garasjen vil bli fullført i 2019, og det vil bli søkt om mva refusjon pr mars 2020. Vi har søkt tippemidler 

både høsten 2017 og 2018. Vi mottok også en betydelig støtte fra Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse!  

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. Vår erfaring er at vi håndterer oppgavene 

knyttet til FIKS på en god måte. 

Kompetanse: Vi tilfredsstiller kretsens krav til kompetanse i styret (antall som skal ha lederkurs). Vi har 

i 2018 lagt store ressurser inn i at våre trenere skal ta trenerutdanning gjennom å gjennomføre 

kompakte kurs over ei helg i Abrahallen. Dette har vist seg å være populært, og har økt antall trenere i 

våre lag som har relevant utdannelse. Vi vil fremover ha fokus på å vedlikeholde nivået 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 2018 å ikke gjennomføre et stort «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 2019 bli enda bedre på å kvalitetssikre at våre trenere og andre relevante har politiattest. I 2018 

hadde vi 1 sak knyttet til en treners politiattest og avgang fra rolle i laget. Vi leverte en 

egenerklæring/rapport til kretsen våren 2018. Dette ble fulgt opp med et evalueringsmøte hvor vi fikk 

gode tilbakemeldinger på vårt arbeid. Vi deltok også på en kompetansetur til Liverpool hvor alle 

kvalitetsklubber var invitert. 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.  
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Sportslig ledelse 
Sportslig leder har hatt avtale med Malvik IL Fotball med følgende arbeidsoppgaver: 

1. Lede den til enhver tid gjeldende organiseringen av avdelingens sportslige ledelse 

2. Koordinere sportslig ledelses aktiviteter, herunder innkalle til møter, sørge for at referater fra 

møter skrives og at dokumentasjon for øvrig er god, samt følge opp at beslutninger i 

avdelingens sportslige ledelse gjennomføres  

3. Evaluere og innstille overfor avdelingens styre eventuelle endringer i sportslig ledelse  

4. Være ansvarlig for at avdelingens sportsplan implementeres i lagene 

5. Sammen med øvrige ansatte i sportslig ledelse følge opp at avdelingens lag gjennomfører sin 

aktivitet innenfor rammene i avdelingens sportsplan  

6. Sammen med øvrige ansatte i sportslig ledelse koordinere klubbens spillerutvikling, herunder 

hospitering og lån av spillere mellom lag til kamper innenfor klubbens sportsplan eller etter 

bestemmelser fra Malvik IL Fotball ved styret 

7. Sammen med øvrige ansatte i sportslig ledelse koordinere uttak fra klubbens lag til aktiviteter i 

regi av krets og forbund  

8. Sammen med øvrige ansatte i sportslig ledelse gjennomføre minimum 2 felles trenerforum pr 

år for klubbens trenere i aldersgruppen 13 år-senior 

9. Sammen med øvrige ansatte i sportslig ledelse etter behov bistå med å gjennomføre 

trenerforum innenfor klubbens barnefotball 

10. Sammen med øvrige ansatte i sportslig ledelse tilrettelegge for trenerutvikling samt motivere 

til at klubbens trenere følger utviklingsplan fra forbund og krets 

11. Sammen med øvrige ansatte i sportslig ledelse koordinere lagenes overgang fra barnefotball 

til ungdomsfotball 

12. Sammen med øvrige ansatte i sportslig ledelse innstille hovedtrenere overfor Malvik IL Fotball 

ved styret 

13. Sammen med øvrige ansatte i sportslig ledelse rapportere aktivitet, status og oppfølginger av 

klubbens lag til Malvik IL Fotball ved styret  

14. Bidra til å utvikle klubbens trenerkontrakter 

15. Bidra til å utvikle klubbens sportslige ledelse 

16. Bidra til å utvikle klubbens sportsplan 

17. Bidra til at klubbens aktivitet skjer innenfor rammene av Fair Play 

18. Være tilgjengelig for styret med sportslige innspill ved forbereder til ny sesong 

Sportslig leder har hatt meget høy aktivitet i 2018, og har utført sine oppgaver overfor klubben godt. 

Klubben setter stor pris på det engasjementet som er utvist! 
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Sportslig ledelse og Fair Play har hatt et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet i fotballgruppa. 

