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Sportsglimt 2016! 
 

Gutter 2009 Saksvik har deltatt på 3 cuper og har hatt stort fokus på lek med ball! 

Gutter 2008 Vikhammer/ Vikhammeråsen har lagt stor vekt på samspill og spilleforståelse! 

Gutter 2008 Saksvik har et flott sportslig år med god utvikling, 4 cuper og klubbkvelder! 

Gutter 2007 Vikhammer/ Vikhammeråsen rapporterer om god sportslig framgang hos alle! 

Gutter 2007 Saksvik gjennomførte «Min drømmetrening», og var maskoter på RBK kamp! 

Gutter 2006 Vikhammer/ Vikhammeråsen har deltatt på 4 cuper og består av 23 spillere! 

Gutter 2005 Saksvik har flinke gutter med friskt mot, og starter ny sesong med Vikhammer! 

Gutter 2005 Vikhammer har flinke gutter som alltid går på, og starter ny sesong med Saksvik!   

Gutter 2004 Saksvik har deltatt på 4 cuper, inkludert overnattingstur til Nord- Trøndelag! 

Gutter 2004 Vikhammer har hatt 3 jevnbyrdige lag, deltatt på 4 cuper inkludert 2 lag på Storsjø! 

Gutter 2003 har hatt et flott år, trent 3 ganger pr uke og vant Ørlandcupen! 

Gutter 2002 har levert en fantastisk årsmelding, og stilte med en 55- manns tropp på Storsjø! 

Gutter 2000/2001 spilte blant annet i 0- div, har gjennomført 97 treninger og fikk A- sølv på Storsjø! 

Gutter 19 ble nr 3 i 2. div, hadde mye sosialt som quizkveld, pizza og fotball på storskjerm! 

Herrer sr hadde en topp sesong, mange tilskuere, og berget 5 div med kanonkamp i siste runde! 

 

Gutter/jenter 2009 Vikhammeråsen har deltatt på 3 cuper og hadde stort fokus på «ballen og jeg»! 

Jenter 2008 hadde jevn progresjon og spilleglede, og avsluttet med flere spillere enn de startet med! 

Jenter 2007 har deltatt på 4 cuper, alle klubbkvelder, og hadde avslutning både sommer og høst! 

Jenter 2006 har deltatt på 3 cuper og har hatt 2 lag på alle klubbkvelder! 

Jenter 2005 har deltatt på 2 cuper, og melder at alle jentene hadde fin utvikling i løpet av året! 

Jenter 2004 deltok i Storsjø hvor jentene disponerte egne hytter med ansvar for matlaging og orden! 

Jenter 2003 har deltatt med 2 lag i seriespill, egen klatretur og skitur, samt B-semifinale i Storsjø! 

Jenter 2002 har deltatt på 7 cuper, og hadde sesongavslutning på cageball og premieutdeling! 

Jenter 2001 hadde sesongoppkjøring til en topp sesong med treningscamp på Vulusjøen! 

Jenter 2000 har litt tynn spillerstall, men hadde veldig gode resultater og godt samhold! 

Jenter 19/sr var i Barcelona på sesongoppkjøring, sølv KM finalen, sølv OBOS cup og bronse Skandia! 

 

Malvik IL Fotball gratulerer alle spillere, trenere og støtteapparat med all skapt fotballglede i 2016! 
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Styret og ansatte 
Etter årsmøtet 3. mars 2016 har avdelingen hatt følgende styresammensettingen: 

Steinar Lille (leder) 

Frode Forbord (nestleder) 

Anita Furuvik 

Arve Moksnes  

Kenneth Lund 

Marius Myrbekk 

Maria Nøstvik Pedersen 

Rolf Martin Krey 

Øyvind Haugan 

Aage Nordahl 

 

Det har ikke vært endringer i styret etter årsmøtet 2016. Styret har gjennomført 12 møter og 

behandlet 88 saker i 2016.  

