Årsberetning 2019
MELHUS IDRETTSLAG, AVDELING FOTBALL

Melhus Cup 2019.
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1. Ledelse
1.1

Styret

Fotballstyret har i 2019 bestått av følgende personer:
Styreleder:						Rune Jøraandstad
Nestleder:						Klas Hollakleiv
Styremedlem:						Mats Berg
Styremedlem:						Line Cecilie Tirslaug
Styremedlem:						Simen Bruheim
Styremedlem:						Tormod Leithe
Styremedlem:						Jens Kristian Auke
Styremedlem:						Line Masterud Knutsen
1.2
Faglinjen og støtteenheter. Følgende har hatt lederfunksjoner i 2019:				
Daglig leder: 						Styreleder
Anleggsansvarlig:					Jens Kristian Auke
Økonomiansvarlig: 					Line Cecilie Tirslaug/Effektiv bedrift
Sponsoransvarlig: 					Simen Bruheim
Web og markedsføring:					Tormod Leithe
Materiellansvarlig: 				
Mats Berg
Kioskansvarlig:						Marthe Fløystad
Dommeransvarlig:					Kristian Aune
Cupansvarlig:						Klas Hollakleiv
E-post og Adm:						Silje Agledal Heggvik
Sportslig Leder:						Liv Randi Sira/Esten Tronsaune
								Mats Berg (påtroppende)
Valgkomiteen
Leder: 								Svein Erik Wagnild
2019 ble nok en sesong med høyt aktivitetsnivå i Melhus Fotball. Klubben består av omtrent 500 aktive spillere, har
lag påmeldt i den fleste klasser og ca. 120 frivillige tilknyttet lag og andre funksjoner til å drifte sentrale funksjoner.
Nye årganger bidrar sterkt til at medlemstallet øker år for år, samtidig som det gjøres en god jobb med å holde på de
spillerne vi allerede har. Styret ønsker å takke hver enkelt som bidrar til at Melhus Fotball kan opprettholde et godt
tilbud til bygdas barn og unge. Det legges ned et fantastisk dugnadsarbeid blant mange. Tusen takk!!!
Sommeren 2019 var det igjen klart for Melhus Cup i fotball. Arrangementet satte nye rekorder og ble en stor suksess med mange positive opplevelser for store og små. Det økonomiske overskuddet ble som vanlig fordelt mellom
lagene og klubben. Cup-komiteen har lagt et godt grunnlag, og vi ser fram til neste års arrangement.
I oktober ble det arrangert 3v3 cup i Bankhallen (sammen med Gimse). Melhus Fotball skiller seg ut som en god
og erfaren cuparrangør både utendørs og innendørs, og vi mottar gode tilbakemeldinger fra deltakende lag og
besøkende.
Vi er også glade for, og ser viktigheten av, at våre senior herrer beholdt plassen i Norsk Tipping liga. Framover er
målet å kunne tilby tilsvarende arena for klubbens ambisiøse jentespillere, samtidig som Melhus Fotball er og blir en
breddeklubb.
I 2019 har vi satt i gang prosjekter som Nye Gruva og Stolt Utvikling Melhus (SUM) som vi håper og tror skal bidra til å
utvikle og løfte Melhus Fotball framover i årene som kommer, og som klubbens medlemmer både vil høre mer om og
nyte godt av underveis.
Til slutt er vi veldig stolte av å ha fått til en avtale med Idrettsveien Bofelleskap på rydding og vedlikehold av Eiendomsmegler 1 Gruva Stadion og Bankhallen. Dette gir oss et ryddig anlegg, men reduserer også dugnadspådraget på
klubbens medlemmer i tillegg til at vi kan bidra til sysselsetting og noen kroner i kassa til Idrettsveien når de drar for
å sykle Birkebeineren. Takk for samarbeidet!
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2. Arbeid i styre og utvalg
2.1

Styremøter

Det har i perioden blitt avholdt jevnlige styremøter. Styret har hatt følgende fokusområder:
• Håndtere løpende saker
• Støtte sportslig utvalg
• Sikre forutsigbar og oversiktlig økonomi, blant annet gjennom en betydelig omlegging av økonomisystemet
• Vedlikehold av et av regionens beste fotballanlegg
• Bygge videre på #æestolt
• Oppstart av prosjektgrupper for Nye Gruva og SUM (Stolt Utvikling Melhus)

2.2 Sportslig Utvalg

Det sportslige utvalget har ansvar for at det sportslige tilbudet i klubben blir ivaretatt på en god måte. Kontakten
mellom styret og sportslig utvalg har fungert godt. Liv Randi Sira trakk seg som sportslig leder i april etter blant annet å ha ledet arbeidet med å få opp en ny og omfattende sportsplan for Melhus Fotball. Hun ble midlertidig erstattet av Esten Tronsaune som gjorde en utmerket jobb som vikar fram til årsskiftet, hvor Mats Berg nå har tatt på som
permanent sportslig leder.
Styret ønsker å takke Liv Randi og Esten for utmerket innsats som sportslige ledere, og ønsker Mats lykke til.