Enheten har vært organiser slik: 

 

• Sportslig leder 

• Dommeransvarlig (Robert Barø) 

• Treneransvarlig med særlig fokus på gutter 16-senior (Knut Lorvik) 

• Treneransvarlig med særlig fokus på jenter 15-senior (ubesatt) 

• Treneransvarlig barn (Allan Rødfjell) 

• Barnefotballansvarlig/ klubbkveldansvarlig (Brynjar Larssen-Aas) 

• FIKS og overganger (Bjørn Vikhammermo) 

• Styreleder 

 

De treneransvarlige har hatt avtale med Malvik IL Fotball med følgende arbeidsoppgaver: 

1. Nærmeste kontakt for trenere innenfor sitt ansvarsområde 

a. Oppfølging av trenere i faglige og praktiske spørsmål 

2. Være en veileder for trenere 

a. Veilede etter behov på treninger og kamper 

3. Trenernes kompetanse i forhold til sitt nivå 

a. Motivere for å utvikle kompetanse gjennom utdanning og kurs/ seminarer 

4. Konfliktløser/ samtalepartner, nivå 1 

a. Veilede trener der det kommer opp kritikk fra foreldre på treners rolle 

b. Avgjør eventuelle tvister mellom trenere 

c. Samarbeide med Sportslig leder/ Sportslig Utvalg og Fair Play 

d. Bringe konfliktløsning opp på neste nivå – sportslig leder og evt styreleder 

e. Ved behov, bring oppfølging av trenerne opp på neste nivå – sportslig leder 

f. Bistå med rekruttering av nye trenere 

g. Sørge for at referater fra møter skrives og at dokumentasjon for øvrig er god 

h. Følge opp at lagenes aktivitet skjer innenfor rammene i sportsplanen 

i. Bistå med klubbens spillerutvikling, herunder hospitering og lån av spillere mellom lag 

til kamper innenfor klubbens sportsplan eller etter bestemmelser fra Malvik IL Fotball 

ved styret – alle beslutninger gjøres av sportslig leder 

j. Bistå med uttak fra klubbens lag til aktiviteter i regi av krets og forbund 
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k. Bistå med gjennomføring av minimum 2 felles trenerforum pr år for 

klubbens trenere i aldersgruppen 13 år-senior 

l. Bistå med å gjennomføre trenerforum innenfor klubbens barnefotball 

m. Koordinere lagenes overgang fra ungdomsfotball til juniorfotball 

n. Bistå slik at sportslig leder kan rapportere aktivitet, status og oppfølginger av klubbens 

lag til Malvik IL Fotball ved styret  

o. Bidra til å utvikle klubbens sportslige ledelse 

p. Bidra til å utvikle klubbens sportsplan 

q. Bidra til at klubbens aktivitet skjer innenfor rammene av Fair Play 

r. Være tilgjengelig for styret med sportslige innspill ved forbereder til ny sesong 

 

Dommeransvarlig har hatt avtale med Malvik IL Fotball med arbeidsoppgaver som bygger på de som er 

oppgitt for treneransvarlig. Av andre oppgaver nevnes spesielt: 

1. Bidra til at avdelingen har tilstrekkelig med dommerressurser gitt krav fra krets 

2. Etablere og følge opp en dommerportal for våre lag og behov for dommerressurser 

 

I vår klubbhåndbok finnes rollebeskrivelser for alle treneransvarlige, dommeransvarlig, FIKS og 

overganger, samt styreleders oppgaver i dette utvalget. 

 

Status organisering av Sportslig Utvalg og Fair Play 

Styret har de siste 2 årene evaluert organiseringen av Sportslig Utvalg og Fair Play. Vi er ikke fornøyd 

med hvordan vi som klubb har løst de sportslige arbeidsoppgavene med bakgrunn i de avtalene som 

foreligger for hver enkelt rolle i utvalget. Som en konsekvens reduserte vi antall treneransvarlige fra 5 

til 2 for 2018 sesongen. Vi har fortsatt ikke klart å fylle alle posisjoner i utvalget. Styret vil fortsatt se på 

organiseringen av Sportslig Utvalg og Fair Play inn mot 2020 sesongen. 

I 2018 har det blitt gjennomført trenerforum både i barnefotballen og i ungdomsfotballen. Det har 

også blitt gjennomført eget lagledermøte. Vi ønsker at det skal gjennomføres regelmessige trenerforum 

i alle avdelinger. 