Av større saker nevnes prosjekt kvalitetsklubb, planlegging og gjennomføring av Malvikcupen, 

planlegging og gjennomføring av to dugnader, banedisponering, personalsaker trenere, kontrakter for 

trenere og ansatte, oppstart nytt kull, anskaffelse av traktor, budsjett og treneransettelser. 

 

Avdelingen har etter årsmøtet i 2016 hatt følgende ansatte: 

Siri Eide, administrasjonssekretær 

Jan Aasbak, materialforvalter 

Arnold Dahl, baneansvarlig 

Petter Roksvaag, sportslig ledelse 

Frode Næss, sportslig ledelse 
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Sportslig ledelse 
Sportslig ledelse har hatt et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet i fotballgruppa. Sportslig 

ledelse har bestått av to ansatte, Petter Roksvaag og Frode Næss, og har hatt følgende mandat fra 

Styret i Malvik IL Fotball: 

a) Inngå som del av Sportslig ledelse, primært bestående av to ansatte, i Malvik IL Fotball og utføre 

de oppgaver som følger under dette. 

1. Sammen med øvrige ansatte i Sportslig ledelse koordinere Sportslig ledelses aktivitet. 

2. Sammen med øvrige ansatte i Sportslig ledelse bidra til at klubbens sportsplan implementeres 

i klubbens lag. 

3. Sammen med øvrige ansatte i Sportslig ledelse følge opp at klubbens lag gjennomfører sin 

aktivitet innenfor rammene i klubbens sportsplan.  

4. 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. 

5. Sammen med øvrige ansatte i Sportslig ledelse koordinere uttak fra klubbens lag til aktiviteter 

i regi av krets og forbund.  

6. Sammen med øvrige ansatte i Sportslig ledelse gjennomføre minimum 2 felles trenerforum pr 

år for klubbens trenere i aldersgruppen 13 år–senior. 

7. Sammen med øvrige ansatte i Sportslig ledelse etter behov bistå med å gjennomføre 

trenerforum innenfor klubbens barnefotball. 

8. Sammen med øvrige ansatte i Sportslig ledelse tilrettelegge for trenerutvikling samt motivere 

til at klubbens trenere følger utviklingsplan fra forbund og krets. 

9. Sammen med øvrige ansatte i Sportslig ledelse koordinere lagenes overgang fra barnefotball 

til ungdomsfotball. 

10. Sammen med øvrige ansatte i Sportslig ledelse innstille hovedtrenere overfor Malvik IL Fotball 

Styret. 

11. Sammen med øvrige ansatte i Sportslig ledelse rapportere aktivitet, status og oppfølginger av 

klubbens lag til Malvik IL Fotball Styret. 

12. Bidra til å utvikle klubbens trenerkontrakter. 

13. Bidra til å utvikle klubbens Sportslige ledelse. 

14. Bidra til å utvikle klubbens sportsplan. 

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

b) Andre arbeidsoppgaver 

1. Være tilgjengelig for Styret med sportslige innspill ved forbereder til ny sesong. 



 
Årsberetning 2016 – MIL Fotball 

6 
 

Sportslig ledelse har hatt meget høy aktivitet i 2016, og har utført sine oppgaver overfor 

klubben svært godt.  

 

Arbeidsoppgavene har i hovedsak vært omkring utvikling av spillere og lag samt oppfølging av trenere 

både på feltet og gjennom hyppige trenersamtaler. Sammen med rullerende styremedlemmer har 

sportslig ledelse også gjennomført prosesser rundt særlig krevende lagsutfordringer, samt 

personalsaker knyttet til trenere. 

 

Klubben setter stor pris på det engasjementet som er utvist! 

 

Vi ser riktignok at arbeidsbelastningen for de ansatte i sportslig ledelse kan bli uforholdsmessig stor, 

og at klubben kan være sårbar med tanke på enkeltpersoner. Dette er noe klubben har stort fokus på, 

og ønsker å forbedre gjennom å organisere sportslig ledelse noe annerledes for kommende år.  

