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DAGSORDEN OG SAKLISTE 

Midtbygdens Idrettslag sitt årsmøte 2022 tirsdag 8.mars kl. 19:00  

1. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 

2. Godkjenne de stemmeberettigede 

3. Godkjenne innkallingen og sakliste. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

6. Behandle forslag og saker 

  i. Ingen innkommende saker 

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

9. Vedta idrettslagets organisasjonsplan 

10. Foreta følgende valg 

  a. Leder 

  b. Nestleder 

  c. Økonomileder 

  d. Styremedlemmer og varamedlem 

  e. Revisor 

   f. Valgkomité  

11. Heder og ære 

 

Øyvind Ravnås Lundbakk 

Styreleder 
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 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll 

Innstilling 

Dirigent:    Øyvind Ravnås Lundbakk 

Referent:   Jan Arild Skappel 

Signatur protokoll: Ronny Bruun Hansen og Steinar Hjorteland 

Forslag til vedtak 

Som dirigent/ordstyrer ble Øyvind Ravnås Lundbakk valgt. 

Som sekretær ble Jan Arild Skappel valgt.  

Til å underskrive protokollen ble Ronny Bruun Hansen og Steinar Hjorteland valgt.  

 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetning 

Innstilling 

Årsmøte godkjenner årsberetninger som er fremlagt. 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet godkjenner fremlagte årsberetninger.  
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ÅRSBERETNING STYRET MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 
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ÅRSBERETNING STYRET MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - JENTER 6 (2015) 

Trenere: Anne Marthe Segadal Kolnes  

Hjelpetrener: Bjarte Nessa og Kristian Gundersen 

Antall spillere: 18 

Gj.snitt antall pr trening: 4 

Antall treninger pr uke: 1  

Fokusområder på trening: Sosial, trygt og gøy.  

 

ANDRE KOMMENTARER:  

Flere har tatt pause i vintermånedene, derfor har de tre jentene som ønsket å fortsette blitt med guttene.  

 

Anne Marthe står oppført som trener, men har en datter som har pause. Dersom hun vil starte igjen når 

vi starter med trening ute til våre, kan jeg fortsette. Ellers har Bjarte Nessa og Kristian Gundersen hjulpet 

meg med treninger.   

 

Rapportert av: Anne Marthe Segadal Kolnes 

 

 

 

Kommer.  

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - GUTTER 6 (2015) 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - GUTTER 7 (2014) 

ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - JENTER 7/8 (2013/2014) 

Trenere: Kjetil Holgersen, Kjartan Hole, Leif Roar Holstein og Svein Gunnar Vasstveit 

Hjelpetrener: Vi kjører en «flat struktur» 

 

Antall spillere: 12 

Gj.snitt antall pr trening: 10 

Antall treninger pr uke: 1 

Fokusområder på trening: Lek med ball innblandet med tekniske øvelser 

Antall lag: 1 

 

SERIEKAMPER 
0 

 

CUPER 
2 

 

TRENINGSFREMMØTE 
Bra 

 

POSITIVT I ÅR: 

Jentene stiller på tening med frisk giv  og en merker progresjon på ferdighetene 

 

Rapportert av: Kjetil Holgersen 

 

Trenere: Gunstein Kvalvåg, Raymond Helmikstøl og Kjell Arne Hebnes  

Koordinatorer: Helene Tvedt Kvalvåg (lagleder)  

Antall spillere: 19  

Gj.snitt antall pr trening: 14  

Antall treninger pr uke: 1  

Fokusområder på trening: lek med ball, skuddtrening, kamp  

CUPER  

MIL cup  

ASAP Staal cup  

 

TRENINGSFREMMØTE  

Relativt stabilt på 12-14 spillere. Bedre oppmøte på cuper.  

 

POSITIVT I ÅR:  

At guttene fikk spille cup.  

 

KUNNE VÆRT BEDRE:  

Flere cuper/kamper. Bedre oppmøte på treningene .  