3. Økonomi
Melhus IL fotball hadde i regnskapet for 2019 totale driftsinntekter på kr 5 188 485,- driftskostnader var på totalt kr
5 616 603,- og driftsresultatet ble -428 117,- Det ble dermed et totalt underskudd på kr -443 537,- mot budsjettert
underskudd på kr -231 941,- Dette avviket skyldes i all hovedsak:
• E-postsvindel
kr 50 000,(Under etterforskning)
• Underskudd i lagene
kr 100 000,• Manglende innbetaling treningsavgift: 22 x 2 000 = 44 000,• Regnskapshonorar for både 2018 og 2019 ble belastet i regnskapet for 2019.
		 Opprinnelig budsjett var satt til kr 100 000,- posten ble doblet i regnskap for 2019.
Regnskapet gir et samlet bilde på økonomien i Melhus IL fotball og i de enkelte lagene. Regnskapet er foreløpig inntil
revisor for Melhus Idrettslag har godkjent det. Melhus Fotball er avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats for å
holde kostnadene nede på et så lavt nivå som mulig. Styret er takknemlig for all innsats foreldregruppa til alle lagene
legger ned i anlegget.
Melhus Cup bidro også i 2019 positivt til årets driftsresultat. Med et overskudd på kr 361 973,- er cup komiteen
fornøyd. I tillegg må det nevnes at komiteen var ny av året.
Supporteren gir gode inntekter for klubben og total salgsinntekt var på kr 248 933,-. Sponsorinntekter fra våre hovedsponsorer og salg av sponsorpakker gir også gode inntekter for klubben. Samtidig ser styret viktigheten av å ha
stort fokus på å skaffe nye samarbeidspartnere. Flere spennende partnere er på tur inn.
Melhus Fotball kan imidlertid ikke drive flere år med underskudd. Styret ser alvorlig på dette og har derfor tatt grep
og gått gjennomgang alle kostnadsposter. Overgangen til nytt økonomisystem (Prosjektregnskap) har gjort det
vanskelig å sammenligne post for post i årets regnskap mot vedtatt budsjett for 2019, men vi legger likevel fram for
årsmøtet et budsjett som tar sikte på et overskudd på kr 3 721,50,-.
I tillegg byttet styret økonomiansvarlig i 2019. Ny økonomiansvarlig tok over i måned skiftet juni/juli. Styret vil takke
Monica for arbeidet hun har gjort for Klubben gjennom mange år som økonomiansvarlig.
Budsjettet for 2020 legger også opp til å sette av penger til et eget anleggsfond (kto: 6620) da vi ser at vi vil få betydelig økte kostnader knyttet til å vedlikeholde anlegget vårt. Det er satt av 200 000,- til vedlikehold. Det er ønskelig, og nødvendig at man de neste årene prioriterer avsetting til vedlikehold av anlegget.
Styret har i budsjett for 2020 valgt å øke treningsavgiften for senior lagene, G 19, Junior og G 16. Totalt forventes det
en økning i treningsavgiften på ca. 130 000,- Forøvrig har treningsavgiftene vært uforandret siden 2012 og styret har
som mål at det heller ikke i år skal være nødvendig med justeringer for de øvrige lagene.

4. Samarbeidspartnere 2019
Melhus Fotball ønsker å opprettholde et godt forhold til alle sine samarbeidspartnere, og Simen Bruheim kom derfor
inn som nytt styremedlem fra årsmøtet 2019 med spesielt fokus på å følge opp samarbeidspartnere og skaffe nye.
Det jobbes videre med bedring av kommunikasjon til sponsorer med nyhetsbrev og direkte dialog.
Vi har gjennom hele perioden hatt god dialog med våre hovedsamarbeidspartnere Eiendomsmegler 1 og Sparebank 1
Midt-Norge, og har også prøvd ut nye konsepter som da Herrer Senior stilte opp på ringekveld med stor suksess.
Melhus Fotball har tegnet følgende nye samarbeidsavtaler i 2019:
• Jordbærpikene
• Høvdingen
• Norgeshus
• Circle K
• Melhus Bakeri
• Øya VGS
• Huy Ta Rebel Productions
Velkommen på laget!