Vi ønsker også at det skal gjennomføres regelmessige trenerforum i avdelingen. 
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Sportslig – avdelingene  

Barnefotballen 
Gjennom hele 2016 har det vært stor aktivitet i barnefotballens fire årganger, som teller fra og med 

gutter og jenter født i 2009 til og med 2006. Ved oppstart får barna en t-skjorte, mens baller, 

markører, vester og praktisk utstyr til gjennomføring av treningene gis til trenerapparatet. Ved fylte 10 

år får alle barna spillerdrakter.  

Med over 300 barn, 60–70 trenere, lagledere og foreldrekontakter har det har blitt gjennomført 

mange klubbkvelder og cuper som har generert gode inntekter til lagene, samt sportslige utfordring til 

barna. 

Det ble i april 2016 gjennomført en kick-off for barna i Abrahallen. Her deltok omkring 130 spillere, der 

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

2017. Under denne kick-offen ble også trenere, lagledere og foreldrekontakter innenfor 

barnefotballen kontaktet og knyttet opp mot klubben. For de yngste spillerne var dette deres første 

befatning med avdelingen. 

Det ble våren 2016 gjennomført et trenerforum med fokus rundt sportsplan. I dette forumet har 

fokusområdet rettet seg mot sportslig utvikling, erfaringsutveksling samt de viktigste kriteriene for at 

de minste skal oppleve mestring og glede. Malvik fotball rekrutter barn primært via skolene. Alle barn 

både på Saksvik, Vikhammer og Vikhammeråsen får med seg et infoskriv samt en invitasjon til kick-off i 

Abrahallen.  

Barnefotballen har etter tilbakemeldinger og vår erfaring sett utviklingsbehovet på enkelte områder. 

Dette er spesielt 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. 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. Vi vil også åpne for eventuell bruk av ekstern kompetanse her. Det sportslige 

apparatet samt ansvarlig for barnefotballen må også følge opp hvert enkelt lag tettere. Dette etter 

tilbakemeldinger på kvalitet på gjennomføring av treningene, men også litt utfordringer på spilletid, 

differensiering og topping. 

Ellers så har det for 2009 årgangen vært lite jenter som har kommet i gang med fotball, spesielt for 

Saksvik. Ansvarlig for barnefotballen vil ta tak i dette i god tid før sesongstart 2017 og prøve å få 

jentene tilbake til treningsfeltet. Her vil det bli aktuelt med sammenslåing mellom grendene. 
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Ungdomsfotballen 
Spillerne kommer inn under ungdomsfotballen høsten de går i 7. trinn på skolen. Kullene har variert i 

antall, og i denne klassen har guttespillerne vært representert i større grad enn jentespillerne.  

Frafall fra ungdomsfotballen har ulike forklaringer, og skjer erfaringsmessig i hovedsak i alderen 15–16 

år. En av flere positive momenter hos oss er antallet spillere på vårt jenter 15 lag. Her er det per dags 

dato hele 18 spillere. Dette kan vi som klubb kan være stolte av! 

Klubben har i 2016 ikke hatt et aktivt gutter 15-lag, da Trøndelag fotballkrets ikke har arrangert eget 

seriespill for klassen. Gutter 2001 har vært sammenslått med gutter 2000, og det har vært stilt lag i 0- 

div og 2. div.  

Fokus for klubben må være å bevare 15- og 16 årskullene i denne fasen, og det må jobbes aktivt for å 

forhindre frafall gjennom blant annet hensiktsmessig kamptilbud. 

 

Junior og senior 
Juniorlaget ble trent av Sigurd Valla, og spilte i 1.divisjon. Flere juniorspillere hospiterte på seniorlaget i 

løpet av sesongen. 

I 2016 har herrer senior spilt i 5.divisjon. Etter omleggingen av avdelingene foran 2017-sesongen 

nådde laget målsettingen, og berget plassen. Laget har også deltatt i OBOS-cup, og ble slått ut i 

gruppespillet. Knut Juel og Geir Ellefsen trener laget, som består av ca. 25 spillere, alle med bakgrunn i 

ungdomsfotballen i kommunen. 