MIL Fotball er meget godt fornøyd med hvordan dommerlogistikken er løst i 2018, og vil spesielt 

trekke frem etableringen av dommerportalen på sosiale medier hvor lagene enkelt kan melde inn 

dommerbehov. Dette 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! 
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Sportslig – avdelingene  

Barnefotballen 
Gjennom hele 2018 har det vært stor aktivitet innenfor barnefotballens 7-12 åringer (2011-2006). Vi 

valgte å kjøpe inn spillerdrakter til alle lag i barnefotballen (ikke identiske med våre ordinære drakter). 

Dette var på tide! Med rundt 300 barn, 60–70 trenere, lagledere og foreldrekontakter har det har blitt 

gjennomført mange barnefotballkvelder og cuper som har generert gode inntekter til lagene, samt 

sportslige utfordring til barna. 

Det ble i april 2018 gjennomført en kick-off for barna i Abrahallen. Her deltok omkring 200 spillere, der 

de eldste barna overnattet på kunstgresset. Dette ble gjennomført for fjerde gang og vil gjentas også i 

2019. Under denne kick-offen ble også trenere, lagledere og foreldrekontakter innenfor 

barnefotballen kontaktet og knyttet opp mot klubben. For de yngste spillerne (2011 kullet) var dette 

deres første befatning med avdelingen. 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 gjorde vi et godt løft i 2018 gjennom at mange trenere i barnefotballen tok 

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 2018 fikk vi ansatt en egen trenerveileder i barnefotballen. For 2019 ønsker vi at sportslig leder og 

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

på muligheten for felles treninger i barnefotballen.   

 

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 3 kull (2005-2003). Hvert kull består av rundt 20 spillere med engasjerte og flinke 

trenerteam. De sportslige resultatene for alle tre lag har vært gode, og jenter 14 ble kretsmestere! Vi 

ser at vi kan bli bedre på å få til en smidig hospiteringsordning mellom kullene, også opp mot J17.  

Gutter 13 (2005 kullet) har opplevd god utvikling og mestring i løpet av høsten, og positiviteten i laget 

er stor. Gutter 14 (2004 kullet) er fortsatt stort i antall. Fra å ha meget gode sportslige resultater i 

2017, ble 2018 en mer blandet sesong resultatmessig. Laget har mistet noen av sine spillere til andre 

lag. Gutter 16 (2002 og 2003 kullene) hadde også en bra sesong på sitt nivå.  
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Vi har de siste årene hatt G16 lag i 0-div, men laget klarte ikke å kvalifisere seg hit for 

2018. 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 2018 ble det nok en gang arrangert en treningssamling for ungdomskullene. Over 120 barn og 20 

voksne deltok denne vinterhelga i Selbu. Meget bra gjennomført, solid klubbygging! 

 

Junior og senior 
Jenter 17 ble i 2018 trent av sportslig leder sammen med flere rolletrenere. Laget består av 2001 og 

2002 årgangene, og var rundt 25 spillere. Laget har gjennomført serien på en god måte! Vi har også 

spillere innenfor dette aldersspennet som spiller på seniorlaget. 

Gutter junior ble trent av Dawid Vik, Håvard Kojen og Andreas Sørensen. Laget hadde en flott sesong 

og ble nummer 3 i serien, og vant turneringen i Tyskland. Dette ser ut til å skje hvert 18 år! På turen til 

Tyskland deltok også 4 voksne. Vi har invitert TuS Velen til oss i 2020! Flere juniorspillere spilte fast på 

seniorlaget. I 2017 så vi at vi hadde en solid utfordring med å skape en attraktiv arena for våre 

juniorspillere på guttesiden. Vi tok tak i dette i 2018 gjennom flere møter på vinteren med seniorlaget.  

Herrer senior ble trent av Knut Juel og Geir Ellefsen, og laget spilte i 5.divisjon. Laget hadde en god 

høstsesong og endte på en 7. plass. Vi var en periode bekymret for «nedrykksspøkelset», men laget 

tok seg pent inn. Vi hadde som tidligere år noen kamper med tynn stall. 

Damer senior ble trent av Thor Aune og Nils Ove Hammerås. Laget ble kretsmester i 7’er serien, og 

klarte også opprykk til 3. divisjon. Meget solid sesong! Lagledelsen for jentelagene må fremheves 

gjennom jevnlig kveldsmat og andre sosiale tiltak. Etter sesongslutt mottok vi flere spillere fra HIL, og 

stallen inn mot 2019 sesongen har økt. 

