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1. Ledelse 

 
1.1 Styret 

 
Fotballstyret har i 2021 bestått av følgende personer: 
Styreleder:      Rune Jøraandstad 
Styremedlem:      Mats Berg 
Styremedlem:      Line Cecilie Tirslaug 
Styremedlem:      Tove Lehn 
Styremedlem:      Jens Kristian Auke 
Styremedlem:      Øyvind Eidem 
Styremedlem:      Synne Marie Ludvigsen 
 

1.2 Faglinjen og støtteenheter. 
 
Følgende har hatt lederfunksjoner i 2021: 
Daglig leder:       Styreleder 
Anleggsansvarlig:     Jens Kristian Auke 
Økonomiansvarlig:      Line C. Tirslaug/Tove Lehn/Effektiv bedrift 
Sponsoransvarlig:      Øyvind Eidem 
Web og markedsføring:     Tormod Leithe/Øyvind Eidem 
Materiellansvarlig:      Mats Berg 
Kioskansvarlig:      Marthe Fløystad 
Dommerkontakt:     Synne Marie Ludvigsen 
Dommeransvarlig:     Sportslig Utvalg 
Cupansvarlig:      Frank Brudal 
Kvalitetsklubbansvarlig:     Eli Kristin Vinje 
Sportslig Leder:      Runar Rygh/Trude Havdal 
 
 
Valgkomiteen 
Leder:        Svein Erik Wagnild 
 

2021 skulle være året da vi skulle ta idretten og den organiserte aktiviteten tilbake til Gruva, etter et 

2020 preget av koronarestriksjoner, smittevern og delvis uforståelige tiltak rettet mot 

breddeidretten. Dessverre måtte vi oppgitt registrere at regjeringens symbolpolitikk overfor 

frivilligheten og breddeidretten fortsatte langt ut i 2021, med mistillit til at frivillige er kapable til å ta 

ansvar i en nasjonal situasjon, forskjellsbehandling mht tillatt aktivitet mellom kommunene og en 

tilnærmet ødelagt vårsesong som resultat. 

Mye kunne vært sagt, men styret i Melhus Fotball ønsker nå å se framover, og heller fokusere på det 

vi faktisk fikk til gjennom høstsesongen 2021 og det vi skal få til sammen i 2022. 

Det første som vi fikk lov til å arrangere var intet mindre enn et cupbesøk av storebror Rosenborg i 

Gruva. Fortsatt med koronarestriksjoner og antallbegrensninger å ta hensyn til, valgte vi å legge til 

rette for flest mulig besøkende framfor profitt. Kampen ga derfor ikke den økonomiske gevinsten en 

slik kamp vanligvis ville hatt, men vi fikk arrangert en folkefest for nærmere 700 tilskuere uten et 

eneste rapportert smittetilfelle. Fantastisk gjennomført av alle involverte! 
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Melhuscup var neste store høydepunkt. Igjen leverte cupkomiteen til Særdeles Godt, både sportslig 

og med hensyn til smittevern. Ingen smittetilfeller, men mange brede smil ble registrert. 

Utover høstsesongen så vi at normalen sakte, men sikkert, inntok Gruva igjen og bærer bud om at vi 

har mye å glede oss til også sportslig i 2022. 

Melhus Fotball fikk i 2021 innvilget søknad om å starte på sertifiseringen som NFF Kvalitetsklubb. Vi 

tror vi har en del på plass allerede, men tror denne prosessen vil bidra til å profesjonalisere og 

forenkle driften av klubben. 

Styret har også jobbet med utvikling av anlegget, og vi håper medlemmene vil se positivt på 

prosessen som er satt i gang for å etablere kunstgress på Nedre Gress i løpet av sesongen. 

Takk til alle som bidrar til at Melhus Fotball kan opprettholde et godt tilbud til bygdas barn og unge! 

Vi gleder oss til å ta fatt på sesongen 2022 sammen med dere! 

Styret i Melhus Fotball v/leder Rune Jøraandstad 

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 og utvikling 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 gikk på som 
sportslig leder ved årsmøtet 2021, men trakk seg til sommeren. Runar Rygh og Trude Havdal tok over 
ansvaret i august, med Runar som sportslig leder og Trude som sportslig administrativ leder. Trude 
trakk seg ved nyttår, og Runar fungerer nå som sportslig leder på egen hånd. 
 