Damer junior og senior har vært trent av Runar Asp, Ole Brenne, Viktor Bremvåg (sluttet sommer 

2016) og Kristen Kvello. Lagene har hatt 3 treninger gjennom vinter/vår og 1-2 treninger gjennom 

høsten. Jevnt godt oppmøte på trening med 16 – 22 stk. De har hatt ett lag i 1. divisjon j19 og et lag i 

damer senior 7er. 99- jentene har spilt j 17 kamper, noe som bla. har medført færre treninger høsten 

2016.  

 

Antall treninger per lag 
Klubbens lag har trent på de ulike anleggene som klubben har tilgjengelig, både Saksvik kunstgress, 

Get Arena Viksletta kunstgress og Viksletta gress. Spesielt Saksvikbanen har gitt stor avlastning for de 

andre anleggene, noe som gir bedre treningstider for lagene. På denne måten har lagene unngått 

treninger allerede klokken 15.30, noe som tidligere har blitt opplevd som problematisk for enkelte lag. 
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I barnefotballen trener de fleste lagene én til to ganger per uke, bortsett fra de yngste 

kullene hvor aktiviteten har vært én økt i uka. Det tilbys støtte i form av ungdomstrenere som går inn 

og styrer/rettleder lag og trenere som føler seg usikre på egen kompetanse, men tanken er at trenere 

skal være selvhjulpen i de årene barna er under barnefotballen 7–12 år.   

Malvik fotball tilbyr trenerkurs og utvikling til de som måtte ønske dette. Malvik fotball oppfordrer til 

utvikling av trenerapparatet. 

På ungdomstrinnet holdes aktivitetsnivået til tre økter i uka, i gjennomsnitt. Klubbens 

hospiteringsløsning gir rom for at spillerne som ønsker, kan trene fire ganger i uka. 

Seniorlaget har trent to til tre ganger per uke, avhengig av kampavvikling. Ungdomstrinnet og 

seniorfotballen har periodevis hatt hospitering av spillere utover 2016, noe som vil systematiseres og 

forsterkes betraktelig i 2017. Dette for å kunne gi hver enkelt spiller og lag, den utfordringen og 

muligheten til å utvikle seg på best mulig vis. 

 

Dommere 

Høsten 2015 og våren 2016 har fire dommere tatt rekruttdommerkurs. Klubbdommerkurs med 31 

deltakere ble avholdt i mai 2016, med praksisavvikling i forbindelse med Malvikcupen i aldersklassene 

6–10 år, samt Malvik IL fotballs egne klubbkvelder. 

MIL fotballdommere har vært aktive som kampledere i kamper oppsatt av Trøndelag Fotballkrets’ 

aldersbestemte klasser, helt opp til seniornivå 3. divisjon herrer. 

Dommeransvarlig i 2016 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. Robert er 

inne i sitt første år som dommerkoordinator i Malvik IL fotball, og har bred erfaring som leder og 

koordinator gjennom sin tid i klubben. 

Hvis noen er interessert i å fordype seg i dommermiljøet i Malvik så er det bare å ta kontakt, og Malvik 

IL fotball ønsker å takke alle for flott innsats i 2016! 
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Malvikcupen 
Cupkomiteen har mandat fra Styret i fotballavdelingen å planlegge, gjennomføre og holde styret 

oppdatert vedrørende Malvikcupen. Cupkomiteen består av følgende personer: Aage Nordahl (leder), 

Marius Myrbekk, Frode Forbord, Øyvind Haugan og Jan Aasbak. Malvikcupen har egen budsjettpost og 

regnskap i fotballregnskapet.  

2016 har for øvrig vært preget av nytenking rundt klubbens cupstruktur. Dette vil vi forhåpentligvis se 

resultater av allerede i 2017. 

Vi startet revitaliseringen med å ordne en ny hjemmeside for Malvikcupen. Denne ble laget av Egil 

Valle som er aktiv spiller for seniorlaget. Vi besluttet samtidig å kjøpe et cup system og valgte Profixio 

som leverandør. Profixiosystemet bruker cupen til påmelding, økonomi og kampoppsett.  

