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ÅRSBERETNING FRA STYRET 2020 

Styret har hatt god kontinuitet da hele sittende styre fra 2019 tok gjenvalg fra årsmøtet i 
2020.  Styret gjennomfører som hovedregel månedlige styremøter og referatene publiseres på våre 
hjemmesider. I mars 2020 ble vi som alle andre påvirket av korona og all organisert idrett i hall ble 
innstilt. Styret holdt styremøter digitalt i denne perioden, men fra i høst har enkelte møter vært 
gjennomført fysisk samling for styret og trenere med fokus på verdier var planlagt i november, men 
måtte utgå sammen med all annen fysisk aktivitet.  Alle fysiske samlinger ble igjen innstilt på 
senhøsten. 

Informasjon til alle lagledere og foreldrekontakter er lagt ut på facebook-grupper med invitasjon til å 
be styret komme på foreldremøter for å ytterligere informere om utvalgene og årshjulet for 
håndballavdelingen i sesongen 2020/21. Det var planlagt en videreføring av arbeidet med visjon og 
verdier for håndballen, men dette er satt på vent pga. korona. 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. 

 

STYRETS SAMMENSETNING 

Styret i Malvik IL Håndball har i 2020 bestått av følgende personer:  

Leder        Beate Simavik 

Nestleder       Kristian Arntsen  

Økonomiansvarlig    Karl Sigmund  Hagen 

Sekretær      Heidi Gulbrandsen Aasgård 

Kiosk- og dugnadsansvarlig  Berte Breivik Vaag 

Marked og sponsor   Martin Finholth (fratreden høsten 2020) 

Arrangement   Vidar Lervik Furu  

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSBERETNING FRA KIOSK- OG DUGNAD 2020 

 

Kiosk- og dugnadskomitéen har i 2020 bestått av 3 personer. Arbeidsoppgavene har blitt fordelt 

mellom komitémedlemmene, og har i hovedsak bestått av drift og oppfølging av kiosken i 

Malvikhallen, gjennomføring av toalettpapirdugnad og andre dugnader, samt dugnad og oppsett i 

forbindelse med cup-arrangement. 

 

Komitéen har erfart et godt samarbeid mot lagene og en god oppfølging fra foreldrekontakter og 

lagledere. Dette samarbeidet er helt avgjørende for all kommunikasjon med tanke på kioskvakter og 

dugnadsoppsett. Det er avgjørende at dette samarbeidet ivaretas og videreutvikles videre. Vi har 

svært få tilfeller hvor lag ikke møter til oppsatte dugnadsvakter, både ved ordinær drifting av kiosken 

i Malvikhallen og i forbindelse med cup. Her må mye av æren legges til god oppfølging fra 

foreldrekontakter og lagledelse. 

 

Kiosk 

 

Vårsesongen ble i år noe avkortet, da all aktivitet ble stoppet opp i mars pga. covid-19 pandemien. Vi 

hadde frem til da gode inntjeninger på kiosksalg i Malvikhallen og under avvikling av Malvikcup i 

februar 2020. Forut for sesongstart høsten 2020 ble det gjort en del endringer på vareutvalg og 

prosedyrer for å sikre ivaretakelse av smittevern. Dette innebar bl.a. at vi kuttet ut vaffel og kake, 

solgte kun varer som var innpakket, samt hadde to utsalgssteder. Betaling med Vipps og bankkort 

ble lansert som eneste betalingsalternativ. Dette gjorde prosedyren rundt stenging av kiosk mye 

lettere, da det ikke lenger var behov for oppgjørsskjema. Da sesongen kom i gang ble det etterhvert 

strengere og strengere restriksjoner på antall publikummere, noe som resulterte i at vi relativt raskt 

valgte å stenge kiosken. Denne beslutningen ble gjort på bakgrunn av lave inntekter kombinert med 

smittevernshensyn. I tillegg ønsket vi å lette dugnadsbelastningen til lagene, som pga. pandemien 

måtte stille med flere smittevernsvakter i forbindelse med alle sine hjemmekamper.  

 

Til tross for kortere sesong og begrenset salg i 2020, ga kiosksalg i Malvikhallen en inntekt på ca. 70 

000 kr. Jobben dere og vi gjør er således en viktig økonomisk inntektskilde til håndballavdelingen. 

For den perioden vi hadde lite publikum og etter hvert stengt kiosk, har vi i tillegg fått utbetalt en 

kompensasjon på ca. 70 000 kr. Dette betyr at kiosksalg i Malvikhallen har bidratt med en inntekt på 

140 000 kr i 2020. 

 

Dugnad 

 

Toalettpapirdugnaden ble gjennomført 24. november 2020, med utlevering av papir på grusbanen 

på Viksletta. 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 kommitéen, og folk som 

dukket opp på kort varsel, var nesten 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 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 

 

Til tross for utfordringer i det generelle marked pga. smittesituasjonen, har MIL håndball økt den 

totale sponsorposten. 

Nye sponsorer 2020: 

Svalinn, Selbu SB, Tverås Maskin og Transport, Vi2 Bygg. 

Aktive 2020: 

Coop Extra, Adidas, Nor-Contakt, Sport & Trim, Hallspesialisten, ES Elektro, Specsavers, Idretssbingo 

og Camiza 

Malvik IL Håndball retter en stor takk til alle 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 124 gutter og 184 

jenter og over 70 trenere og foreldre i lagenes støtteapparat. 

