
Fotballglede for alle™

MELHUS IDRETTSLAG, AVDELING FOTBALL

Årsberetning 2020



Fotballglede for alle™

1. Ledelse
1.1 Styret

Fotballstyret har i 2020 bestått av følgende personer:
Styreleder:      Rune Jøraandstad
Nestleder:      Klas Hollakleiv
Styremedlem:      Mats Berg
Styremedlem:      Line Cecilie Tirslaug
Styremedlem:      Simen Bruheim
Styremedlem:      Tormod Leithe
Styremedlem:      Synne Marie Ludvigsen

1.2 Faglinjen og støtteenheter.
  
Følgende har hatt lederfunksjoner i 2020:
Daglig leder:       Styreleder
Anleggsansvarlig:     Klas Hollakleiv/Jens Kristian Auke
Økonomiansvarlig:      Line Cecilie Tirslaug/Effektiv bedrift
Sponsoransvarlig:      Simen Bruheim
Web og markedsføring:     Tormod Leithe
Materiellansvarlig:      Mats Berg
Kioskansvarlig:      Marthe Fløystad
Dommerkontakt:     Synne Marie Ludvigsen
Dommeransvarlig:     Sportslig Utvalg
Cupansvarlig:      Klas Hollakleiv
Sportslig Leder:      Mats Berg/Jens Kristian Auke

Valgkomiteen
Leder:         Svein Erik Wagnild
 
2020 ble året de fleste av oss aller helst vil sette en strek over. Vi gikk inn i året med stor optimisme 
og forventning om nok en sesong med høyt aktivitetsnivå i Melhus Fotball. Klubben hadde ved inngangen av året 
omtrent 500 aktive spillere, hadde lag påmeldt i alle klasser og ca. 120 frivillige tilknyttet lag og andre funksjoner til 
å drifte sentrale funksjoner. Trener- og støtteapparat var på plass rundt de fleste lag, sportslige mål var satt for våre 
seniorlag både på herre- og damesiden og vi hadde sparket i gang spennende prosjekter som Nye Gruva og SUM 
(Stolt Utvikling Melhus). Alt lå til rette for en spennende og innholdsrik sesong for Melhus Fotball.

12. mars stengte derimot landet og dermed Melhus Fotball ned, og Covid-19 ga oss alle et helt nytt sett med 
referanserammer for hva som definerer en vellykket sesong. Fokuset ble flyttet til kohorter med riktig antall, anlegg 
med riktig antall, øvelser med riktig avstand, registrering med riktig verktøy, aktivitet for riktig alder og plakater med 
riktig informasjon. Og det som var «riktig» ble endret stort sett hver andre uke.

Med fasit i hånda, kan vi se tilbake på en sesong hvor alle våre spillere over 20 år ikke en gang kom seg på banen, 
en sesong hvor ingen rykket opp eller trygget plassen sin på øvre halvdel, en sesong uten publikum, en sesong 
uten kiosksalg, en sesong uten SUM-tiltak og utviklingsprosjekter på tvers av klubben og en sesong uten folkehavet 
under Melhus Cup. Sånn sett virker det nesten meningsløst å bruke tid på å skrive en årsberetning for 2020, 
men vi kan også se tilbake på en sesong hvor vi tok sjansen og arrangerte en Melhuscup innenfor så trygge rammer 
at den ble et eksempel for etterfølgelse flere andre steder i regionen. 

En sesong hvor barn og unge under 20 år omsider fikk trene, spille kamper og kjenne på hvor viktig fotballen 
er for dem. En sesong hvor kreativiteten og ståpå-viljen til fotballtrenere og -ledere i Melhus Fotball ble satt 
på prøve med karakteren Særdeles Godt. En sesong hvor mange av oss har fått kjenne på hvor viktig fotballen 
er for barna våre, for folkehelsa og for bygda. I en årsberetning er det vanlig å skryte av og takke alle de som 
bidrar til at Melhus Fotball kan opprettholde et godt tilbud til bygdas barn og unge; i 2020 er det mer gjeldende 
enn noensinne. Styret er overbevist om at vi sammen skal komme tilbake der vi var!



2. Arbeid i styre og utvalg
2.1 Styremøter
Det har i perioden blitt avholdt jevnlige styremøter. Styret har hatt følgende fokusområder:
 • Kommunisere og håndheve nye Covid19-restriksjoner
 • 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. Mats Berg trakk seg som sportslig leder i november pga for stor 
totalbelastning, men bidrar heldigvis fortsatt i både styre og i sportslig utvalg. Mats ble midlertidig erstattet av Jens 
Kristian Auke som i perioden fram til årsmøtet har håndtert trenerkabaler sammen med styreleder og lagspåmelding. 