Sportslig leder i en klubb av Melhus Fotball sin størrelse er en utfordrende og krevende posisjon som 
krever utholdenhet, dedikasjon og et aktivt sportslig utvalg. Styret vil jobbe sammen med Runar i 
tiden framover for å sørge for kontinuitet i rollen og bærekraft blant de som frivillig tar verv i 
utvalget. 
 

3. Økonomi 

Melhus IL fotball hadde i regnskapet for 2021 totale driftsinntekter på kr 4 128 937,-. 

Driftskostnadene var på totalt kr 3 961 927,- og driftsresultatet ble 167 010,- Det ble dermed et totalt 

overskudd på kr 154 073,- mot budsjettert balanse. 
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Driftskostnader: 

• Høyere aktivitet enn i 2020, men lavere kostnader pga lavere aktivitet enn i normalår, 

spesielt for seniorlagene. 

• Kostnadene i 2021 er høyere enn i 2020. Vi har arrangert cup-kamp mot Rosenborg, og vi ser 

mange av lagene har brukt mye av pengene de har på bok. 

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 fra 

2020 om å ikke purre opp utgåtte avtaler før effektene av pandemien ble mer avklart også 

for næringslivet. Å få i gang aktivitetsnivået sammen med våre samarbeidspartnere vil bli 

prioritert i 2022. 

• Noe av den negative effekten på inntektene har blitt balansert av myndighetenes 

kompensasjonspakke, både for styret og lagene. Kompensasjonen dekker dog bare 70% av 

innmeldte inntektstap. 

• Årlig klubbdugnad ble kommunisert til laglederne og utsatt til februar 2022. 

• Sammenlignet med 2020, har vi høyere driftsinntekter i 2021. Årsaken er blant annet 

kompensasjonsmidler pga Covid-19 og generelt høyere aktivitetsnivå. 

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 tilsvarende ambisjon som i 2020 om å skape et aktivitetstilbud på 

et utfordrende tidspunkt i en vanskelig tid, uten å gå i underskudd. Resultatet ble, inklusive 

kompensasjon kr 172 050,-  

Supporteren har vært stengt av smittevernhensyn store deler av sesongen, og totalt kiosksalg var på 

kr 78 757,- 

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. Vi 

er i 2022 glade for å ønske Melhusbanken og Heimdal Eiendomsmegling velkommen som nye 

hovedsamarbeidspartnere. Melhus Fotball ser fram til mange spennende tiltak og arrangement i 

samarbeid med lokal bank og eiendomsmegler. 

Styret ønsker å prioritere sportslige tiltak og SUM (Sportslig Utvikling Melhus) i 2022. Det er derfor 

satt av egne poster til dette i budsjettet som vil disponeres delvis av Sportslig Utvalg og av Styret. 
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Budsjettet for 2022 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 foreslår å holde treningsavgiftene på samme nivå som i 2021. Treningsavgiftene og 

dugnadspådraget i Melhus Fotball er lavt sammenlignet med nærliggende klubber av tilsvarende 

størrelse, men det forutsetter at lag, spillere og foreldre støtter opp under de dugnadene som 

arrangeres. 

Økonomi v/Line Tirslaug og Tove Lehn 

4. Samarbeidspartnere 2021 

Eiendomsmegler 1 og Sparebank 1 utfordret oss på en ny samarbeidsavtale i november 2022. Styret 

var ikke fornøyd med utkastet til ny avtale, og gikk derfor i forhandlinger med ny 

hovedsamarbeidspartner. Dette ble Melhusbanken og Heimdal Eiendomsmegling. Et samarbeid med 

en lokal aktør, som ønsker å være med oss i mange år fremover.  

Videre har vi faste samarbeidspartnere i TOBB, EXTRA, Norgeshus , Nor-Contact og en rekke æestolt-

avtaler. Mange av ÆESTOLT-avtalene løp ut i 2021, og må fornyes i 2022. Denne jobben må fordeles 

på klubben, da dette er en viktig inntektskilde.  

På grunn av Covid ble det ikke gjennomført noen egne sponsorarrangement i 2021, men det ble 

gjennomført Sparebank1 superlørdag hvor mange av våre samarbeidspartnere stilte med stand. 