I løpet av 2018 har vi gjennomført en prosess, først internt og så sammen med HIL, for å se på hvordan 

vi best kan organisere junior og seniorfotballen i hele kommunen. Det ble i den forbindelse også 

innhentet råd fra kretsen. Etter grundige vurderinger valgte vi å opprettholde all aktivitet i egen regi.  
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Dommere 
I 2018 var det ingen fra vår klubb som tok rekruttdommerkurs, men til tross for dette har vi for tiden 

14 godkjente kretsdommere (i tillegg har ytterligere 4 tatt rekruttdommerkurs tidlig i 2019). 

Klubbdommerkurs med rundt 27 deltakere ble avholdt i mai 2018. Praksisavviklingen ble ikke 

gjennomført som ordinært siden Malvikcupen 6–10 år ble avlyst. De nye dommerne fikk erfaring 

gjennom barnefotballkveldene.  

Våre kretsdommere har vært aktive som kampledere helt opp til seniornivå 3. divisjon herrer. Vi 

ønsker spesielt å trekke frem Kenneth Kjelaas, som dømte 97 kamper i 2018! 

Dommeransvarlig i 2018 har vært Robert Barø. 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 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, Anita 

Furuvik og Jan Aasbak. Malvikcupen har egen budsjettpost og regnskap i fotballregnskapet.  

2018 har for øvrig vært preget av nytenking rundt klubbens cupstruktur. Dette vil vi forhåpentligvis se 

resultater av i årene som kommer.  

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.  

I 2018 arrangerte vi følgende cuper: 

• 8-21 januar        11-17 år, Abrahallen 

o Meget bra gjennomført, og et nytt løft for avdelingen! 

o 299 lag påmeldt og god økonomi 

• 24-27 september      6-9 år, Abrahallen 

o 3v3 og femmer, bra gjennomført! 

o Rundt 55 lag påmeldt. Moderat økonomisk resultat 

Vi har en meget god cupkomite og en ny cupstruktur som ser lovende ut for fremtiden.  
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Fotballskolen 
Avdelingen arrangerte i år igjen en meget vellykket, nesten fulltegnet, fotballskole! Vårt konsept 

fungerer meget godt, og vi får så å si bare gode tilbakemeldinger fra foreldene. Vi har likevel en 

utfordring med å få deltakere fra de eldste årsklassene. Takk til Petter Roksvaag og ungdomstrenerne 

for ei flott uke! 

 

Dugnader 

MIL er en breddeklubb, og våre vesentlige inntektskilder kommer fra treningsavgift og dugnad. MIL 

fotball har arrangert dopapir-dugnad og Fotball lotteri i 2018. I tillegg har lagene selv stått for ulike 

dugnader, både til eget lag og for klubben, under fotballavdelingens arrangement. 

Vi vil takke alle som har deltatt på våre dugnader i 2018! 

 

Materiell 
MIL fotball har i mange år hatt avtale med MX Sport på Malvik Senteret og Adidas. I løpet av 2018 ble 

det gjennomført en anbudskonkurranse for ny utstyrsleverandør koordinert gjennom hovedlaget. Vi 

har valgt å videreføre med Adidas, men ny leverandør er Nor Contact.  

I 2018 ble det åpnet for at flere lag fikk kjøpe inn blant annet treningsgensere, og vi brukte betydelig 

mer midler på utstyr enn tidligere år.  

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

ikke endret i 2018. Lagring i innleid telt ble avsluttet, og vi ser frem til at garasjen er ferdig.  

 

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.  

 

Get Arena Viksletta 

Get Arena Viksletta har topp fasiliteter med relativt nytt kunstgressdekke, flombelysning, tribune og 

kiosk, samt tilknytning til garderober i Malvikhallen. Banen brukes både som trenings- og kamparena 

for de aller fleste lagene i klubben, til og med 11’er-fotball. Her arrangeres både kamper, 
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barnefotballkvelder, fotballskole og cupturneringer. Banen er utbedret med tribuneanlegg, 

og med klubbens nye leasingavtale på traktor er banen spillbar året rundt. Garasjen med toalett vil bli 

en nyttig tilvekst, og vil bli ferdigstilt i 2019. 

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. Trøndelags beste gressbane? Det pågår for 

tiden en prosess i kommunen rundt arealplan, og gressbanen vil på sikt kunne bli påvirket av dette.  