Malvikcupen mini for årsklassene 7–10 år ble gjennomført på Viksletta 28.mai med ca. 100 deltagende 

lag. Solid gjennomføring, som vanlig, og meget god økonomi! Stor ros til alle bidragsytere! Dette kan 

vi! 

Planlagt cup i Abrahallen for de samme årsklassene 15.oktober ble avlyst grunnet få påmeldinger. 

Vi ble forespurt av flere lag om vi kunne arrangere en cup for juniorlag i romjula. Vi gjennomførte en 

rask organisering og planlegging av dette og var klar til å gjennomføre cupen. Det viste seg riktignok at 

det var for få lag som meldte seg på, så cupen ble avlyst. 

I desember startet planleggingen av Malvikcupen 2017 for årsklassene 11–16 år (13.–15. januar og 

20.–22. januar).  

 

Fotballskolen 
Avdelingen arrangerte i år igjen en meget vellykket, fulltegnet, fotballskole! Vårt konsept fungerer 

meget godt, og vi 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 2016. I tillegg har lagene selv stått for ulike 

dugnader, både til eget lag og for klubben, under fotballavdelingens arrangement. 
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Materiell 
MIL fotball har fortsatt avtale med MX Sport/Adidas på Malvik Senteret. Retningslinjene satt av klubb 

virker å være tilfredsstillende for alle lag, og fordelingen av utstyr virker å være bra. 

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

Foreløpig lagres traktoren i innleid telt, men det planlegges med oppsett av garasje i 2017. 

 

Anlegg 
På anleggs siden 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 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, klubbkvelder, 

fotballskole og cupturneringer. Banen er utbedret med tribuneanlegg, og med klubbens nye 

leasingavtale på traktor er banen spillbar året rundt. 

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. 

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

Abrahallen 
Abrahallen har blitt brukt til vintertrening i de periodene Get Arena Viksletta har vært utilgjengelig, 

både for trening og kamp.  

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 

2016 ble på 2,2 millioner kroner, noe som er en økning på om lag 10 % fra 2015. 

Hallen er utleid med et belegg på rundt 80 % i perioden januar–påsketider. 

Driftskostnadene i 2016 ble noe høyere enn i 2015, på grunn av skade på tak i driftsbygning og tetting 

av porten til sluse. Utover dette er det fortsatt lave kostnader forbundet med hallen. 
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Ekstern rentebærende gjeld per 31.12.2015 var på 6,6 millioner kroner, egenkapital på 

23,5% og likviditet på 0,3 millioner kroner. 

Abrahallen AS’ største kunde er fortsatt Trøndelag fotballkrets. 

Det jobbes med å flytte andre typer aktivitet til hallen i forbindelse med at Trondheim spektrum skal 

bygges om. 

Vår klubb har i vintersesongen 2016 vært en stor leietaker i Abrahallen. Vi så det som nødvendig å leie 

mange timer i hallen siden brøytingen på Viksletta ikke ble så godt ivaretatt som planlagt.  

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!  

 

Kvalitetsklubb 
Det er satt ned et utvalg som jobber opp mot at vår avdeling skal bli sertifisert som kvalitetsklubb. 

Flere medlemmer fra styret har allerede gjennomført ledermoduler i regi av NFF, og vi er på veg for å 

nå de kravene som har blitt satt for å kunne kalle oss kvalitetsklubb.  

Arbeidet fortsetter, og et solid grunnlag er i ferd med å skapes gjennom flere arbeidsgrupper fra både 

styret og andre bidragsytere med interesse i Malvik IL fotball. 

 

FIKS 
Er Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem. Dette er en database som inneholder all 

informasjon om klubbens lag, spillere, trenere og ledere, fom det året barna fyller 12 år. 

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.  

 

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. 
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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 Vikhammer Senters aktivitetsdag, 

varetelling, sentercup og lignende, er det som gjør disse avtalene mulig. Nesten uten unntak er våre 

samarbeidspartnere for sesongen 2016 også med oss videre i 2017 sesongen.  