Markedsansvarlig Øyvind Eidem 

5. Sport – Sesongen 2021 

Sesongen 2021 ble preget av usikkerhet rundt aktivitet og kamper første ½ del av sesongen, før det 

endelig åpnet for fullt etter sommeren. Når det først åpnet, da åpnet det virkelig. Sjeldent har vi vel 

hatt en mer travel kampmatrise, både for store og små. Det var aktivitet i Gruva fra tidlig 

ettermiddag til sen kveld stort sett hver dag, og selv om det var smittevernstiltak så var vi endelig i 

gang igjen.  

Oppstartsårgangen ble i år lagt under allidrett, slik at det ble et samarbeid på idrettslagsnivå for de 

minste. De påmeldte var tydelig ivrig, og oppstarten ble nok en gang en suksess. 

Barnefotballansvarlig Pia Bye sørget for at det ble organisert på en god måte fra Melhus fotball, og 

holdt samtidig trådene mot gjengen fra allidrett. 

Det gjøres en god jobb med årgangene som nå har spilt fotball i både et, to og flere år. Det ser vi først 

og fremst på antallet spillere som fortsatt er med oss etter en tøff koronaperiode. Spillerne våre 

trives på trening, de trives i Gruva og de trives med hverandre. Tusen takk til dere som stiller opp for 

spillerne hver eneste dag, ÆESTOLT.   

På aldersbestemt har det også i år vært en stor sportslig opptur, både på lags- og enkeltspillernivå. 

Flere av våre lag gjorde det svært godt i både seriespill og OBOS-cup. J14 vant OBOS-cup, og J15 ble 

kretsmestere. Vårt G19 tok også en sterk 2.plass i 0.divisjon.  
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Spiller- og trenerutvikling i Melhus fotball er noe vi både har, og vil fortsette å ha fokus på. Vi er 

stolte over at Hedda Krogstad Lium og Selma Emilie Karaaslan representerte Melhus fotball på en bra 

måte på Equinors talentleir i Porsgrunn. Trenerne våre har også fått vist seg godt frem denne 

sesongen, og da blir de attraktive for klubber rundt oss. Gratulerer til Håvard Lium med assistentrolle 

i KIL/Hemne, Roar Strand med assistentrolle i RBK, og Geir Bekken som hovedtrener rekrutt i 

Stjørdals-Blink.  

Selv om vi sesongen 2021 mistet dyktige trenere til større klubber, så har vi foran sesongen 2022 

forsterket trenerteamene på flere av våre lag, da spesielt de 4 fremste lagene våre. Damer senior er 

styrket med Gunilla Forseth som hovedtrener, og Hans Petter Larsen kommer inn som 

spillerutvikler/assistent på damer senior og J17. Jon Kåre Prestmo går inn i trenerteamet til senior 

rekrutt G19. Senior Herrer A er blitt styrket med følgene signeringer; Even Aasheim ble ny 

hovedtrener fra 01.01.2022. Han får med seg Pål Kenneth Lundereng som assistenttrener, de har 

tidligere vært et team i både Heimdal og Sverresborg. Inn i teamet kommer også to kjente, nemlig 

Jan Ketil Berg og Tore Havdal.   

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. 

Sportslig utvalg 2021 v/Runar Rygh 

6. Senior Damer 2021 

Pga covid og restriksjoner ble også 2021 sesongen meget amputert for damelaget. Men høsten 2021 
ble det endelig åpnet opp for vanlig aktivitet igjen også for denne gruppen.  
 
I høstsesongen deltok vi med ett 11- er lag i 4.divisjon og ett 7 - er lag. Det ble en spennende høst og 
serie for begge lag. Mye godt spill og utrolig spennende kamper gjennom høsten. 11 er laget var nær 
med å kvalifisere seg for opprykk, men Tiller vant til slutt pulja og fikk spille kvalik om opprykk til 3. 
divisjon. Det ble derfor en fin 2. plass til Melhus i pulja. For 7 - er laget ble det også spenning helt til 
siste slutt. Høstens siste serierunde ble en kamp om førsteplassen i pulja. Motstander var Leinstrand, 
og kun seier var godt nok for å vinne pulja. Det ble en thriller av en kamp, men Melhus stakk til slutt 
av med seieren. Dermed var det duket for sluttspillkamp mot Trygg/ Lade og Overhalla. Melhus 
damene vant 3-1 mot Trygg/ Lade i første kamp, men spilte uavgjort mot Overhalla i Gruva. For å få 
kåret en kretsmester, måtte det spilles en ny kamp på bortebane mot Overhalla. Denne kampen vant 
Overhalla. Spillere fra J17 har bidratt på både 11 -er og 7 - er lag i høst, og vi takker de for 
kjempegodt samarbeid. 
 