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 2018, både til vintertrening, men også som «avlastningsarena» året 

rundt for våre øvrige anlegg.  

Selskapet Abrahallen AS er eid av Rosenborg Ballklub og Malvik IL, med henholdsvis 2/3 og 1/3. 

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

2018 ble på ca 1,9 millioner kroner, noe som er en liten nedgang fra 2017. Driftskostnadene i 2018 ble 

noe høyere enn i 2017, særlig siden dørene inne i hallen mellom kiosk og hall ble byttet ut. 

Driftsresultatet for Abrahallen AS ble ca kr -80 000 kroner. Årsresultatet ble ca -500 000 kroner. 

Ekstern rentebærende gjeld per 31.12.2018 var 3,875 millioner kroner, uendret fra 2017. 

Abrahallen AS’ største kunde er fortsatt Trøndelag fotballkrets. Vår klubb har i hele 2018 vært en stor 

leietaker i Abrahallen gjennom at vi har leid halltid for rundt 250 000 kroner. 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!  

 

FIKS 
Er Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem. Databasen inneholder all informasjon om 

klubbens lag, spillere, trenere og ledere. Registrering i FIKS endres stadig til å omfatte enda yngre 

spillere. Registreringen gjelder også som gyldig forsikring for spillere både i kamper og på trening i regi 

Malvik Fotball. Elektroniske kampkort registreres her før alle kamper, sammen med at 

spilleroverganger rapporteres og godkjennes.  



 
Årsberetning 2018 – MIL Fotball 

17 
 

 

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, sentercup 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 største samarbeidspartnere og sponsorer denne sesongen har vært:  

Coop Extra, Autosenteret, BDO, Eiendomsmegler 1, Malvik Senter, MX sport, Adidas, Mersalg, Abra 

Kulelagersenteret AS, Pizzabakeren, ES Elektro, Strandveien Auto og Lillesand Treningsstudio. 

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! 
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Regnskap 2018 og budsjett 2019 
 

2018 – Overordnet prinsipp økonomi for Malvik IL Fotball 

Klubben støtter jr gutter/jenter hvert 3. år med totalt kr 130 000. Klubben planlegger med kjøp av 

drakter hvert 3. år med totalt ca kr 450 000.  

Samlet medfører dette at avdelingen bør ha et årsresultat på kr 200 000 for å dekke støtte til jr og 

draktkjøp. For øvrig er det ikke et mål at avdelingen skal ha store overskudd i drift uten at dette 

tilbakeføres til fotballaktivitet. 

 

2019 – endring av overordnet prinsipp økonomi for Malvik IL Fotball  

Vi ser at de draktene vi har benyttet frem til nå har en lengre levetid enn tre år. Ved inngåelse av ny 

utstyrsavtale med Adidas er det også lagt opp til at utstyrskolleksjonen følger avtalens lengde, og 

følgelig er tanken at draktene som kjøpes i 2019 skal leve i 4 år. Begge disse momentene medfører at 

vi ser behov for å endre på de overordnede prinsippene for økonomistyring i avdelingen.  

MIL Fotball hadde et godt økonomisk resultat for 2018. Vi ønsker at slike gode år kan medføre økt 

aktivitet påfølgende år. For 2019 legger styret derfor frem et budsjett med et negativt resultat på ca 

650 000 kroner. Vi ønsker å gjennomføre et utstyrsløft for alle våre spillere, trenere og tillitsvalgte. Et 

slikt løft i dette omfang har aldri blitt gjennomført i avdelingen tidligere, og er inkludert nye 

spillerdrakter for alle estimert til å koste ca 1,3 millioner kroner. Styret anser dette som meget godt 

anvendte midler gitt vårt ønske om å styrke lags- og klubbfellesskapet og vår synlighet!   

Styret vil i 2019 evaluere de overordnede økonomiske prinsippene for fremtiden, slik at vi i kommende 

fireårsperiode styrer vår aktivitet inn mot neste utstyrsavtale og eventuelle andre store kostnader vi 

ser kommer. Vi ønsker også å videreføre støtte til juniorlagene som i dag.  