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:  

GET, Coop Extra, Autosenteret, BDO, Eiendomsmegler 1, Malvik Senter, MX sport, Adidas, Select, 

Mersalg, Abra Kulelagersenteret AS, Pizzabakeren, Fremo Bemanning, ES Elektro, Pizzabakeren, 

Lillesand Treningsstudio, Malvik Bladet og Retura TRV. 

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 2016 og budsjett 2017 
 

 

 

DriftsInntekter  Regnskap 2016  Budsjett 2016  Budsjett 2017  Mrk 

3015 Treningsavgifter lillegutter/jenter + mini 143 000            80 000            115 000         

3020 Treningsavgifter 704 575            620 000          650 000         

3120 Sponsorinntekter 506 254            500 000          500 000         

3240 Lam-midler etc 224 640            130 000          130 000         

3250 Momskompensasjon 159 883            165 000          165 000         

3355 Malvik Cup 15-19 år -                 -                

Malvik Cup 11-16 år 225 000         Netto 75 000

3360 Malvikcup 7-10 år 125 347            100 000          120 000         Netto 80 000

3365 Malvikcup 6-10 år Abrahallen 150 000          100 000         Netto 25 000

3365 Malvikcup 13-14 år 170 000          -                

3620 Innt. Fotballskole 248 750            240 000          245 000         Netto 115 000

3640 Spekeskinkelotteri 183 678            150 000          180 000         Netto 170 000

3650 Dugnader 655 698            420 000          550 000         Netto 220 000

3690 Utleie av buss -                 

3998 inntekter kunstgressbanen 150 000            120 000          120 000         

Tilsynsvakt 48 840              -                 50 000           

Brøyting -                

3999 Diverse inntekter 26 503              -                
Sum DriftsInntekter              3 177 168           2 845 000          3 150 000 

Driftskostnader  Regnskap 2016  Budsjett 2016  Budsjett 2017  Mrk 

4005 Kretskontingent 4 000                4 000              4 000             

4010 Påmelding serie /lisens 75 800              100 000          80 000           

4020 Spillerovergang til MIL 4 800                15 000            15 000           

4021 Bøter fra kretsen 500                   3 000              3 000             

4210 Ref. utgifter til trenere/oppmenn 238 876            215 000          200 000         

Ansatt bane 16 500              30 000            30 000           

4212 Arbeidsgiveravgift -                   

4220 Ref. av utgifter til material forvalter m.m. 30 000              33 000            30 000           

4240 Ref. utgift adm.sekretær 66 000              66 000            66 000           

4300 Keeperskole 3 701                6 000             

4310 Trenerutdanning 40 000              40 000            50 000           

4350 Dommerutstyr 5 947                20 000            10 000           

4360 Dommerbøter 2 000                10 000            2 000             

4410 Blomster/gaver 6 973                5 000             

4420 Utgifter sponsorer 99 670              70 000            30 000           

4430 utgifter tribune/kunstgress

4530 Dommerregninger 146 735            140 000          160 000         

4550 Viksletta Kunstgress

4552 Avskrivninger invest. Abrahall 299 814            280 000          295 000         

4555 utgifter baner m.m. 118 965            100 000          75 000           

4560 Leasing traktor 1 488                79 849           

4562 Avksrivning utstyr traktor 6 000                30 000           

4563 Traktor utgifter 3 720                20 000           

4566 Telt 6 274                12 500           

Avskriving garasje 24 000           
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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. 
 