Vi var påmeldt til tre innendørscuper før jul, men på grunn av nye nedstengninger fikk vi kun deltatt 
på Heimdal indoor. Her spilte vi godt i innledende runde, og kom oss videre til kvartfinale hvor vi 
møtte NTNUI. Godt spill også her, men vi tapte tilslutt 0-3. Vi var også påmeldt i futsalserie 2. divisjon 
denne vinteren. Pga nedstengning ble denne serien endret til enkel serie. Tiller vant puljen, men vi 
endte opp på en fin 2. plass.  
 
Utenfor banene har jentene vært på tur til Røros. Denne helgen var en kick off til høstsesongen. På 
Røros hadde vi mest fokus på å styrke samhold i gruppa. Gjennom helgen hadde vi ulike aktiviteter 
som rebusløp, felles middag, treningsøkt og treningskamp mot Brekken/ Røros. Sesongen ble 
avsluttet i oktober med en felles sammenkomst i Gruva. 
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Det har vært tungt med så lang periode med nedstenging. Nå ser vi frem til sesongen 2022 hvor vi 
endelig kan få spilt både vår og høstsesong. Vi har en stor spillerstall som det blir spennende å bygge 
videre på. Målet er å kjempe i toppen av tabellen. Som forrige sesong stiller vi med ett 11 - er lag og 
et 7 - er lag, og vi ønsker også denne sesongen å videreføre samarbeidet med J17. 
 
Damer Senior v/Trude Kjellsli Wagnild 

 
7. Senior Herrer 2021 

Covid-19 

Året startet, som store deler av 2020, med en stor uvisshet om det ville bli sesong. Vi ble i lange 
perioder nektet å trene, og når vi først fikk trene var det med 1-2 meters mellomrom. I perioder ble 
det også restriksjoner som hindret de som var bosatt i Trondheim for å komme å trene på Melhus. 
Motivasjonen hos den enkelte var varierende, men vi fikk tross situasjonen gode tall på 
treningsoppmøte. For å få motivasjonen tilbake, kjørte en heldag med flere treninger, konkurranser, 
mat og avslutningsvis fotballkamp på TV-skjermen.  
 
NM – Rosenborg 

Gode nyheter kom retning breddefotballen en fredags formiddag sent i juni. Oppsettet til NM viste at 
Melhus skulle få besøk av selveste Rosenborg. Klubben la ned en enorm innsats og en måned senere 
var det rigget til en storslått fotballfest i Gruva. Et engasjert og energisk publikum hjalp laget med å 
holde Rosenborg til 0-1 til pause. Målet var å holde unna så lenge som mulig, for da visste vi at alt var 
mulig med marginer på vår side. Rosenborg klarte ikke å finne nettmaskene det første 10-
15minuttene av 2.omgang, og på stillingen 0-1 øynet vi muligheten for en cupbombe. Med en 
halvtime igjen å spille doblet dessverre Rosenborg ledelsen til 0-2. Dermed ble det brått slutt på å 
kun tenke på å forsvare seg. Nå måtte vi opp for å jakte mål. Vi skapte noen sjanser, men hadde ikke 
marginene på vår side. Med 15-20minutter igjen å spille begynte kreftene våre å gå litt tomme. 
Kvalitetsforskjellen mellom lagene ble mer og mer tydelige, men dette var vi forberedt på med tanke 
på forutsetningene. Melhus og breddefotballen generelt spilte ikke sesong i 2020 og har under hele 
pandemien hatt begrensede treningsmuligheter. Rosenborg på sin side spilte full sesong i 2020, spilte 
20kamper før vi møttes i NM og har fått lov å trene med kontakt i større grad enn Melhus. Fremfor å 
begrense tapet, ønsket vi å takke de fremmøtte på tribunen med et mål. I forsøket kom det 
dessverre to raske mål imot når det gjensto 15minutter. Tanken på å få scoret et mål mot Rosenborg 
ble skjebnesvangert med tanke på sluttresultatet, men vi er godt fornøyde med kampen i sin helhet. 
Under vår desperate jakt på mål, scoret Rosenborg 3mål på overtid, og sluttresultatet ble dystre 0-7. 
 