5. Sport – Sesongen 2019
Aldersbestemt fotball i Melhus IL er delt mellom barnefotball 6-12 år og ungdomsfotball 13-19 år. Senior følges opp
direkte av styret i MIL fotball. Med mange lag i aksjon i Gruva med både treninger og kamper er det mange hensyn
som tas når treningstider og kamper skal planlegges. Med en oversiktlig banekalender og godt samarbeid mellom
trenere har dette allikevel gått veldig smertefritt.
I slutten av august startet vi opp treninger for 2013 årgangen. Alltid morsomt å ta imot nye ivrige spillere til Gruva. Mange 7 åringer har ventet utålmodig på at de også kan få være fotballspiller i Melhus Fotball. Sportslig utvalg
gjennomførte de to første treningene for årgangen, etter det tok foreldrene over. Gledelig er det også å se at mange
av våre trenere investerte i årets grasrotrenerkurs. I år arrangerte Melhus Fotball RBK fotballskole i Gruva for andre
gang. Med rundt 100 deltakende i løpet av den helga, ble fotballskolen nok en suksess. Instruktører på fotballskolen
var i hovedsak klubbtrenerne, med god bistand fra de eldre spillerne i klubben. Ekstra hyggelig med gode tilbakemelding fra RBK på gjennomføring av skolen. Samtidig må vi rette en stor takk til alle trenerne og instruktørene
som brukte tiden sin i Gruva den helga for å gi ungene gode fotballopplevelser. Melhus Cup og 3v3 cup i Bankhallen
ble i god tradisjon gjennomført på høsten. En stor takk til alle som har bidratt til god gjennomføring av begge disse
cupene!
Stolt er vi også av at våre G16-gutter som klarte å kvalifisere seg for 0-div spill neste sesong.
Sportslig utvalg har i 2019 bestått av 8 medlemmer. Utvalget har hatt jevnlige møter gjennom sesongen.
Stor takk til alle klubbdommere som har stilt opp og dømt kamper i Gruva. Flott at både trenere/lagledere samt
foreldre tar vare på disse unge dommerne, slik at de får en positiv opplevelse og motivasjon til å fortsette å dømme
kamper.

6. Senior Damer 2019
2019 har vært en god sesong for Melhusdamene. Laget har trent godt, hatt gode turneringer, og de mellom 25 og
30 damespillerne har bidratt til å skape et godt miljø både på og utenfor banen. Selv om vi i løpet av sesongen har
mistet noen til folkehøgskoler og til militæret, har vi også fått nye spillere inn i troppen. I tillegg har vi fått god hjelp
av flere J15- og J17- spillere både på trening, seriekamper og cuper. Med en såpass stor tropp, har det vært bra
konkurranse om plassene på laget.
I serien hadde vi ett 11er-lag i 4. divisjon og ett 7er-lag. I serien var 11er-laget i løpet av høsten oppe på 2. plass, men
vi endte til slutt som nr 3 etter Tynset og Røros. Tynset vant pulja suverent med 92 plussmål og 46 poeng, og Melhus
var det eneste laget som tok poeng fra serievinneren: én kamp endte uavgjort 0-0 og én endte med knepent tap 3-4.
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Vi deltok også på OBOS-cup, der vi gikk videre som puljevinner etter vårens innledende kamper. I kvartfinalen ble
det borteseier mot Vuku, og i semifinalen tok vi imot Vestbyen hjemme i Gruva. Det ble dessverre ingen finale i OBOS,
etter tap 2-3 mot Vestbyen, men likevel strålende innsats i cupen.
Vi har hatt trening på kunstgress og gress i Gruva, på kunstgress i Bankhallen i vinter og futsaltreninger i Lundahallen høst og vinter.
Melhusdamene har deltatt på flere innendørscuper; Heimdal Indoor i høst, og Vanvikan Indoor, Selbu Sparebank Cup,
Gauldalscupen og Dragvoll cup våren 2019 og 2020. Det har blitt sluttspill i de fleste cupene, og i Gauldalscupen 2020
ble det bronse og på Dragvoll cup 2020 ble Melhus nr 4.
Utenfor banen har både jentene selv og lagledelsen arrangert sosiale kvelder med bespisning og konkurranser, og
før jul arrangerte damelaget i samarbeid med J15 og J17 en intern førjulsturnering i Bankhallen der mer enn 50 jenter
og damer fra klubben deltok.
Vi ser frem til sesongen 2020, der målet er å kjempe i toppen av tabellen. Som forrige sesong, stiller vi med ett 11er og
ett 7er-lag, og vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet med J15 og J17.

