
 

 AÅ RSMELDING FOR MAÅ LSELV IL 
FOTBALLGRUPPEN 2020. 
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: Egil Andre Jensen 

 

Sportslig utvalg: 

• Leder: Daniel Elvebø 
• Medlem: Cato Moeng og Egil Andre Jensen 

 
Valgkomité: 

• Styret fotballgruppa 
 

 



 
Møter 
 
Det ble avholdt 7 styremøter for året 2020. (et møte avlyst pga CV-19) 
 

Aktivitet 
 
Sesongen 2020, var en sesong som ble veldig amputert pga CV-19. Det var ikke tillat med treninger og 
kamper i perioden 14. Mars til 02 juni. 
Fotballgruppen opplevde frafall av spillere og det sportslige nivået ble kanskje ikke som ønsket. 
Det ble gjennomført halv sesong, med oppstart av seriespill i august. 
Målselv IL hadde 6 lag påmeldt til seriespill sesongen 2020 + barnehage lag/rekrutteringslag. 
Dette er et lag mere enn sesongen 2019, 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 / Carina Lamo 
Gutter 9År: Arne Elvis Nesvold, Bjørn Kåre Veines / Camilla Sjøgren Eriksen 
Gutter 8År: Espen Aspestrand, Oskar Kallbekken / Marit Minkstuen 
 

Trenere / Lagleder for Damer / jenter: 
 

1. Jenter 11År: Kim Andre Solli / Tone Anita Thommesen. 
2. Jenter 10År: Britt Haaker / Line W Sørlie 
3. Jenter 9År: Anette Nilsen / Solveig Nilsen 

 
2020 sesongen hadde klubben ingen A-lag eller ungdomslag. 
Guttelagene hadde alle en flott sesong med kjempegode resultater og ikke minst super innsats. 
Jentelagene hadde også en flott sesong, spesielt J10 var sportslig overlegen i sine kamper. 
Barnehagelaget spilte ingen kamper, men hadde jevnlig trening ut høstsesongen. 
 
Det har vært stor innsats fra lagledere, trenere og foreldre for å holde aktiviteten i gang. Det har vært 54 
aktive spillere i 2020. (nedgang fra 2019 med 68 spillere) 
Fotballgruppa er helt avhengig av at foreldre stiller opp for å kunne ha mulighet for å tilby denne aktiviteten. 
 
Det ble ingen cuper i sesongen 2020 pga CV-19. 
Det ble skrevet koronaprotokoller under hver hjemmekamp. 

Økonomi 
 
Økonomien i fotballgruppa har virkelig gått i en positiv retning. 
Resultatet viser et overskudd på vel kr 329000,- 
Hege har levert inn regnskap hver 4 mnd., til Ørjan Martnes og har hatt meget god kontroll samt vært nøye 
med billagsamlingen. 
 
 
Materiell  
 
Det ble ikke investert i noe materiell utenom normalt forbruksmateriell. 
 
Vi var heldige å få 500 flasker med hånd desinfeksjon av Spesialgrossisten Senja. 
Coop prix Olsborg har som vanlig sponset oss med kampfrukt. I år har de også i tillegg sponset oss med 
kaffekopper og Zip-lock poser til kampfrukt, noe som har økt vårt fokus på renslighet og smittespredning. 
 
 



 
 
 
 
Dugnad 
 
I 2020 gjennomførte fotballgruppen 3 kakelotterier og normalt kiosksalg under hjemmekamper, i tillegg flere 
store dugnader beskrevet under:  
Det var en stor vaskedugnad for kommunen, der det ble vasket ned 3 gamle leiligheter på øvre Moen og 9 
på bofellesskapet på Andslimoen. 
Det var en flyttedugnad for kommunen, der det ble kjørt flyttelass fra gamle leiligheter på Andslimoen til nye 
leiligheter på Øverli. 
Vi prøvde også for første gang en ordning igjennom fotball lotteriet, der alle medlemmer måtte selge 20 
skrapelodd. 
Disse tre store dugnadene ga oss en inntjening på 55000,-. 
Så hadde vi en stor dugnad på anlegget, som er beskrevet under anlegg. 
 
 

Marked 
 
Hovedsponsorer Coop, Sport 1 og SNN har tegnet for 2 nye år. Klubben har nå 23 arena sponsorer, da det 
ble to nye arenasponsorer i 2020.  
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 har gjort en god jobb her. 
 
 
Anlegg 
 
2020 var året for en planlagt og stor utbedring på anlegget siden det ble etablert. 
Denne utbedringen var nødvendig pga nye miljøforskrifter utstedt fra miljødirektoratet, for å hindre 
gummigranulat fra banen på avveie. 
Hele gjerdet rundt banen ble bygget på nytt, det ble tilført kaldasfalt inntil gjerdet, og nederste 30cm av 
gjerdet er helt tett. Sluser, rullestolrampe og innkjøring ble alle ombygd med granulatoppsamlingsrister og 
skobørster. 
Området rundt tribunen og Oddbua ble også tilført 0-8 sub. 
Et samarbeid mellom NFF og Sparebank 1 Nord-Norge, angående granulat på avveie, kalt temaløftet 2019 
Plast, ble det satt av en pott på 10 millioner kroner. 
Dette beløpet skulle fordeles på klubbene, som på forhånd hadde fått sine prosjekt godkjent iht beskrivelse. 
De totale kostnadene for vårt prosjekt påløp totalt 128952,-. Her fikk godkjent og utbetalt for vårt prosjekt, 
noe vi er svært takknemlige for.  
Mentor og anleggskonsulent i NFF, Geirfinn Kvalheim, var på befaring på høsten 2020, og han var mildt 
sagt meget fornøyd med arbeidet som var gjort og hvordan resultatet ble. 
Prosjektet i sin helhet tok i overkant av 5 uker å fullføre, og vi takker alle som har bidratt med utstyr og 
mange dugnadstimer. 
 
Arenaen har nå fått seg en skikkelig ansiktsløfting, og fremtrer nå som en mere kompakt og koselig arena. 
 
Arenaen ble ikke brøytet i år pga CV-19. 
 
 
Satsningsområder for 2021.  
 



 
1. Fortsette rekruttering og kompetanseheving på trenere og dommere. 
2. Kvalitets klubb 
3. 3er bane ved brinken med område rundt 

 
 
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. 

 
 
 
11.02.2021 
 
Egil Andre Jensen 
Leder, Målselv IL fotballgruppen 
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