Seriespill – 3.div avd.5 

Seriespillet i 3.div avd.5 fikk en noe uheldig start for Senior Herrer A-lag.  
Første seriekamp ble utsatt grunnet Covid-19 utbrudd hos motstanderlaget. Med tanke på halvert 
seriespill og allerede tett kampprogram måtte vi finne en ny dato for denne.  
Andre seriekamp måtte spilles på Brekkåsen Stadion grunnet MelhusCup, og dermed mistet vi 
«hjemmefordelen» på denne kampen.  
Tredje seriekamp ble avblåst ved pause grunnet værforhold. Første omgang ble en parodi og kunne 
se mer ut som en vannpolo-kamp. Med tanke på at vi allerede hadde en kamp utsatt, ble ikke 
kampprogrammet noe lettere da vi også måtte finne en dag og spille ferdig 2.omgang av denne 
kampen.  
 
Høstferien var uka som reddet sesongen. Med 5 serierunder igjen av sesongen var laget i poengnød. 
De tre neste kampene, skulle alle spilles i løpet av 7 dager i høstferien. Dette var tre motstandere 
som vi visste vi kunne hamle opp med, men fryktet kort restitusjonstid mellom kampene. Ikke bare 
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var vi bekymret for det tette kampprogrammet, men vi visste at dette var 3 kamper vi trolig måtte 
vinne for å få muligheten til å spille i 3.divisjon i 2022. Etter vinterferieuka gjensto kun 2 kamper, og 
motstanderne var forholdsvis Aalesund 2 borte og Molde 2 hjemme, som var lag som vi ikke turte å 
måtte ta poeng fra. Høstferieuka resulterte i 3 av 3 seire og 9 poeng. Dette viste seg å være det de 
sårt tiltrengte poengene som reddet laget fra nedrykk.  
 
Tross en sesong i frustrasjon, fortvilelse, desperasjon, poengnød, lite mål og trenerbytte etc., tar vi 
med oss mye positivt fra sesongen 2021. Vi ser at miljøet i spillergruppen er godt, samt at det er 
meget gledelig at flere juniorspillere bidro sterkt på slutten av sesongen. Tross en sesong på nedre 
del av tabellen, var det kun 2 lag som slapp inn mindre mål enn oss i løpet av sesongen.  
 
Nå tar vi sats inn i en ny spennende og utfordrende sesong i 2022! 
 
Herrer Senior A v/Eirik Ramlo 

8. Jenter 17 2021 

Til tross for en vinter med få muligheter for sosiale aktiviteter og ingen normal vårsesong, så ble de 
fleste med utover sesongen. Vi var totalt 28 spillere. 14 stk 04'ere og 14 stk 05'ere (Linnea og Malin 
fra Vestbyen inkludert). En sunn og god fordeling der altså. Har hatt to 11'er lag, og også fått god 
hjelp fra 06 og 07 i enkelte kamper.  
 
Unni Lehn kom inn som hovedtrener med nye impulser, og er klar for å videreutvikle J17 også i 2022. 
 
Ca 10 stk av 04'erne har signalisert at de blir med opp til senior. Mange måler suksess basert på kun 
resultater, men det å levere så mange til senior sier også mye om at noe er gjort riktig i klubben. 
 
Jenter 17 v/Steinar Eggen 

 
9. Gutter 19 2021 

Ved inngangen til sesongen hadde vi i overkant av 30 juniorspillere og det ble derfor påmeldt to lag i 
11er.  
 