4571 Halleie Abrahallen 362 250            200 000          358 000         

4574 Utgifter dugnad 328 773            250 000          330 000         

4575 Utgifter kiosk ABRAhallen 3 555                12 000            5 000             

4580 Utgifter Fotballskolen 136 222            130 000          130 000         

4591 Utgifter Malvikcupen 13-14 år 100 000          

4592 Utgifter Malvikcupen 15-19 år

4593 Utgifter Malvikcupen 6-10 år 70 000            75 000           

Utgifter Malvikcupen 11-16 år 150 000         

4595 Utgifter Malvicupen 7-10 år 34 226              40 000            40 000           

4597 Utgifter spekeskinkelotteriet 9 212                10 000            10 000           

4630 Kjøp drakter 27 783              40 000            30 000           

4635 Kjøp overtrekksdrakt 62 794              50 000            62 000           

4650 Kjøp diverse utstyr 48 133              120 000          70 000           

4660 Trykking 10 000            -                

4680 Utg Abrahallen 60 093              40 000            70 000           

4710 Tiltak satsingsområder

4720 Påmelding Cuper 

4740 Stønad til samlinger 40 000              40 000            40 000           

4800 Støtte til lag 67 373              40 000            57 000           

5001 Andre sos. kostnader

5030 Godtgjørelse Webmaster 5 000                7 500              7 500             

5110 Møteutgifter 4 626                4 000              4 000             

5410 Annonser 11 466              20 000            5 000             

6590 Støtte ifm bussreiser 40 000           

6800 EDB/Kontorrekvisita 16 713              15 000            20 000           

6890 Diverse utgifter 18 493              30 000            30 000           

6900 Telefon 7 957                8 000              8 000             

6901 Porto 1 122                1 000              2 000             

7100 Reiseutgifter 70 578              80 000            40 000           

7101 Kjøregodtgjørelse 72 670              40 000            60 000           

7620 Tilstelninger, arrangement 4 436                15 000            15 000           

Sum DriftsKostnader              2 571 238           2 498 500          2 885 849 

DRIFTSRESULTAT                 605 930              346 500             264 151 

8010 Renteinntekter 4 541                10 000            2 000             

Renteinntekter Abrahall 75 000           

8130 Gebyrer -6 410               -3 500            -6 000            

8120 Renter Abrahall -147 637           -150 000         -140 000        

-                   -                 -                

Sum Finansposter -149 506               -143 500            -69 000             

Resultat før bundet resultat                 456 424              203 000             195 151 

-                   -                 -                

ÅRSRESULTAT                 456 424              203 000             195 151 
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BALANSE

Pr 31.12.2016 Pr 31.12.15

EIENDELER

Anleggsmidler

Anlegg Viksletta                   1,00 Avksrives over avdragstiden

Anlegg Abrahallen      4 268 150,00    4 551 329,00 Avksrives over avdragstiden

Traktor utstyr          144 000,00 Avskrives over 5 år

Forskuddslesasing Traktor            61 012,00 Periodieres over 7 år (leieperioden)

Sum anleggsmidler      4 473 162,00    4 551 330,00 

Omløpsmidler

Andre kortsiktige fordringer            15 014,70         23 975,00 

Kontanter kasse         10 456,00 

Bank lagskonti          680 574,04 

Bank      1 446 719,45    1 075 395,16 

Sum Omløpsmidler      2 142 308,19    1 109 826,16 

SUM EIENDELER      6 615 470,19    5 661 156,16 

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital      1 000 349,41    1 458 387,42 

Årsresultat (Opptjent egenkapital)          456 423,92      -458 038,01 

Sum Egenkapital      1 456 773,33    1 000 349,41 

Langsiktig gjeld

Gjeld Viksletta                      1,00                   1,00 

Gjeld Abrahallen      4 268 150,00    4 551 329,00 

Sum Egenkapital      4 268 151,00    4 551 330,00 

Kortsiktig Gjeld

Skyldig skattetrekk              9 585,57           8 652,57 

Skydig arbeidsgiveravgift

Skydlig mva            98 137,85         93 390,35 

Gjeld lagskonti          680 574,04 

Kortsiktig gjeld          102 248,40           7 433,83 

Sum Kortsiktig Gjeld          890 545,86       109 476,75 

Sum Gjeld      5 158 696,86    4 660 806,75                        -   

SUM EGENKAPITAL OG GJELD      6 615 470,19    5 661 156,16 


