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ÅRSMELDING FOR 2020 
Gruppe: Fotball 

Skrevet av: Harry Skoglund 

Sammendrag: 

I 2020 har Valnesfjord idrettslag hatt seks lag påmeldt til serie, hvorav seks barnelag. G07 fra 

allidrettsgruppen har deltatt på kamp/turneringssamlinger sammen med Finneid IL med meget godt 

utbytte og samarbeid. To av lagene har vært rene jentelag og de to yngste lagene har vært MIX-lag.  

Vi har hatt ett lag som beklageligvis forsvinner inn i 2021, der vi ikke har klart å finne en god løsning 

for de utøverne som ønsket å være med videre, og dessverre ikke er mange nok for å stille eget lag. 

To spillere har fått overgang til Fauske/Sprint. Laget dette gjelder er VIL G12. Dette er noe vi har 

fokus på i klubben og vi er del av en samarbeidsgruppe “Indre Salten-modellen for Fotball” som skal 

se på samarbeid på tvers av klubbene i Indre salten, for å sikre fortsatt spill for de som ønsker dette i 

fremtiden. Dette er noe kretsen har dratt frem etter det som omtales som Bodø-modellen, med 

Bodø Glimt i spissen og skal være en god modell for forutsigbarhet og spillerutvikling. Hensikten med 

arbeidsgruppen er å fokusere på de kullene som har et lavt antall spillere, og samarbeide tidlig om 

lag og rekruttering, før man mister spillernes motivasjon og grunnlag for å stille lag.  

VIL har ikke hatt seniorlag i 2020. Siste sesong vi hadde et seniorlag (Herrelag) var sesongen 2019.  

Korona-pandemien har rammet VIL like hardt som andre klubber og det har ikke vært deltakelse på 

turneringer i 2020. Den tradisjonsrike VIL CUP som skulle vært gjennomført nest siste helgen i 

september ble heller ikke gjennomført i 2020. Smittevern og smittesporing har blitt gjennomført så 

godt som mulig etter modellen fra NFF og kommunale føringer.  

Vi har hatt spesielt fokus på avslutninger og sosiale samlinger på slutten av denne amputerte 

sesongen for å søke å beholde spillernes og apparatet rundt sin motivasjon også inn i årene som 

kommer.  

Vi ønsker å rette en stor takk til samtlige spillere, trenere og foresatte for innsatsen i Koronaens 

første år 2020, og vi håper at vi får gleden av å ha dere med videre i 2020-sesongen. 

Verv: Leder – Harry Skoglund, Nestleder Ole-Ragnar Jensen, Materialforvalter fra høsten 2020 – Johny 

Jonsson 

trenere og lagledere: 

 G7/MIX: Elisabeth Norheim Jensen 

 G9: Ole Ragnar Jensen og Yngve Iversen 

 J10: Ragnhild Gundersen, Helga Rørvik  

 G11: Margrete Torseter og Anders Karlsen 
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 G12: Ann Merete Land og Mathias Djupvik 

 J12: Richard Skagen og Jonny Jakobsen 

(De fleste lagene har hatt flere i støttefunksjoner, disse er ikke tatt med i oversikten). 

Ca. Antall utøvere: 
I 2020 hadde vi i underkant av 90 aktive spillere i klubben. 

Beskrivelse av aktiviteter gjennom året: 

Det har vært arrangert dugnad på fotballbanen i forbindelse med opprigging før sesongen og i 

forbindelse med nedrigging og avslutning av sesongen. Trenermøte har i 2020 blitt arrangert etter 

endt sesong. 

Alle lag utenom det yngste har deltatt i seriespill. Seriespillet har foregått i Saltdal, Fauske og Bodø 

kommuner. Sesongstart ble forsinket i 2020 grunnet korona og serien kom ikke i gang før på høsten.  

Egne arrangementer gjennom året: 

VIL-Cup 2020 ble avlyst i henhold til Korona-føringene fra NFF.  

Økonomi: 

Viser til regnskap for Valnesfjord IL. 

Innkjøp og investeringer gjort i sesongen: 

Det er innkjøpt diverse rekvisita til lagene. 

Materielloversikt: 

Materiell Innkjøpt år Antall Merknad 

Små mål (Bazooka) 2015 2 Ballrom 

Fotball 3-er  2017 + 2020 20 Ballrom 

Fotball 5-er 2015 + 2020 15 Ballrom 

Fotball 4-er 2017 + 2020 20 Ballrom 

TakTik mappe 2018 4 Barnelag 

Kompressor 2018 1 Ballrom 

Bag 50 liter 2018 5 Barnelag 

Bag 90 liter 2018 1 Herrelag 

3-er bane 2019 2 VIL-cup 
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