ÅRSTALL GUTTER JENTER TOTALT 

2005 0* 21 21 

2006 0* 16 16 

2007 10 18 28 

2008 18 20 38 

2009 12 13 25 
2010 21 21 42 

2011 9 20 29 

2012 19 20 39 
2013 25 15 40 

2014 10 20 30 

Totalt 124 184 308 



Sportslig utvalg 2020: 

Leder    Stig Roar Aasgård 

Leder KUR   Mari-Ann Letnes 

Trenerkoordinator  Trude Solem 

Dommerkontakt  Allan Rødfjell 

Minikoordinator  Silje Haslene 

Det ble avholdt 6 møter i utvalget. 

 

Sportslig aktivitet/arbeid: 

Covid-19 

Vårsesongen 2020 ble, i likhet med høstsesongen, spolert av covid-19. Foregående sesong ble 

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. 

Dette er synd, men som forventet. MIL Håndball har fulgt den nasjonale trenden med økning i 

frafallet gjennom 2020. Vi konkluderer dog med at frafallet ikke er dramatisk på noe som helst måte. 

Treningssamling på Røros ble også 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 2021. Vi håper på å 

være tilbake på Røros høsten 2021. 

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 ut artet 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! 

Sportslig tilbud 

Vi har knapt fått dekket våre behov ifht treningstider, og de neste 3 årene vil vi få 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. Dette arbeidet skal fortsette også de neste 

sesongene. Akademiet er under stadig utvikling og justering. Inntak av flere gutter fra HIL løftet 

nivået. Flere andre løsninger skal diskuteres, men akademiet er satt på vent fra januar 2021 pga 

covid-19. Med de begrensninger satt ila 2020 har det sportslige tilbudet vært kraftig redusert totalt.  

Det vises for øvrig til lagenes egne aktivitetsrapporter. 

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

 

 



Dommere 

I Malvik Håndball har vi som alle andre i år hatt ett år med andre tilstander. Grunnet korona har det 

blitt gjort lite med dommere i år, og man er svært spent på hva som vil møte oss til høsten 2021.  

 

Grunnet korona har vi ikke fått rekruttert nye dommere i 2020, men har pr i dag følgende dommere i 

klubben: 10 har fullført kurs som barnedommer, 5 har fullført dommer 1 og 5 har fullført dommer 2. 

 

Vi har omorganisert dommerutvalget i 2020, og har tre dommere ansatt i en dommergruppe. Disse 

skal sammen videreføre og utvikle miljøet rundt dommere i klubben. Dommeransvarlig har deltatt 

på sonemøter og dommerutviklings møter. Nytt av året er at klubben selv må sette opp dommere til 

egne kamper opp til 11 år. Dette er blitt løst greit når det har vært kamper. 

 

Også i år har vi fått svært gode tilbakemeldinger på våre dommere - både med presist oppmøte, 

holdninger, høflighet og gode dømming. 

 

 

MALVIK HÅNDBALLCUP 

MalvikCup 2020 ble i februar ble arrangert i samarbeid med Hommelvik IL Håndball. Cupen har eget 

arrangementsutvalg bestående av medlemmer fra både MIL Håndball og HIL Håndball. Den 

fortsetter sin gode utvikling. Det ble igjen satt ny rekord i antall deltakende lag med 136. Cupens 

overskudd ble kr. 129 972,75 som er fordelt mellom klubbene. MalvikCup Mini skulle arrangeres i 

november, men måtte avlyses grunnet Covid-19. Det ble søkt støtte for tapt inntekt gjennom 

krisepakke 3. Vi ble tildelt kr. 44 625,- som blir fordelt mellom klubbene. 

 

 

ØKONOMI 

 

Årsresultatet viser et overskudd på kr. 194.134,- mot en budsjettert underskudd på kr. 80.000,-.  
  
Årsresultatet avviker fra budsjettet på grunn av driftsinntekter som overstiger budsjettet, og 
driftskostnader som er lavere enn budsjettert.  
Nedenfor følger en forklaring på de største avvikene:   
  
Driftsinntekter  
Malvik håndball  har hatt merinntekter i 2020.  Dette tilskrives i hovedsak ubudsjettert støtte fra 
Selbu Sparebank på kroner 40.000,-, og merinntekter på merverdikompensasjon på kroner 111.980.  
Motvekten er langt lavere inntekter fra kiosksalg enn hva vi har budsjettert.  
 
Driftskostnader  
Malvik håndball har hatt driftskostnader som er lavere enn budsjettert.  

• Påmelding til serie og cup fra NHF ble kroner 56.220,- lavere enn budsjettert. 



• Malvik Håndball gjennomførte ikke sin årlige treningssamling på Røros, men etablerte en 
alternativ støtteordning der lagene kunne søke om støtte til egen treningssamling. 
Totalkostnaden av denne støtteordningen ble kroner 86.650,- lavere enn budsjettert kostnad 
ved treningssamling på Røros.   
• Dommerregningene ble kroner 54.784,60 lavere enn budsjettert.  
 
 
Bankinnskudd pr. 31.12.2020  
• Håndballavdelingen har pr. 31.12.2020 kr.  1.557.824,- i bankinnskudd.  

 