 

Rapportert av: Gunstein og Helene Kvalvåg  
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ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - GUTTER 8 (2013) 

Lag/årgang: MIL fotball Gutter 8 (2013) 

 

Trenere: Tom Kenneth Moen 

Hjelpetrener / Koordinatorer: Elisabeth V. Meling 

Foreldrekontakt:  

 

Antall spillere: 12 

Gj.snitt antall pr trening: 10 

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: Øvelser fra Vikingløftet, høre på beskjeder og følge med ved gjennomgang av øvelser   

Antall lag: 

Nivå:  

 

SERIEKAMPER 
Det ble bare meldt på 1 lag til seriespill siden spillerstallen er litt liten. Så kampene har blitt fordelt på hele gruppa. 

På vårparten ble det en litt forenkla versjon av serien med jevnlige kamper mot Staal. Etter sommeren fikk gutta 

oppleve fullt seriespill med kamper mot Staal, Forsand og lag på bysida (Brodd, Hundvåg, Våganes, Viking, Tjens-

voll, Stavanger). 

 

 

CUPER 
Ryfylke Trelast cup (august) 

ASAP cup (September) 

Hinna Miniputturnering (oktober) 

I alle cup’ene har vi stilt med 2 5’er lag. 

 

TRENINGSFREMMØTE 
Gjennomsnittlig 10 pr. trening 

 

 

POSITIVT I ÅR: 
Sesongen startet med usikkerhet knyttet til om det kunne gjennomføres kamper og cuper pga Covid-19 samtidig 

som vi plutselig stod uten trener. Men Tom Kenneth Moen kom inn og tok over. Han introduserte øvelser fra Vi-

kingløftet på treningene og gutta viser fremgang i både ballkontroll og lagspill. Guttene har jevnt over vunnet 

mange kamper, men de har også tapt og spilt uavgjort. Flere spillere har også fått være med på noen treninger 

med G9 på slutten av sesongen. 

 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Kunne vært en litt større spillergruppe med tanke på seriespill.  

 

ANDRE KOMMENTARER: 
 

Rapportert av: Elisabeth V. Meling og Tom Kenneth Moen 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL—GUTTER 9 (2012) 

Lag/årgang:  Gutter 9 

 

Trenere: Rolf Arild Meltveit, Sigbjørn Fjetland, Tom Kenneth Moen 

 

Antall spillere: 14 

Gj.snitt antall pr trening: 12  

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: Sjef over ball, småspill, spill, 1mot1, keepertrening 

Antall lag: 2 lag 5er serie 

 

SERIEKAMPER 
2 lag i 5 serie 

 

 

CUPER 
Viking Vår energi knottecup, Hinna Miniputturnering, ASAP og RT 

 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
Varierende 

 

 

TRENINGSFREMMØTE 
Stabilt  

 

 

POSITIVT I ÅR: 
Ingen spillere mistet, stabilt oppmøte trening og kamp. Hospitering til G10 på kamper delt utover hele gruppen 

 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Litt mye støy fra enkeltspillere på treningene – jobbe mer med holdninger 

 

 

ANDRE KOMMENTARER: 
 

Utfordrende til tider å få tak i dommer til hjemmekamper 

 

 

Rapportert av: Tom Kenneth Moen 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - JENTER 10 (2011) 

Lag/årgang: Jenter 10  

Trenere: Sveinung Dyrdal og Halvard Stendal  

Koordinatorer: Marit Myklebust og Mariann Aslaksen  

Antall spillere:16  

Gj.snitt antall pr trening: 14  

Antall treninger pr uke: 2  

Fokusområder på trening: Lagmessig - samspill og formasjon. Individuelt - teknikk og pasninger. Viktig å ikke snak-

ke stygt til hverandre, men snakke positivt  

Antall lag: 1  

SERIEKAMPER  

Midtbygdens - Viking1 (seier MIL)  

Vidar 1 - Midtbygdens (seier MIL)  