 

 

 

 

 



Ex lagskonti

 Regnskap 
2017 

   Budsjett 
2018 

 Regnskap 
2018 

 Budsjett 
2019 

 Regnskap 
2018 inkl 
lagskonto 

Driftsinntekter
3015 Treningsavgifter lillegutter/jenter + mini 177 646        145 000    120 566      120 000      
3020 Treningsavgifter 653 450        650 000    713 870      700 000      

Økt treningsvgift/utstyrspakke 196 500      
3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 52 145        50 000        
3750 Sponsorinntekter 322 608        300 000    293 620      450 000      
3310 Sponsorinntekter 3 v 3 91 500          20 500      20 500        20 500        
3320 3 v 3 baner/Garasjestøtte fra Hovedlaget 35 000          100 000    -             
3260 Støtte utstyrsmidler NFF og andre 28 000      58 992        20 000        
3133 Fylkeskommunens andel Viksletta 25 000          25 000      25 000        25 000        
3230 Kommunalt tilskudd 100 000        100 000    200 000      100 000      
3240 Lam-midler, kommunal støtte og sponsor MIL 204 892        175 000    211 638      200 000      
3250 Momskompensasjon 128 333        130 000    224 684      200 000      
3350 Malvikcupen, Abra januar 255 407        764 000    753 149      978 971      
3360 Malvikcupen, Viksletta vår 65 866          75 000      
3365 Malvikcupen, Abra høst 39 343 70 000      39 302        40 000        

3501/3510 Diverse varesalg 14 360 610            
3620 Fotballskole 258 870 250 000    228 665      230 000      
3640 Spekeskinkelotteri 168 016 170 000    164 926      170 000      
3670 Tilsynsvakt 55 560 50 000      49 680        50 000        
3960 Dopapidugnad 670 139 625 000    529 745      530 000      
3998 Inntekter kunstgressbanen 5 000
3900 Mellomfakturering lag 14 320        
3950 Treningssamling egenandel 86 100        99 680        

Sponsorinntekter utstyrsleverandør 300 000      
3999 Diverse inntekter 30 977 85 400      1 506          
3800 Inntekter lagskonto 1 404 405   

Sum Driftsinntekter       3 301 967    3 762 900      3 789 018      4 480 651      5 193 422 

Driftskostnader
4005 Kretskontingent 4 000        4 000          4 000          
4010 Påmelding serie /lisens 84 100 85 000      86 450        87 000        
4020 Spillerovergang til MIL 6 800 10 000      13 500        15 000        
4021 Bøter fra kretsen 7 500 10 000      16 500        15 000        
4300 Keeperskole 3 733 30 000      9 000          10 000        
4310 Trenerutdanning 50 970 50 000      34 350        35 000        
4320 Lederutvikling 5 950 20 000      8 500          10 000        
4340 Dommerutvikling/samling 3 328          10 000        
4350 Dommerutstyr 15 147 20 000      12 904        20 000        
4360 Dommerbøter 8 000 8 000        6 000          6 000          
4410 Blomster/gaver 11 430 10 000      4 570          10 000        
4420 Utgifter sponsorer 4 500 10 000      
4510 Forsikring spillere 23 000 23 000      30 430        35 000        

Forsikring garasje 5 000          
4530 Dommerregninger 166 799 180 000    152 341      175 000      
4553 Uteområde kunstgresset 130 067      35 000        
4540 Lisensbøter/ kretsgebyr -             
4555 Utgifter baner m.m. 78 069 75 000      70 982        75 000        
4563 Utgifter traktor 5 164 20 000      1 383          10 000        
4566 Telt 34 709 15 000      34 240        
4568 Utgifter garasje -             

Avskriving garasje 82 500      -             
4571 Halleie Abrahallen 326 500 386 000    246 000      386 000      
4574 Utgifter dugnad 392 764 400 000    277 956      280 000      
4575 Utgifter kiosk ABRAhallen 3 567 15 000      50 000        
4580 Utgifter Fotballskolen 156 216 160 000    158 168      150 000      

Regnskap 2018 + Budsjett 2019



Ex lagskonti

 Regnskap 
2017 

   Budsjett 
2018 

 Regnskap 
2018 

 Budsjett 
2019 

 Regnskap 
2018 inkl 
lagskonto 

4590 Utgifter Malvikcupen 13-14 år 3 927
4595 Utgifter Malvikcupen 6-10 år, Viksletta vår 17 650 20 000      1 044          
4591 Utgifter Malvikcupen 11-16 år, Abra januar 146 763 350 000    347 263      468 215      
4593 Utgifter Malvikcupen 6-10 år, Abra høst 17 624 20 000      28 926        20 000        
4596 Utgifter Malvikcupen generelt 6 147 5 000        4 888          20 000        
4597 Utgifter spekeskinkelotteriet 9 440 20 000      11 200        15 000        
4630 Kjøp drakter 1 228 35 000      1 245 460   
4635 Kjøp overtrekksdrakt j/g 13 år 7 187 40 000      18 210        

