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ÅRSBERETNING FRA STYRET 2021 

Styret har hatt god kontinuitet da store deler av styret fra 2020 tok gjenvalg fra årsmøtet i 2021. I 

tillegg har det kommet nye styremedlemmer til som har bidratt godt. Styret gjennomfører som 

hovedregel månedlige styremøter og referatene publiseres på våre hjemmesider. 2021 ble, som året 

før, veldig preget av pandemi og tiltak deretter – noe som har preget hele avdelingen og også styrets 

arbeid. Vi har i all hovedsak prøvd å avholde våre møtet fysisk, men har ved enkelte tilfeller gjort 

tilpasninger i henhold til smittesituasjon med digitale møter. 

Med svingningene i pandemien igjennom året og dertil retningslinjer har styret hatt fokus på trygge 

rammer for lagene, slik at de i størst mulig grad kunne ha trent og spilt kamper, i henhold til de 

retningslinjer på gitte tidspunkt. Men situasjonen har også medført at styret har måtte tatt noen 

tunge beslutninger rundt avlysning av cup og treningssamling. Styret har startet arbeidet med neste 

års aktiviteter, og både tror og håper at vi får gjennomført disse. 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. 

Styret vil takke frivillige i utvalg og lag for deres engasjement, tilpasningsevne og tålmodighet i året 

som har vært. Takk rettes også til samarbeidspartnere både innad i Malvik IL og eksterne, samt til 

være sponsorer. 

 

STYRETS SAMMENSETNING 

Styret i Malvik IL Håndball har i 2021 bestått av følgende personer:  

Leder        Kristian Arntsen 

Nestleder       Heidi Gulbrandsen Aasgård  

Økonomiansvarlig  Karl Sigmund Hagen 

Sekretær      Kristine Hage Mattson 

Kiosk- og dugnadsansvarlig  Berte Breivik Vaag 

Marked og sponsor   Kåre Gruven 

Arrangement   Vidar Lervik Furu  

 

 

 

 

 

 



 

ÅRSBERETNING FRA KIOSK- OG DUGNAD 

 

Kiosk- og dugnadskomitéen har i 2021 bestått av 2-3 personer. Arbeidsoppgavene har blitt fordelt 

mellom komitémedlemmene. Oppgavene har i hovedsak bestått av drift og oppfølging av kiosken i 

Malvikhallen, gjennomføring av toalettpapirdugnad, andre dugnader, fordeling av kioskvakter og 

oppfølgingsarbeid knyttet til disse. 

Komitéen har erfart et godt samarbeid opp mot de ulike lagene, der foreldrekontakter og lagledere 

er flinke til å følge opp. Dette samarbeidet er helt avgjørende for all kommunikasjon med tanke på 

kioskvakter og dugnadsoppsett, og gjør jobben vår mye lettere. Det er avgjørende og viktig at dette 

samarbeidet ivaretas og videreutvikles videre.  

 

Kiosk 

Vårsesongen var det ingen kioskdrift i Malvikhallen, ettersom det ikke var noe kampaktivitet grunnet 

covid-19.  

Høstsesongen fikk vi gjennomført kiosksalg som planlagt. Inntektene var dog noe preget av få mini-

arrangement og mange avlyste kamper. På grunn av nye og strengere smittevernstiltak i desember, 

valgte vi å stenge kiosken de siste helgene før jul. 

Målet vårt dette året har vært å få på plass en kiosk som skal være brukervennlig og lite 

ressurskrevende for dere som skal stå kioskvakt. Tilbakemeldinger tyder på at mange er fornøyde, 

men vi ønsker gjerne tips til ting vi kan få til enda bedre. Endringer i meny ble dels gjort på bakgrunn 

av tilbakemelding fra kioskvakter og dels egne observasjoner.  

Det ble dessverre ikke så mange helger med kiosksalg i 2021, men noen kroner fikk vi dratt inn. I 

tillegg fikk vi noe kompensasjon for tapte inntekter knyttet til covid-19. 

 

Dugnad 

Toalettpapirdugnaden ble gjennomført 18. november 2021, med utlevering av papir ved Abrahallen 

på Sveberg. 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 komitéen, og folk som dukket 

opp på kort varsel, var 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 stort sett 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 

 

I løpet av 2021 har det blitt startet opp en egen markedsgruppe for Malvik IL. Her er Malvik Håndball 

fast deltaker. Gruppen har i fellesskap sett på retningslinjer og utarbeidet kontraktsmaler. 

Sponsorarbeidet har i større grad blitt utført i samarbeid med Hovedlag og Fotball hvor det blant 

annet er signert en totalavtale med NTB Autosenteret. Videre er en ny avtale med Brødrene 

Hoftstad på plass. Begge med virkning fra 2022.  

Våre sponsorer i 2021 har vært: Svalinn, Tverås Maskin og Transport, Coop Extra, Adidas, Nor-

Contact, Sport og Trim, Hallspesialisten, ES Elektro, Specsavers og Idrettsbingo. 

Malvik IL Håndball retter en stor takk til all 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 147 gutter og 172 

jenter og over 70 trenere og foreldre i lagenes støtteapparat. 

ÅRSTALL GUTTER JENTER TOTALT 

2006 16 14 30 

2007  13 13 

2008 16 17 33 

2009 11 11 22 

2010 20 18 38 

2011 12 18 30 

2012 15 17 32 

2013 19 25 44 

2014 19 26 45 

2015 19 13 32 

Totalt 147 (124) 172 (184) 319 (308) 

 

Sportslig utvalg 2021: 

Leder    Stig Roar Aasgård 

Leder KUR   Mari-Ann Letnes 

Trenerkoordinator  Trude Solem 

Dommerkontakt  Allan Rødfjell 

Minikoordinator  Silje Haslene 

 

 



Sportslig aktivitet/arbeid: 

Covid-19 

Vårsesongen 2021 ble, i likhet med høstsesongen, spolert av covid-19. Sesongen ble nok en gang 

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. 