Midtbygdens - Sandnes Ulf 2 (seier MIL)  

Randaberg 2 - Midtbygdens (seier Randaberg)  

Midtbygdens - Ålgård 4 (seier MIL)  

Forus og Gausel 1 - Midtbygdens (seier MIL)  

Midtbygdens - Staal Jørpeland 1 (seier MIL)  

 

CUPER  

Hinna Miniputturnering - Obos cup  

Staal Asap-personal Cup  

Ryfylke Trelast-Cup  
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - JENTER 10 (2011) forts. 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP  
Alle (utenom de som startet på slutten av sesongen) har scoret minst en gang i serie og/eller cup  

 

TRENINGSFREMMØTE  
Veldig bra, nesten fullt oppmøte hver trening. Kun fravær ved skader og sykdom.  

 

POSITIVT I ÅR:  

Mange på trening, bra innsats, alle får være med, vant nesten alle kamper.  

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Ingenting  :)  

 

Rapportert av: Marit Myklebust og Sveinung Dyrdal  

 

 

ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - GUTTER 10 (2011) 

 

Lag/årgang: Gutter 2011 
 
Trenere Trond Lyse, Espen Hagen 
Hjelpetrener: Oddmund Kvame 
Koordinator /lagleder: Thor Magne Ravnås  
 
Ant spillere 11 stk 
Gj snitt antall per trening 9 stk 
Antall trening per  uke 2 stk 
Ant lag 1 stk 
Nivå 2  
 
Cuper 
RT cup - ASAP cup - Hinna miniputt 
Treningsfremmøte Bra 
Positivitet i år : veldig bra cup på jørpeland og kjekt me serie i høst Kunne vært bedre : RT cupen på tau 
var veldig dårlig planlagt  
 
Rapportert av: Thor Magne Ravnås  
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - GUTTER 11 (2010) 

Lag/årgang:  Gutter 2010 

 

Trenere: Kent Allan Dahle 

Hjelpetrener: Kjell Henning Meling og Geir Tjøstheim 

Koordinatorer:  

Foreldrekontakt: Sigrun Fikstvedt Soppeland 

 

Antall spillere: 16 

Gj.snitt antall pr trening: 13 

Antall treninger pr uke: 3 

Fokusområder på trening: Spill med og mot for det meste, Begynte å øve på struktur i forhold til 9’er fotball 

Antall lag: 2 

Nivå: 2 

 

SERIEKAMPER 
Begge lag fikk 6-7 kamper i høst sesong. Vår sesong ødelagt av korona 

CUPER 
ASAP cup og Hinna Cup. 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 

Det bryr vi oss ikke om. Vi har mange som scorer mye   

TRENINGSFREMMØTE 
Generelt sett veldig bra, hadde ca 80% oppmøte og en målsetning om 75%.  

POSITIVT I ÅR: 
Veldig kjekt på begge cup’er. Forholdsvis jevne kamper i serien. Man merker at guttene begynner å bli eldre og mer 

modne. Hadde god erfaring med spillermøte hvor vi hadde et spørreskjema for å finne ut trivsel, ambisjonsnivå og 

selvbildet til spillerne. Anonym besvarelse som ga oss mange gode svar. Pr. nå ønsker de aller fleste å satse på fot-

ballen, de trives i laget og har det greit. 70% skal for øvrig bli proff i utlandet, så ingenting i veien med ambisjoner 

og selvbilde. 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Som vanlig kunne vi som klubb planlagt trenings dagene bedre slik at det blir enklere å 

hospitere.  

ANDRE KOMMENTARER: 
Fint at det ble litt fleksibilitet rundt hvilke cup’er MIL spanderte på laget (Ref at vi fikk støtte til Hinna Cup.) 

 

 

 

Rapportert av: Kent Allan Dahle 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - JENTER 11/12 (2009/2010) 

Lag/årgang: J11 og J12 født 2009 og 2010 

 

Hoved trener: Jan Arild Skappel 

Hjelpetrener: Karen Dahle/ Bjørn Kåre Alsvik. BK tok over for Karen på høsten.  