Trenerteam: Magne Johan Steiro, Klas Grøseth, Jan-Ole Jonassen og John Rune Sjøli 
Lagleder og innkastansvarlig: Peder K. Hegerberg 
 
Første halvår ble preget av covid og mye diskusjoner med fotballkretsen. Årsaken var at vi på grunn 
av feil bruk av spillere høsten 2020 mistet alle poengene i de kampene feilen var begått og dermed 
endte utenfor de lagene som var kvalifisert for 0.divisjon. Kvalikkampene ble avlyst grunnet Covid. 
Når vi i tillegg til at vi mistet alle poengene, bot på 50 000 heller ikke fikk plass i 0.divisjon. 
Vi hadde en meget god treningsperiode fra januar – april og treningskampen mot Nardo viste med all 
tydelighet at nivået vårt var på et høyere nivå enn 1.divisjon. 
Frustrasjonen rundt 0.divisjon var stor og spredte seg også blant spillerne og enkelte vurderte å bytte 
klubb. Dialogen med kretsen fortsatte, og det kulminerte med at Malvik trakk sitt lag og vi fikk ta 
deres plass. Gleden var stor i lag og trenerapparat. 
 
Før sommeren var kamptilbudet dårlig da vi ikke fikk krysse kommunegrenser og vi spilte blant annet 
en del kamper som 7er kamper. 
Høsten startet vi med ett lag i 0. divisjon og ett i 1.divisjon og tanken var at vi også skulle håndtere 
5.divisjon senior. Etter hvert ble dette for mye på både spillere og trenerteam og vi trakk 
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1.divisjonslaget, hadde vi gjort dette tidligere ville vi sannsynligvis ha rykket opp med 5.divisjonslaget 
men kamptilbudet ble ikke optimalt for alle med denne løsningen.  
Høydepunktet i 5.divisjon var da vi slo Trønder-Lyn på bortebane i en dramatisk kamp på mange 
måter og i 0. divisjon var da vi slo Vuku 8-0 på bortebane. 
Før siste serierunde hadde vi en teoretisk mulighet til å ta førsteplassen med seier mot Nardo og hvis 
Kolstad tapte mot Strindheim. Det endte ikke slik, men vi endte likevel opp med en hederlig 2.plass 
etter flere sesonger uten at Melhus har hatt lag på det øverste juniornivået. 
 
Det har vært tynt med påfyll av spillere inn i 2022 sesongen og når vi i tillegg har mistet 11 spillere 
som har gått over i senior så ser vi dette vil bli en utfordring. Melhus Rekrutt 2022 er derfor åpen for 
nye spillere som har lyst til å prøve seg i en motivert treningsgruppe med et sterkt trenerapparat. 
 
Gutter 19 v/Peder Hegerberg 

10. Status anlegget 2021 

Som 2020 ble også dette året preget av pandemi på anleggssiden. Sein sesongstart, men tidlig 
grønne baner i Gruva etter mange dugnadstimer. 
 
Noe smårep på kunstgressbaner og 3v3 banene gjennom året, ekstremt mye gressklipping på våre to 
gressbaner. Total makeover på nedre gress i juli, grunnet cup mot Rosenborg.  
 
Utfordringer med ras og skitt på baner, utfordringer med slitasje på mål og nett pga at Gruva brukes 
som lekeplass for barnehager og skoler i nærområde. Blir mye smårep gjennom året, som koster 
penger og energi. Ser behovet for større vedlikehold 22/23 sesongen på nett og gjerder. 
 
Anleggskomiteen v/Jens Kristian Auke 

11. Melhus Cup 2021 

Melhus Fotball er meget godt fornøyd med gjennomføringen av årets cup, både sportslig og 

økonomisk. Melhus Cup er historisk en stor cup. 2019 ble toppåret med 264 lag fordelt på 53 

klubber. Koronaviruset har gjort det utfordrende å gjennomføre idrettsarrangementer de to siste 

årene, men Melhus Fotball er stolte av å ha klart å gjennomføre Melhus Cup de to siste årene med 

sterke smittevernbegrensninger. I 2021 deltok 210 lag fra 39 klubber. Hovedfokuset de to siste årene 

har vært å skape idrettsglede for deltakerne. 