Sportslig Utvalg har for øvrig bestått av Bård Blekesaune. Esten Tronsaune, Håvard Lium, Jan Vegar Gjerdrum, Pia 
Bye, Runar Rygh, Trude Havdal og Øyvind Eidem.

Styret ønsker å takke Mats og Jens Kristian for utmerket innsats som sportslige ledere.

3. Økonomi
Melhus IL fotball hadde i regnskapet for 2020 totale driftsinntekter på kr 3 923 138,- driftskostnader var på totalt 
kr 3 591 986,- og driftsresultatet ble 322 280,- Det ble dermed et totalt overskudd på kr 322 280,- mot budsjettert 
overskudd på kr 3 564,-.

Både driftskostnadene og driftsinntektene gikk betydelig ned i 2020, av grunner nevnt under.

Driftskostnader:
 • Lavere kostnader pga lavere aktivitet, spesielt for seniorlagene

Driftsinntekter:
 • Lavere inntekter pga lavere aktivitet, noe som eksempelvis slår ut på kiosksalg.
 • Betydelig nedskalert Melhus Cup, med hovedfokus på sport og smittevern, og lite på økonomi.
 • Lavere inntekter enn budsjettert fra samarbeidspartnere, delvis pga en bevisst strategi om å ikke purre 
  opp utgåtte avtaler før effektene av pandemien ble mer avklart også for næringslivet.
 • Noe av den negative effekten på inntektene har blitt balansert av relativt god uttelling på søknad om 
  Covid-19 kompensasjon, både for styret og lagene. Kompensasjonen dekker dog bare 
  70% av innmeldte inntektstap.
 • Årlig klubbdugnad gjennomført pga usikkerhet rundt uttelling på kompensasjonen og støtte 
  fra samarbeidspartnere.

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 ble gjennomført med ambisjon om å skape et aktivitetstilbud på et utfordrende tidspunkt i en vanskelig 
tid, uten å gå i underskudd. Resultatet ble, inklusive kompensasjon kr 271 345,-. 

Supporteren har vært stengt av smittevernhensyn det meste av sesongen, og total salgsinntekt var på kr 65 471,-
Sponsorinntekter fra våre hovedsponsorer og salg av sponsorpakker gir også gode inntekter for klubben, og vi er 
takknemlig for alle samarbeidspartnere som har stått ved oss gjennom Covid-19. 
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Styret ønsker å prioritere sportslige tiltak og SUM (Sportslig Utvikling Melhus) i 2021. Det er derfor satt av egne 
poster til dette i budsjettet som vil disponeres delvis av Sportslig Utvalg og av Styret.

Budsjettet for 2021 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 valgte i 2020 å øke treningsavgiften for senior lagene, G 19, Junior og G 16. I 2021 foreslås det å holde 
treningsavgiftene på samme nivå som i 2020.

Budsjettet for 2021 setter av 150 000 for honorar til klubbens administrative og sportslige ledelse, for å ta høyde 
for innkommet forslag. Dette med forbehold om årsmøtets vedtak.

4. Samarbeidspartnere 2020
Melhus Fotball hatt god dialog med samarbeidspartnerne gjennom 2020, men gjennomføring av arrangementer 
og eventer har naturlig nok vært preget av koronaviruset. Før 12.mars ble Coop Extra og Tobb signert som vi er veldig 
stolte av å få med på laget. De og resterende samarbeidspartnere har vist forståelse for hvordan koronaviruset har 
preget fotballen i år og har vist seg nok en gang som stolte samarbeidspartnere. 

Melhus Fotball har tegnet følgende samarbeidspartnere i 2020:
 • Coop Extra
 • Tobb
 • Ernestus
 • Movement Map

Melhus Fotball og samarbeidspartnerne gleder seg til å komme i gang som normalt, 
og har skissert flere planer for framtiden.

5. Sport – Sesongen 2020
Aldersbestemt fotball i Melhus IL er delt mellom barnefotball 6-12 år og ungdomsfotball 13-19 år. Senior damer 
og senior herrer følges opp direkte av styret I Melhus fotball. 2020 ble noe annet enn hva vi har vært vant til, 
men det ble fortsatt mye aktivitet med trening og kamper for våre lag i aldersbestemte klasser. Både spillere 
og støtteapparat fikk en ny treningshverdag med fokus på smittevern og avstand. Denne treningshverdagen var 
uvant og annerledes for oss alle, men har blitt løst forbilledlig. En stor klapp på skulderen til både spillere og alle 
rundt de forskjellige lagene for måten det har blitt løst på. Det ble etter hvert mulig for de under 20 år å trene slik 
de har vært vant til, også dette har gått veldig bra. Vi hadde i 2020 også oppstart for de som gikk i 1.klasse på 
barneskolen. Ivrige gutter og jenter fikk endelig møtes i Gruva, hvor de ble møtt av trygge vokse og jevnaldrende som 
med stor entusiasme tok fatt på sin tid i vår herlige klubb. De første øktene ble ledet av representanter fra sportslig 
utvalg før trenere fra årgangen tok over og ledet barna videre. Vi fikk dessverre ikke gitt barna fra 2014-årgangen 
den fine opplevelsen med å spille på Bankhallen 3v3-cup dette året, men håper vi kan få til dette i 2021.