Kjøp overtrekksdrakt j15 /g15-16 år 25 000      
Kjøp overtrekksdrakt j/g 17 år 21 000      
Kjøp overtrekksdrakt j/g senior -           
Støtte utstyr til trenere 50 000      

4600/4640/
4650

Kjøp baller, medisinustyr, diverse utstyr
11 161 50 000      201 812      90 000        

4660 Trykking 10 000      
4450 Utgifter 3 v 3 baner 165 596
4680 Utgifter Abrahallen
4690 Abrahallen automater 130 448
4700 Utgifter kretslagssamling 30 950 40 000      32 850        30 000        
4740 Stønad til samlinger 40 000 255 400    198 215      204 680      
4598 Utgifter oppstart nye kull, Abrahallen 15 646 20 000 32 085 35 000        
4800 Cupstøtte til lag 37 450 60 000      45 100        50 000        
4820 Møteutgifter 6 718 10 000      13 991        15 000        
5001 Andre sos. kostnader
5010 Lønn trenere 53 700 70 000      71 250        149 700      
5011 Lønn sportslig leder og sportslig ledelse 74 000 89 500      77 500        128 000      
5012 Lønn adm.sekretær 67 500 84 000      84 000        87 000        

Lønn adm.ressurs 100 000      
5013 Lønn baneansvarlig 24 600 30 000      32 751        33 000        
5014 Lønn materialansvarlig 38 650 33 000      30 261        33 000        
5015 Lønn ungdomstrenere 22 825 25 000      26 550        25 000        
5016 Godtgjørelse div 5 000 19 500        10 000        
5017 Godtgjørelse trener ungdomsfotball 77 170        104 000      
5030 Godtgjørelse Webmaster 15 000          15 000      5 000          5 000          
5410 Arbeidsgiveravgift 6 727 21 996      8 920          23 000        
6011 Avskrivninger investering Abrahallen 306 558 300 000    315 048      315 000      
6401 Leasing traktor 88 840 90 000      83 347        90 000        
6013 Avskrivning utstyr traktor 36 000 36 000      108 000      -              
6410 Forsikring traktor 3 934 5 000        4 925          5 000          

6800/6905 IT og kontorrekvisita 10 480 20 000      8 822          10 000        
6530/6890 Diverse utgifter og klubbhus 6 002 10 000      3 230          10 000        

6900 Telefon 2 071 3 000        852            2 500          
6901 Porto 1 361 2 000        1 130          2 000          
7100 Reiseutgifter, buss Abra 30 700 30 000 21 999 30 000
7101 Kjøregodtgjørelse klubb 54 091 92 000 60 892 109 000
7105 Støtte ifm bussreiser kamper 55 045 75 000 64 256 75 000
7300 Annonser 1 881 5 000        
7620 Tilstelninger, arrangement 4 593 15 000      12 895        15 000        
7700 Bankterminalgebyr 7 831 8 000        8 172          10 000        
4850 Kostnader lagskontoer 1 362 477   

Sum Driftskostnader       2 950 242    3 704 396      3 362 722      4 987 555      4 725 198 

DRIFTSRESULTAT          351 725         58 504         426 296        -506 904         468 224 

Finansinntekter- og kostnader
8010 Renteinntekter 10 549 7 000        14 955        10 000        
8020 Renteinntekter Abrahall 75 000 75 000      75 000        -              
8130 Gebyrer -8 786 -10 000    -13 221      -15 000       



Ex lagskonti

 Regnskap 
2017 

   Budsjett 
2018 

 Regnskap 
2018 

 Budsjett 
2019 

 Regnskap 
2018 inkl 
lagskonto 

8120 Renter Abrahall -130 968 -140 000  -125 734    -140 000     
8140 Renteutgifter og gebyrer -16             

Sum Finansposter -54 205          -68 000      -49 016         -145 000       

Resultat før bundet resultat          297 520         -9 496         377 280        -651 904         419 208 

