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ÅRSMELDING FOR 2019
Gruppe: Fotball
Skrevet av: Richard Skagen

Sammendrag:
I 2019 har Valnesfjord idrettslag hatt sju lag påmeldt til serie, hvorav seks barnelag. G07 fra
allidrettsgruppen deltok på turnering, men deltok ikke i serie. To av lagene er jentelag.
Herrelaget har spilt i 6. divisjon, AN-ligaen. Etter endt sesong havnet laget på niendeplass. På grunn
av for få spillere kommer ikke laget til å melde seg på 2020-sesongen.
VIL har vært representert på ISE Vintercup 2019, FKSK Miniputt-turneringen 2019 og
Kippermocuppen 2019. Vi er veldig fornøyde med å igjen stille lag på turneringen i Mosjøen, i år var
VIL representert med fire lag (!), to lag i 3-er og to lag i 7-er. I tillegg arrangerte vi tro mot
tradisjonen VIL-cup nest siste helgen i september. 61 lag deltok i klasser fra seks til elleve år.
Turneringen benyttet Valnesfjord flerbrukshall til kafé, og tilbakemeldingene fra den var meget
positive fra de besøkende. Årets turnering arrangerte for første gang 3-erfotball med to baner.
Tilbakemeldingene fra disse banene var også veldig positive. Økonomisk sett er vi godt fornøyde
med resultatet på ca kr 151 000,-.
Til slutt ønsker vi å takke samtlige spillere, trenere og foresatte for innsatsen i 219, og vi håper alle
blir med videre i 2020-sesongen!

Verv, trenere og lagledere:
•
•
•
•
•
•
•

G08: Ole Ragnar Jensen og Yngve Iversen
G09: Margrete Torseter og Inger Marie Kvarum
J09: Ragnhild Gundersen, Kristin Monsen og Helga Rørvik,
G10: Anders Karlsen, Andreas Engan og Paul Hjemås
G11: Ann Merete Land, Mathias Djupvik, Magne Engan og Trond Erik Solvang
J11: Jonny Jakobsen og Richard Skagen
Herrer: Emil Helin og Kim Næsje.

Ca. Antall utøvere:
I 2019 hadde vi ca 90 aktive spillere i klubben.

Beskrivelse av aktiviteter gjennom året:
Det har vært arrangert dugnad på fotballbanen flere ganger i løpet av sesongen. I tillegg har det vært
arrangert trenermøter før og etter endt sesong.
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Samtlige lag har deltatt i seriespill. Seriespillet har foregått i Saltdal, Fauske, Bodø og Beiarn
kommuner. Sesongstart for barnelagene var primo mai. Siste seriekamper ble avviklet i starten av
oktober. To guttelag, G10 og G11, fortsetter med treninger i vinter.
VIL Fotball deltatt på turneringer i Mosjøen, på Rognan og på Fauske.
Herrelaget deltok i 6. divisjon AN-ligaen. Der foregår det meste av seriespillet i Salten.De har hatt
treninger siden januar til sesongslutt. Disse har foregått inne i SKS Arena og Valnesfjord flerbrukshall
og ute på kunstgresset.

Egne arrangementer gjennom året:
VIL-Cup 2019 ble arrangert 21. til 22. September. I år var det meldt på 48 eksterne lag og 13 lag fra
VIL. Årets arrangement benyttet Valnesfjord flerbrukshall til kafé og premieutdeling, og vi er veldig
fornøyde med å ha tilgang på disse fasilitetene. Turneringen gikk med kr 151 000,- i overskudd. Disse
midlene 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.

Deltakelse på andre arrangementer:
VIL Fotball har deltatt på turneringene ISE Vintercup 2019, FKSK Miniputt-turneringen 2019 og
Kippermocuppen 2019.

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.
I forkant av VIL-cup ble det arrangert dommerkurs i regi av NFF Nordland på klubbhuset for de som
skulle dømme under turneringen, totalt to dommere ble «utdannet».

Økonomi:
Viser til regnskap for Valnesfjord IL.

Innkjøp og investeringer gjort i sesongen:
Det er innkjøpt diverse rekvisita til lagene. To treerbaner ble kjøpt inn til VIL-cup.

Materielloversikt:
Materiell
Små mål (Bazooka)
Fotball 3-er
Fotball 5-er
Fotball 4-er
TakTik mappe

Innkjøpt år
2015
2017
2015
2017
2018

Antall
2
20
15
20
4

Merknad
Ballrom
Ballrom
Ballrom
Ballrom
Barnelag
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Kompressor
Bag 50 liter
Bag 90 liter
3-er bane

2018
2018
2018
2019
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1
5
1
2

Ballrom
Barnelag
Herrelag
VIL-cup