Det var også i år et bra antall både på gutte- og jentesiden, og vi stilte lag i alle årsklasser på begge kjønn. 
Kretsen åpnet etter hvert opp for at vi kunne melde på et ekstra guttelag i G19-klassen og et J19-lag i samarbeid 
med Gimse IL, noe som gjorde at vi kunne tilby en kamparena for våre spillere mellom 18-20 som var tiltenkt 
å spille på klubbens seniorlag i 2020. Dette ble løst med å melde på.

Så har det vært kjedelig at vi som mange andre klubber har mye spillere som ikke har fått mulighet til å ikle seg den 
vakre drakten vår og kjempe om 3 poeng. 4 lag i klassen herrer senior og 1 lag i klassen damer senior har måttet 
se sesongen 2020 fra sidelinjen. Vi håper at omstendighetene tillater at også disse får ta på seg de sorte og hvite 
trøyene etter hvert.



Men blant de som fikk mulighet til å spille kamper var det flere oppturer. J2007 spilte seg til finale i Oboscup der 
Sparbu/Sørlia ble motstander. En god prestasjon fra jentene gjorde at pokalen kunne løftes og gullet ble med hjem til 
Gruva. Samarbeidslaget Gauldal/Melhus på J14 og vårt G19 lag tok seg også til Obos-finale, og begge lag tar med seg 
en sølvmedalje i bagasjen. Gauldal/Melhus J14 spilte også om kretsmesterskapet J14 11er.
Det er gledelig at det er mange barn på flere kull nedover i klubben. Dette skal alle dere som styrer og stiller 
opp rundt lagene ha en kjempestor hyllest for. Fortsett den gode jobben dere gjør.

Vi vil rette en stor takk til alle som har stilt opp som klubbdommere i sesongen 2020. Det ble gjennomført 
2 dommerkurs i samarbeid med Gimse IL der spillere fra årgangene 07 og 08 fikk sin første innføring 
i dommergjerningen. Vi håper å se dere igjen når vi forhåpentligvis kommer i gang med kamper i sesongen 2021.

Til slutt vil vi rette en stor takk til alle som har stått på i Gruva igjennom denne rare sesongen vi har vært igjennom. 
Trenere, lagledere, dugnadsgjeng, banemannskap, supportere, listen bare går videre.

Sammen skaper vi engasjement og idrettsglede for så mange. Som det står i våre #ÆESTOLT-verdier; 
Vi heier hverandre fram og gir av oss selv uten å forvente å få noe tilbake. Sammen tar vi vår kjære klubb framover 
og sprer idrettsglede i årene som kommer.

Ta vare på hverandre.
Sportslig utvalg 2020

6. Senior Damer 2020
Sesongen for Senior Damer 4. divisjon kom dessverre aldri i gang. Det eneste kamptilbudet man fikk gitt, 
var et samarbeidslag på J19 med Gimse som muliggjorde kamper for seniorspillere under 20 år.

7. Senior Herrer 2020
Sesongen for Senior Herrer 3. divisjon kom dessverre aldri i gang. Trenerne Jan Ketil Berg og Tore Havdal gjorde en 
kjempejobb med å holde treningene i gang, og Lone Madsen holdt i det administrative med stålkontroll, 
til tross for et etter hvert svinnende håp om åpning.

De stadige utsettelsene og de like stadige skuffelsene har tæret hardt på motivasjonen for våre unge voksne 
fotballspillere, og vi krysser fingre for en tilnærmet normal sesong i 2021.

8. Status anlegget 2020
11er kunstgress bla klar til bruk til vanlig tid, men Covid-19 stoppet all aktivitet en lengre periode. Ble innkjøpt salt 
og gummigranulat til 2020-sesongen, men det tar vi med oss inn i 2021. Kunstgressbanene ble ikke tilført granulat. 
I 2021 trengs det tilførsel av 6 tonn, hvorav 4 til 11er kgb. Dette står på lager.

Gressbaner ble gjødslet og sådd i april, noe som må gjøres hvert år. Høy kvalitet på nedre gress sommer/høst 2020. 
Robotklipperne ble ikke brukt i 2020 men vi vil prøve å få de i gang til sesongen 2021 da det letter arbeidet for de som 
skal klippe. 9er gress trenger mye gjødsel og gressfrø kommende sesong, den jobben starter i april/mai.

