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ÅRSMELDING FOR 2018 

Gruppe: Fotball 

Skrevet av: Richard Skagen 

Sammendrag: 

I 2018 har Valnesfjord idrettslag hatt fem lag påmeldt til serie, hvorav fire barnelag. G07mix fra 

allidrettsgruppen deltok på to turneringer, men deltok ikke i serie. Ett av lagene er et rent jentelag. 

Opprinnelig var det meldt på lag i G12-klassen, men dette måtte senere trekkes da frafall medførte 

at laget ikke hadde nok spillere. En spiller fra dette laget gikk ned til G10, mens andre meldte 

overgang til Fauske Sprint.  For de to jentene som var på laget opprettet VIL et samarbeidslag med 

Finneid IL. Dette samarbeidet ble avsluttet 31. desember 2018. De aktuelle spillerne har meldt 

overgang til Finneid. Sett opp mot antall spillere så kunne det nok ha vært meldt på et ekstra lag i 

åtteårsklassen, da de var 18 spillere på det meste. Dessverre meldte mange av barna seg på etter 

fristen, slik at det ikke var mulig å få meldt på ekstra lag i serie. 

Herrelaget har spilt i 6. divisjon, AN-ligaen. Serien ble godt dekket av de lokale avisene Bodø NU og 

Avisa Nordland. Flere av kampene ble strømmet direkte på nett-tv. Etter endt sesong havnet laget i 

nedre halvdel på tabellen, men har et sterkt ønske om å hevde seg høyere på tabellen i 2019. Det er 

relativt godt med publikum på hjemmekampene. Gruppen har satt ned en prosjektgruppe som skal 

se på mulighetene for å kunne bygge en enkel tribune i tilknytning til banen. Ny trener for 2019-

sesongen vil være Kim Næsje.  

VIL ønsker å takke Roger Helin (Herrelaget) og Kjetil Haugli (G12) for sin innsats som trenere for 

Valnesfjord IL. 

VIL har vært representert på ISE Vintercup 2018, FKSK Miniputt-turneringen 2018 og Reipåcupen 

2018. I tillegg arrangerte vi tro mot tradisjonen VIL-Cup siste helgen i september. Totalt 53 lag 

deltok, og tross noe utfordrende vær var det kjempebra innsats fra både spillere, trenere og 

dugnadsgjengen! Økonomisk sett er vi godt fornøyde med resultatet på ca kr 135 000,-.   

Til slutt ønsker vi å takke samtlige spillere, trenere og foresatte for innsatsen i 2018, og vi håper alle 

blir med videre i 2019-sesongen! 

Verv, trenere og lagledere: 

• G07: Ole Ragnar Jensen, Yngve Iversen 

• G08 Mix: Margrete Torseter, Therese Skagen, Kristin Monsen 

• G09: Anders Karlsen, Andreas Engan, Paul Hjemås 

• G10: Ann Merete Land, Mathias Djupvik, Magne Engan, Trond Erik Solvang 

• J10: Jonny Jakobsen, Richard Skagen 

• Herrer: Ole Ragnar Jensen / Sindre Stokland, Roger Helin 
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Ca. Antall utøvere: 

I 2018 har vi ca 80 aktive spillere i klubben. 

Beskrivelse av aktiviteter gjennom året: 

Det har vært arrangert dugnad på fotballbanen flere ganger i løpet av sesongen. Nett på langsiden 

på vestsiden av kunstgressbanen er nå på plass. I tillegg har det vært arrangert trenermøter før og 

etter endt sesong. 

Samtlige lag, unntatt G07, har deltatt i seriespill. Seriespillet har foregått i Saltdal, Fauske, Bodø og 

Beiarn kommuner. Sesongstart for barnelagene var primo mai. Banen var klar kun få dager før 

kampstart. Siste seriekamper ble avviklet i starten av oktober. To guttelag, G09 og G10, fortsetter 

med treninger i vinter.  

VIL Fotball deltatt på turneringer på Halsa, på Rognan og på Fauske. Herrelaget deltok i 6. divisjon 

AN-ligaen. Der foregår det meste av seriespillet i Salten, og på øyene Værøy og Røst. 

Herrelaget har hatt treninger siden januar til sesongslutt. Disse har foregått i SKS Arena og på 

kunstgresset ute.  

Egne arrangementer gjennom året: 

VIL-Cup 2018 ble arrangert 22. til 23. September. I år var det meldt på 47 eksterne lag og seks lag fra 

VIL. Tross utfordrende vær, spesielt søndag, gikk kafesalget relativt godt og arrangementet endre 

opp med ca kr 135 000,- i overskudd. Disse pengene er klubben helt avhengig av, og vi ønsker å 

takke alle som stilte opp på dugnad for innsatsen! I tillegg har en flott bukett unge dommere stilt 

opp og dømt kamper under turneringen. Vi håper disse også er med videre i 2019, både i turnering 

og serie. 

Deltakelse på andre arrangementer: 
VIL Fotball har deltatt på turneringene ISE Vintercup 2018, FKSK Miniputt-turneringen 2018 og 

Reipåcupen 2018. 

Gjennomført opplæring og kurs: 

VIL Fotball har gjennomført kursing av sine trenere i 2019. NFF har som mål at samtlige trenere skal 

være kurset under Grasrottrener-paraplyen, og VIL stiller med ressurser for å få dette til. Per nå har 

fire av fem lag i barneidretten minst en trener som er kurset hos NFF. Vi vil fortsette dette arbeidet i 

2019, og håper å kunne ha kursede trenere for samtlige lag i tillegg til minst en trener med C-lisens 

innen utgangen av 2019. 

I forkant av VIL-Cup ble det arrangert et internt dommerkurs for de som skulle dømme under 

turneringen. Kurset ble holdt av spillerne fra herrelaget, Emil Helin og Kjetil Haugli. 

Økonomi: 
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Viser til regnskap for Valnesfjord IL. 

Innkjøp og investeringer gjort i sesongen: 

Det er kjøpt inn nye lagbagger til samtlige lag, og taktikkmapper til barnelagene. Ny kompressor til 

ballrommet er kjøpt inn i høst. I tillegg til komplettering av drakter, strømper og shorts. Flere trenere 

har fått utdelt klubbekledning. 

Materielloversikt: 

Materiell Innkjøpt år Antall Merknad 

Små mål (Bazooka) 2015 2 Ballrom 

Fotball 3-er  2017  20 Ballrom 

Fotball 5-er 2015 15 Ballrom 

Fotball 4-er 2017 20 Ballrom 

TakTik mappe 2018 4 Barnelag 

Kompressor 2018 1 Ballrom 

Bag 50 liter 2018 5 Barnelag 

Bag 90 liter 2018 1 Herrelag 

    

    

    

    

    

 


