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ÅRSMELDING FOR 2021  

Gruppe: Fotball  

Skrevet av: Harry Skoglund med innspill fra stedfortredere i Leder fotball-rollen Ina Lund, Ole Ragnar 

Norheim Jenssen og Materialforvalter Johny Jonsson. 

Sammendrag:  

I 2021 har Valnesfjord idrettslag hatt seks lag påmeldt til serie, alle seks var barnelag. Det yngste 

laget fra all idrettsgruppen har deltatt på kamp/turneringssamlinger sammen med Finneid IL, 

Saltdalskameratene og Fauske/Sprint med gode tilbakemeldinger. Ett av lagene har vært et rent 

jentelag. 

Samarbeidet som ble staket kurs for i 2020, med fokus på å innrette kull i VIL som ikke kan stille egne 

lag, inn mot andre klubbers kull i indre Salten. Dette ble i 2020 dratt frem av Nordland fotballkrets 

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 var 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.   

Lagene Fauske/Sprint og Finneid IL var det mest dialog mot i 2020 og dette har ikke blitt 

videreutviklet. Bakgrunnen for manglende fokus på dette baseres på at Leder Fotball i VIL 

beklageligvis ikke har hatt tilstrekkelig med frikjøpt tid til idrettslaget. Dette anbefales ny leder 

fotball å fokusere på videre og dialogen og planene om samarbeid bør tas opp igjen. Planen var å 

satse på en samarbeidsgruppe “Indre Salten-modellen for Fotball” som skulle se på samarbeid på 

tvers av klubbene i Indre salten, for å sikre fortsatt spill for de som ønsker dette i fremtiden.  

VIL har ikke hatt seniorlag i 2020 ei heller i 2021. Siste sesong vi hadde et seniorlag (Herrelag) var 

sesongen 2019. Tilstedeværelsen av et seniorlag i Valnesfjord hadde mye positive synergieffekter 

som dessverre er gått tapt i perioden etter.  

Korona-pandemien har i 2021 mildnet noe opp etter at den rammet VIL på linje med andre klubber 

gjennom 2020. Der det ikke var deltakelse på turneringer i 2020, har dette igjen blitt tatt opp siste 

halvår i 2021. Den tradisjonsrike VIL CUP som skulle vært gjennomført nest siste helgen i september 

2020 ble ikke gjennomført. I 2021 med nytt positivt driv med blant annet Ina Lund og Johny Jonsson, 

trygt støttet av tradisjonsbærerne Ole Ragnar Norheim Jenssen og Tom-Erik Tofte med utallige flere 

frivillige som vi er utrolig stolte av, ble denne gjennomført på en eksemplarisk måte. Alt fra 

smittevern, smittesporing, Fair-Play og dommerkurs ble gjennomført etter modell fra NFF og 

kommunens føringer innen smittevern.   
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Trenermøtet i November tok for seg tematikken rundt trenerkapasitet i idrettslaget. Det ble 

diskutert muligheter for å benytte ungdommer til å kjøre noen rutinemessige økter med lagene. 

Dette er noe som bør ses nærmere på innen muligheter og begrensninger og vil således fordre alt fra 

attester, kontraktsforhold, forsikringer og eventuelle godtgjørelser.  

Også i 2021-sesongen har vi forsøkt å ha spesielt fokus på avslutninger og sosiale samlinger på 

slutten av sesongen for å søke å beholde spillernes- og apparatet rundt sin motivasjon også inn i 

årene som kommer. En enkel og rimelig løsning for å sikre samhold og tilhørighet også utenfor 

banen. 

Igjen, som i fjor rettes det en stor takk til samtlige spillere, trenere, foresatte og frivillige for 

innsatsen i Koronaens andre sesong 2021. 

Verv: Leder – Harry Skoglund (I hovedtrekk fraværende siden September 2021), Nestleder Ole-

Ragnar Jensen, Materialforvalter Johny Jonsson trenere og lagledere:  

• G8/MIX: Ina Lund, Gunn-Helene Joakimsen 

• G9/MIX: Elisabeth Norheim Jensen  

• G10/MIX: Ole Ragnar Norheim Jensen  

• J11: Ragnhild Gundersen, Helga Rørvik   

• J13: Richard Skagen og Jonny Jakobsen  

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

Antall utøvere:  

I 2021 hadde vi i underkant av 80 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 også i 2021 blitt arrangert 

etter endt sesong (4. november).  

Alle lag utenom det yngste har deltatt i seriespill. Seriespillet har også i år vært noe begrenset og 

foregått i Saltdal, Fauske og Bodø. 

Egne arrangementer gjennom året:  

Dommerkurs i forkant av VIL-CUP 2021. 

VIL-Cup 2021.   
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Økonomi:  

Viser til regnskap for Valnesfjord IL.  

Det må kjøpes nye draktsett i 2022 i forbindelse med oppdatering av sponsorer.  

Innkjøp og investeringer gjort i sesongen 2021:  

Det er innkjøpt diverse rekvisita til lagene.  

Materielloversikt:  

Materiell  Innkjøpt år   Antall  Merknad  

Små mål (Bazooka)  2015 + 2021 4   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  

 Frisparkfigurer 2021     Ballrom  

 Fotballer 2021     Ballrom  

 Draktsett inkl Shorts 2021     Ballrom  

         

  