7. Senior Herrer 2019
Melhus Fotball Senior Herrer har, for andre år på rad, hatt et lag i 3. divisjon i Norsk Tipping ligaen. I tillegg har senior
herrer hatt et lag i 6. divisjon sesongen 2019. Målet for 3. divisjonslaget var å stabilisere seg, og som bonus klare en
plassering som gav plass direkte til første runde i NM 2020.
6. divisjonslaget hadde en klar målsetting om opprykk til 5. divisjon.
3. divisjonslaget endte på en 9. plass av 14 lag i avdeling 5 i 3. divisjon med 35 poeng.
6. divisjonslaget vant sin avdeling og opprykksmålsetningen ble innfridd.
A-laget har hatt et trener-team bestående av Jan Ketil Berg, Tore Havdal, Håvard Lium og Morten Lilleberg. Videre
har flere ressurser bidratt både sportslig og administrativt rundt laget, og spesielt Simen Bruheim som kampdagansvarlig har fungert meget bra. Lone Madsen har hatt rollen som administrativ leder.
Totalt har det vært rundt 40 spillere fordelt på de to lagene i Melhus Fotball senior (25+15), og noen juniorspillere har
også deltatt. Noen spillere har tilkommet i løpet av sesongen og styrket A-laget.
Skader som har oppstått underveis i sesongen er håndtert av Movement Map, Lasse Lassen. Det har vært godt oppmøte på hjemmekamper og bra dekning av laget i Trønderbladet, samt på Melhus Fotball sin hjemmeside.
Økonomien har vært i henhold til budsjett.
I 2020 har senior herrer fremdeles ambisjon om stabil plass i 3. divisjon, men med økt fokus på øvre del av tabellen,
og gjerne topp 3-5. Jan Ketil Berg har som hovedtrener med seg assistentene Tore Havdal og Morten Lilleberg.
Det er tatt ut en tropp på 28 spillere som evt suppleres med spillere fra 5. div og junior ved behov.
Flere av kampene vil i år filmes og være tilgjengelig på strømmetjenester. Dette gir økt verdi for gamle og nye sponsorer.

8. Status anlegget 2019
11er kunstgress ble i 2019 rekordtidlig grønn; allerede 24. februar hadde vi banen klar til bruk. Banen ble imidlertid for
lite brukt vinteren 2019 til at det er forsvarlig mht økonomi og mannskap å gjøre tilsvarende operasjon i 2020.
• Ny leasingavtale på traktor inngått med Ze-Sam som gir oss en traktor med større bruksmuligheter til
		 en lavere pris.
• Gressbaner ble gjødslet og sådd i april, noe som må gjøres hvert år
• Kunstgressbanene ble ikke tilført granulat. I 2020 trengs det tilførsel av 6 tonn, hvorav 4 til 11 er kgb
• Ny panne til å klippe gressbaner ble kjøpt inn. Robotklipperne ble ikke brukt i 2019, men vi vil prøve å få de
		 i gang til sesongen 2020, da det letter arbeidet for de som skal klippe.

• Området mellom øvre gress og 11er kgb ble utvidet, brakker flyttet og en container skaffet. En container
		 til kommer sesongen 2020, da blir det bygd garasje til traktor mellom de to containere. Alt dette gjort
		 uten kostnader/på dugnad.
• Nye innbytterbenker til æestolt-banen ble laget på dugnad i samarbeid med Norgeshus. De gamle benkene
		 ble flyttet til 7er kunstgress.