En ekstra container kom til i 2020, i år blir det bygd garasje til traktor mellom de to containere. Alt dette blir gjort uten 
kostnader/på dugnad. Dette for å bevare traktor bedre.

Covid-19 gjorde at vi hadde mye ledige hender i en lengre periode, fikk derfor pusset opp et klubbhus, 
nye reklameskilt på ene kortsiden ble montert. Like god tilgang kan vi nok ikke forvente i 2021.

Anleggskomiteen 
v/Klas Hollakleiv og Jens Kristian Auke
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9. Melhus Cup 2020
Melhus Fotball er meget godt fornøyd med gjennomføringen av årets cup, både sportslig og økonomisk. 
Melhus Cup 2019 er normalt en av Midt Norges største cuper med 264 lag fordelt på 53 klubber i 2019.
Melhus cup 2020 ble minst like stor som tidligere år i antall lag og spillere. Vi var en av få norske klubber 
som arrangerte fotball cup i 2020.

Regnskap
Målet med årets cup var å gi alle spillere og lagledere et minst like godt sportslig tilbud som tidligere år. 
Årets cup ble en sportslig suksess, men Corona tiltakene førte til betydelig redusert overskudd. 
Det skyldes i hovedsak vesentlig mindre kiosksalg og intet lotteri.

Årets overskudd på kr 35 164,-ble vurdert som lite hensiktsmessig å fordele på hvert enkelt lag/funksjonær.

Inntekter 318.728,-
Kostnader 283.563,-
Overskudd 35.164,-

Eget detaljregnskap samt oversikt over registrerte dugnadstimer er tilgjengelig ved henvendelse 
til økonomiansvarlig.

Sportslig gjennomføring 
Alle lag fikk minst 3 kamper innenfor en tidsperiode på 3 ½ time (som tidligere år).
Alle spillere fikk pokal i premie. 
Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på den sportslige gjennomføringen.

Anlegg – teknisk gjennomføring
De strenge koronatiltakene medførte mye ekstra arbeid og store endringer i den tekniske gjennomføringen, bl.a.:  
 • Kamper fra torsdag til søndag
 • Tre forskjellige arena – Gruva, Bankhallen og Brekkåsen (Gimse IL)
 • Maks 200 deltakere pr pulje
 • Registrering av alle spillere, trenere og funksjonærer (pga. smittesporing)
 • Meget redusert kiosk tilbud
 • Stort fokus på rengjøring 
 • Egen smitteverngruppe i cupkomiteen

Vi retter en ekstra takk til Gimse IL for positivt samarbeid i forbindelse med leie av Brekkåsen stadion. 
Vi har fått gode tilbakemeldinger på den tekniske gjennomføringen av cupen.  

Funksjonærer/dommere
Det blir ingen cup uten betydelig dugnads innsats fra foresatte og dommere. I forkant av cup helga 
og under selve cupen ble det registrert over 1.000 dugnadstimer. Det var funksjonærer fra nesten 
alle lag og stort sett veldig godt oppmøte.  

Våre egne spillere var dommere og gjorde som vanlig en meget god innsats. 

Overnatting 
Ingen klubber benyttet seg av overnatting på Gimse Skole i år.   

Cupkomiteen 
Det ble nok en gang lagt ned betydelig innsats fra cupkomiteen både før og under selve cuphelga. 
En ekstra takk til smitteverngruppen som gjorde det mulig å gjennomføre årets cup med de strenge krav og tiltak vi 
ble pålagt å følge som følge av koronasituasjonen. 

Cupkomiteen 2020 har bestått av følgende personer
Line M. Knutsen, Rita T. Riseth, Line C. Tirslaug, Kjellaug Krogh Angvik, Unni Skånøy, Inger H.R. Eide, Geir Chr. Lunde, 
Rune Storhaug, Frank Brudal, Øyvind Myrstad, Knut Ståle Skogstad, Lars Riseth og Klas Hollakleiv.

Cupkomiteen v/Klas Hollakleiv



10. Bankhallen 3v3-cup
Det ble i 2020 valgt å ikke gjennomføre 3v3-cup, da et innendørs arrangement ville krevd for mye å arrangere 
innenfor gjeldende regler for smittevern. Vi håper at vi vil kunne arrangere som normalt i 2021, da vi ser at denne 
cupen blir positivt mottatt spesielt av oppstartsårgangen.

11. Takk og lykke til
Styret ønsker å rette en takk til alle spillere, frivillige og samarbeidspartnere for en flott innsats i et vanskelig år. 
Vi krysser fingre og skal gjøre det vi kan for at 2021 er sesongen da vi tar normalen tilbake til Gruva.

Alt blir bra!

#ÆESTOLT
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