Lyspunktet er at i de minste klassene har rekruteringen økt. MIL Håndball har allikevel fulgt den 

nasjonale trenden med økning i frafallet gjennom 2021. Vi konkluderer dog med at frafallet ikke er 

dramatisk på noe som helst måte. 

Treningssamling på Røros ble også nok en gang 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 2022. 

Vi håper på å være tilbake på Røros høsten 2022. 

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 utartet 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 ikke fått dekket våre behov ifht. treningstider, og de neste 2-3 årene vil vi få flere 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. Samlet sett mangler MIL håndball rundt 10 

timer i hall bare for å nå minimum anbefalt treningsmengde ihht. NHF sin anbefaling! Arbeidet med 

samarbeid må fortsette også de neste sesongene for å begrense konsekvensene av for lite halltid, 

selv om vi nå går mot et kutt. Akademiet og andre felles treningstiltak ble før denne sesongen 

avviklet pga for lite tid i hall. Med de begrensninger satt ila 2021 har det sportslige tilbudet vært 

kraftig redusert totalt. Det vises for øvrig til lagenes egne aktivitetsrapporter. MEN, vi ser nå lys i 

tunellen og det skal fra våren 2022 gjøres et betydelig sportslig løft med flere tiltak og nye 

aktiviteter!  

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

 

Dommere 

I Malvik Håndball har det igjen vært ett år med lite kamper, men flere på høst enn på våren.  

 

I dag har vi 32 aktive dommere, hvor det fordeles på 21 barnedommere, 5 stk dommer 1, 6 stk 

dommer 2 og 1 stk dommer 3. Av de 21 barnedommerne er det 19 som tok kurset i høst. Mange 

barnekampledere som var det i 2020 har falt fra på grunn av mangel på kamper å dømme.  

 

Veiledergruppen som vi etablerte i 2020 er kommet i gang, og fått ha oppfølginger i kamp og i 

møter. Disse er en ressurs som vil gjøre mye bra for Malvik om vi klarer å ta vare på dem. 

  



Når det gjelder dommermøter og andre aktiviteter i regionen har vi ikke fått deltatt så mye, dette 

handler om at møter og innkallinger ikke har kommet frem til dommerkontakt. Hvordan dette 

sendes ut og eventuelt videresendes ut til dommerkontakt. Slik jeg har forstått det så sendes det kun 

til en e-post i klubben. Så bedre rutiner eller ordninger med regionen er noe vi må jobbe med.  

 

Dommerkontakt er stolt av antall dommere vi har klart å bygge i egen klubb, og samarbeidet med 

andre klubber. Vi leverer med gode prestasjoner, i år som tidligere år har vi svært gode 

tilbakemeldinger på våre dommere, både med presist oppmøte, holdninger, høflighet og at de 

leverer gode kamper på banen.  

 

 

 

MALVIK HÅNDBALLCUP 

 
Malvik Håndballcup er et arrangement i samarbeid med Hommelvik IL Håndball. Cupen har eget 
arrangementsutvalg bestående av medlemmer fra både MIL Håndball og HIL Håndball. 
Utvalget hadde 7 møter i 2021.  
 
Både Februar Cup 21 (10-16 år) og November Cup 21 (mini/kortbane) måtte avlyses grunnet Covid-
19. Det er søkt støtte for tapte inntekter gjennom krisepakkene. Malvik IL Håndball sin andel vil bli 
ca. NOK 55 000,-. 
 

 

 

ØKONOMI 

 

Årsresultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 314.713,- mot en budsjettert balanse.  
  
Kr. 172.171,- av dette overskuddet stammer fra sum lagskontiene, mens kr. 142.543,- er 
knyttet opp mot hovedkonto for Malvik IL håndball. Videre kommentarer er knyttet til 
avviket for hovedkonto. 
 
Årsresultatet avviker fra budsjettet på grunn av driftsinntekter som er kroner 324.284,- 
lavere enn budsjett, og driftskostnader som er kroner 465.181,- lavere enn budsjettert.  I 
tillegg kommer netto renteinntekter på kr. 3.646,-. 
 
Nedenfor følger en forklaring på de største avvikene:   
  
Driftsinntekter  
I sum har Malvik IL håndball en mindreinntekt på kr. 324.284-. Dette tilskrives i 
hovedsak reduserte inntekter fra kiosksalg og utbetaling av krisepakke 3 midler til lagskonto 
som ble bokført først i 2021.  
 



Driftskostnader  
Malvik IL håndball har hatt driftskostnader som i sum er kroner 457.363,- lavere enn 
budsjettert.  

• Påmelding til serie og cup fra NHF ble kroner 85.143,- lavere enn budsjettert.  
• Dommerregningene ble kroner 131.482,- lavere enn budsjettert.  
• Innkjøpskostnader til kiosk ble kroner 50.067,- lavere enn budsjettert.  
• Malvik IL Håndball har kroner 30.849,- lavere lønnskostnader enn budsjettert.  
• Avdelingen har også betalt kroner 32.649,- mindre enn budsjettert i honorar til 
regnskapsfører.  
 
 
Bankinnskudd pr. 31.12.2021 

• Håndballavdelingen har 31.12.2021 kr. 1.171.141,87 i bankinnskudd.   
 