9. Melhus Cup 2019
Melhus Fotball er meget godt fornøyd med gjennomføringen av årets cup, både sportslig og økonomisk. Melhus Cup
2019 er en av Midt Norges største cuper med 264 lag fordelt på 53 klubber.
Melhus Fotball satt igjen med et overskudd på hele 380 228,- som vil deles mellom klubben og lagene basert på
antall nedlagte dugnadstimer ihht eget regnskap og registrerte dugnadstimer/fordeling per lag.
Invitasjon – Påmelding
Invitasjonen ble sendt ut i mars og som tidligere år benyttet vi vårt eget påmeldingssystem.
Påmeldingsavgift kr 1.000,- pr. lag for spillere mellom 7-10 år & kr 1 200,- for spillere mellom 11-13 år (samme beløp
som 2018). Våre egne lag betalte også påmeldingsavgift.
Sportslig gjennomføring
I år ble det med stor suksess også gjennomført 3.divisjons kamp (herrer) på øvre gress (lørdag), samtidig som det
ble spilt cup kamper på resterende baner, inkl. nedre gress.
Kampene ble spilt i Gruva fra lørdag og søndag fra kl. 10.00 til kl. 19.00. Helt etter programmet og uten forsinkelser.
Alle lag fikk minst 3 kamper innenfor en tidsperiode på 3 ½ time.
Alle spillere fikk pokal i premie. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på den sportslige gjennomføringen.
Kiosk - anlegg - parkering
Klubbhuset ble benyttet til restaurant, sekretariat i 1.etg og til garderober/WC. I tillegg hadde vi kiosk ved 11’er banen
og brakke ved 7 er banen til kiosk og loddsalg. Vi hadde også i år egen kiosk for grill av burger og pølser. Det ble satt
opp telt foran 5’er banen. Som tidligere år hadde vi brakke fra Hent til sekretariat og speaker tjeneste. I forbindelse
med premieutdeling hadde vi egen scene (lastebil). I år hadde Tormod Leithe ordnet med ekstra underholdning
på scenen hvor Too Fare Gone hadde en «mini» konsert, samt en ekstra oppmerksomhet i forbindelse med vår ny
innkjøpte traktor (Zetor). Vi må også i år gi en ekstra stor takk til Eiliv Storli for meget god service i forbindelse med
montering og leie av lydanlegg. Sparebank 1 og Eiendomsmegler 1 stilte med eget telt på øvre gress.
Vi brukte området ved Gimse Skole, området ved Drammensveien (tidligere «Hølonda Auto») og Gruva til parkering.
Vi fikk også i år meget gode tilbakemeldinger når det gjelder den tekniske gjennomføringen av cupen.
Funksjonærer/dommere
Det blir ingen cup uten betydelig dugnads innsats fra foresatte og spillere. I forkant av cup helga og under selve
cupen ble det registrert ca. 1.000 dugnadstimer. Det var funksjonærer fra nesten alle lag og stort sett veldig godt
oppmøte. Vi benyttet egne dommere (spillere). I år deltok også spillere fra seniorlagene.
Lotteri - kiosk
Vårt eget lotteri ga et fint overskudd på ca 50 000,-. Det vil naturlig nok være størst kostnader rundt drift av kiosk.
Vi hadde også i år relativt lave utgifter og det skyldes godt arbeid fra cupkomiteen i forbindelse med innkjøp og
«sponsing» fra positive leverandører.
Overnatting
Ingen klubber benyttet seg av overnatting på Gimse Skole i år.
Cupkomite
Det ble nok en gang lagt ned betydelig innsats fra cupkomiteen både før og under selve cup helga. Tusen takk til dere!
Cupkomiteen 2019 har bestått av følgende personer:
Line M. Knutsen, Rita T. Riseth, Line C. Tirslaug, Kjellaug Krogh Angvik, Geir Chr. Lunde, Rune Storhaug, Frank Brudal,
Øyvind Myrstad, Knut Ståle Skogstad og Klas Hollakleiv.
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10. Bankhallen 3v3-cup
Det ble også i 2019 gjennomført 3v3 bankhallcup i samarbeid med Gimse IL. Silje Agledal Heggvik og Mats Berg stilte
som henholdsvis økonomiansvarlig og Cupansvarlig fra Melhus. I tillegg ble lagledere fra årgangene 2011 og 2012
tildelt egne ansvarsområder. Gjennomføringen av cupen gikk veldig bra og det ble til slutt et fint overskudd som ble
delt mellom Melhus og Gimse. Gode avtaler i forbindelse med kiosk og nye element som lykkehjul bidro til overskuddet.
Lagspåmeldingen ble litt i minste laget i noen av klassene.
En solid dugnadsinnsats i forkant og under cupen var helt avgjørende for at helgen gikk uten alt for store utfordringer. En stor takk til alle som brukte av sin tid slik at unge jenter og gutter kunne få gode fotballopplevelser
denne helgen.

11. Takk og lykke til
Styret ønsker å rette en takk til alle spillere, frivillige og til sponsorer for en flott innsats i 2019, og lykke til med ny
sesong og mye positiv aktivitet i Gruva.
Vi har mye spennende på gang som vi gleder oss til å dele med dere!
#ÆESTOLT
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