ÅRSRESULTAT          297 520         -9 496         377 280        -651 904         419 208 



Balanse: Malvik IL Fotball pr. 31.12.2018

Ktonr. Kontonavn I år I fjor

Eiendeler
Anleggsmidler
1370 Anlegg Abrahallen 3 646 544,00 3 961 592,00
1375 Traktor utstyr 0,00 108 000,00
1376 Forskuddslesasing Traktor 43 156,00 52 084,00
1380 Fordring finansiering av Traktorgarasje 924 855,34

Sum Anleggsmidler 4 614 555,34 4 121 676,00
Omløpsmidler
1500 Kunder, debitorer 34 965,65
1570 Andre kortsiktige fordringer 201 160,10 71 551,60
1910 Kontanter kasse 8 000,00 8 000,00
1918 Lånekonto 4218 08 56530 8 820,67 5 568,68
1920 Fotballavdelingen Driftskonto 4218 59 62452 701 264,06 1 014 463,46
1921 SMN Høyrentekonto 4202.46.49517 786 090,70 878 695,70
1922 G2009 Saks 42121531431 15 106,51 9 498,29
1923 J2008 42120705053 869,49 5 537,22
1925 G2008 Saksvik 42120704545 17 785,59 4 401,84
1926 G2008 Vikhammeråsen 42120704588 12 074,77 5 358,55
1927 J2007 42120704596 15 868,44 13 827,69
1928 G2007 Saksvik 42120704502 26 137,58 27 522,21
1929 G2007 Vikhammer/Vikammmeråsen 42120704634 8 508,56 6 190,63
1930 J2006 42120704642 29 509,90 35 206,02
1931 G2006 Saksvik 42120704650 48 153,21 32 944,21
1932 G2006 Vik 0,00 16 174,94
1933 J2005 42120704707 23 477,25 10 396,00
1935 G2005 Vikhammer 42120704790 20 467,78 14 342,57
1936 J2004 42120704804 19 259,13 23 381,33
1937 G2011 Saksvik 42120704812 12 073,69 1 468,00
1938 G2004 Vikhammer 42120704820 34 268,62 16 719,26
1939 J2003 42120704855 40 491,97 31 171,64
1940 G2003 42120704863 15 290,54 2 537,75
1941 J2002 42120704928 12 598,05 34 177,62
1942 G2002 42120704936 33,00 54 858,13
1943 J2001 42120704960 40 897,38 46 687,78
1944 G2001/2000 42120704979 8 729,79 11 428,67
1945 G2010 Vik 42120704987 22 984,93 12 367,35
1946 J2011 42180866153 8 754,41 43 187,41
1947 Senior Damer 42120705037 323 396,41 267 382,02
1948 Herrer senior 42120705118 3 594,49 2 532,60
1949 G2009 Vik 42120704731 6 553,48 4 016,48
1950 Skattetrekkskonto Fotball 4202 46 49525 16 719,67 11 189,67
1960 J2009 42120704693 6 570,96 3 858,00
1961  J2010 42120704898 13 840,67 9 912,44
1962 G2011 Vikh 42120705053 1 731,90

Sum Omløpsmidler 2 546 049,35 2 736 555,76
SUM Eiendeler 7 160 604,69 6 858 231,76

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2050 Opptjent egenkapital 753 943,88 753 943,88
2080 Resultat Lagkontoer 789 014,67 747 087,25
2090 Egenkapital 1 000 349,41 1 000 349,41
2099 Årsresultat (opptj. egenkapital) 377 281,01

Sum Egenkapital 2 920 588,97 2 501 380,54
Langsiktig Gjeld
2200 Gjeld Viksletta 1,00 1,00
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Balanse: Malvik IL Fotball pr. 31.12.2018

Ktonr. Kontonavn I år I fjor
2210 Gjeld Abrahallen 3 646 544,00 3 961 592,00

Sum Langsiktig Gjeld 3 646 545,00 3 961 593,00
Kortsiktig Gjeld
2600 Forskuddstrekk lønn 19 545,57 14 240,57
2690 Annen kortsiktig gjeld 153 308,20 14 275,80
2691 MC på melding januar cup 319 200,05 309 001,00
2740 Oppgjørskonto for avgifter 99 894,90 57 740,85
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 1 522,00

Sum Kortsiktig Gjeld 593 470,72 395 258,22
SUM Egenkapital og gjeld 7 160 604,69 6 858 231,76
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