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 Koronatiltakene førte til betydelig redusert overskudd. Det 

skyldes i hovedsak vesentlig mindre kiosksalg og antallsbegrensninger på publikum. Årets overskudd 

på kr 172.431,- er lavere enn et normalår, men høyere enn 2020 da overskuddet ble kr 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 2 ½ time (en time kortere enn tidligere år) og 

alle deltakere fikk medalje. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på den sportslige 
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gjennomføringen. De strenge koronatiltakene medførte mye ekstra arbeid og store endringer i den 

tekniske gjennomføringen, bl.a.: 

• Kamper fredag kveld, lørdag fra 0900-2100, søndag fra 0900-1900 søndag  

• Tre forskjellige arena – Gruva Øvre, Gruva Nedre og Bankhallen 

• Maks 200 deltakere pr pulje 

• Registrering av alle spillere, trenere og funksjonærer (pga. smittesporing) 

• Adgangskontroll med armbånd 

• Meget redusert kiosk tilbud 

• Stort fokus på rengjøring 

• Egen smitteverngruppe i cupkomiteen  

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 samtlige 

lag og stort sett veldig godt oppmøte. Våre egne spillere var dommere og gjorde som vanlig en meget 

god innsats.  

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 2021 har bestått av 

følgende personer: Unni Skånøy, Kjellaug K. Angvik, Lars Arne Riseth, Bård Blekesaune, Rune 

Storhaug, Geir Christian Lunde, Jens Kristian Auke, Knut Ståle Skogstad, Line Cecilie Tirslaug, Hanne 

Dahle Grøseth, Ann-Magritt Kulstad, Rita Terese Riseth, Tove Lehn, Inger Hanne Reberg Eide og Frank 

Brudal. 

Cupkomiteen v/Frank Brudal 

12. Bankhallen 3v3-cup 2021 

Bankhallen Cup er en samarbeidscup med Gimse IL hvor det spilles 3v3 i Bankhallen for de fire yngste 
årgangene. 
I 2020 ble det ikke gjennomført pga korona, men i 2021 fikk man gjennomført. Regjeringen fjernet 

alle begrensninger rett før cupen som gjorde at man ikke hadde antallsbegrensninger. Cupen ble 

likevel gjennomført med fokus på renhold, håndhygiene og avstand. 

Melhus Fotball er meget godt fornøyd med gjennomføringen av årets cup, både sportslig og 

økonomisk. I 2021 deltok 215 lag fra 27 klubber.  

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 og delvis takket være gjenåpning av samfunnet ble også 

resultatet ganske bra. Melhus Fotballs andel av resultatet utgjorde kr 67.531,-. Eget detaljregnskap 

samt oversikt over registrerte dugnadstimer er tilgjengelig ved henvendelse til økonomiansvarlig.  
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Sportslig gjennomføring  

Alle lag fikk fem kamper innenfor en tidsperiode på 3 timer og alle deltakere fikk medalje. Vi har fått 

meget gode tilbakemeldinger på den sportslige gjennomføringen og Bankhallen er godt egnet til 

gjennomføring av cup. 

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 fra de to klubbene. Begge klubber 

stilte med dugnadsinnsats. Begge klubber stilte også med dommere til cupen. 

Cupkomiteen  

Det ble nok en gang lagt ned betydelig innsats fra cupkomiteen både før og under selve cuphelga. 

Tidligere år har cupen delt ansvaret mellom klubbene, men i 2021 samarbeidet komiteen om 

oppgavene på tvers. Egenevalueringen viste at dette var en suksess. Cupkomiteen 2021 har bestått 

av følgende personer: 

Fra Melhus Fotball: Unni Skånøy, Kjellaug Krogh Angvik, Bård Blekesaune, Knut Ståle Skogstad, Line 

Cecilie Tirslaug og Frank Brudal 

Fra Gimse IL: Tone Tevik Lilleberg, Lena Woldmo, Stian Aspaas Haugen, Mia Tevik, Marianne Olsen 

Reitaas, Siri Sve, Helene Trøa, Ingeborg Reitan Hanssen, Hege Hyldbakk og Jørn Torgersen. 

Cupkomiteen v/Frank Brudal. 

13. Takk og lykke til 

Styret ønsker å rette en takk til alle spillere, frivillige og samarbeidspartnere for en flott innsats i nok 
et vanskelig år. 2022 er sesongen da vi tar normalen tilbake til Gruva. 
 
Velkommen tilbake til Melhusbanken Gruva Stadion i 2022! 
 
#ÆESTOLT 