Lagleder/Oppmann: Camilla Skappel 

 

Antall spillere: 18 

Gj.snitt antall pr trening: 15 

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: Det skal være kjekt, ballkontakt og grunnleggende samspill ferdigheter. Se hver enkelt 

og ha opplegg for alle nivå. Kamp relatert.  

 

Antall lag: 2 på vår, 1 på høst. Kansellerte j11 laget pga for få spillere.  

Nivå: 3 

 

SERIEKAMPER 
J 11 og J 12 

 

CUPER 
ASAP, RT cup 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
 

Vi har ikke telt mål. J11 vant alle kamper. J12 var mer 50/50 

 

TRENINGSFREMMØTE 
 

Bra.  

 

POSITIVT I ÅR: 
Økende spill forståelse. Bedre innsats på trening.  

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 
Ble mindre mestring for j11 når de måtte spille ett år opp. Savner total treningsopplegg fra klubb, som fks.  måneds 

plan. Hadde gjort at vi fikk en mer lik spillestil og trenings hverdag. Tror klubben hadde utviklet seg mer med sam-

me opplegg/ filosofi på tvers av klubb.  

 

Mer jente samarbeid.  

 

 

Rapportert av: Jan Arild Skappel 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - GUTTER 12 (2009) 

Lag/årgang:  Gutter 9 

 

Trenere: Rolf Arild Meltveit, Sigbjørn Fjetland, Tom Kenneth Moen 

 

Antall spillere: 14 

Gj.snitt antall pr trening: 12  

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: Sjef over ball, småspill, spill, 1mot1, keepertrening 

Antall lag: 2 lag 5er serie 

 

SERIEKAMPER 
2 lag i 5 serie 

 

 

CUPER 
Viking Vår energi knottecup, Hinna Miniputturnering, ASAP og RT 

 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
Varierende 

 

 

TRENINGSFREMMØTE 
Stabilt  

 

 

POSITIVT I ÅR: 
Ingen spillere mistet, stabilt oppmøte trening og kamp. Hospitering til G10 på kamper delt utover hele gruppen 

 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Litt mye støy fra enkeltspillere på treningene – jobbe mer med holdninger 

 

 

ANDRE KOMMENTARER: 
 

Utfordrende til tider å få tak i dommer til hjemmekamper 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - JENTER 13 (2008) 

 

Kommer. 

 

 

 

 



 18 

 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - GUTTER 13 (2008) 

Trenere: Kjell Mæland 

Hjelpetrener: Ola Soppeland 

Foreldrekontakt: Cecilie Eie 

 

Antall spillere: 12  

Gj.snitt antall pr trening: 10 

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: Samhold og teknikk 

Antall lag: 1 

Nivå: 2 

 

TRENINGSFREMMØTE 
Godt 

 

POSITIVT I ÅR: 
At vi kom i gang med kamper igjen 

 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Litt lite folk for å gjennomføre treninger 
Rapportert av: Kjell Mæland og Cecilie Eie 

 

ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - JENTER 14 (2007) 

Hovedtrener:    Odd Einar Værvågen og Odd Bjarne Mosness 

Lagleder/Oppmann:   Siv Karin Holta og Therese Breivik 

 

Antall spillere:    12 før sommer og 9 etter sommeren 

Gj.snitt antall pr trening:   10 

Antall treninger pr uke:   2-3 

Fokusområder på trening:  Samspill 

Antall lag:    1 

Nivå:  Dette laget jobbet seg opp til et veldig bra nivå før året, og var i puljer sammen 

med de beste laga i serien. Nivået dalte etter at noen sluttet og motivasjonen sank 

da de startet igjen 

 

SERIEKAMPER 
Seriekamper høsten. Midt på treet nivå. Laget er tydelig preget av nedstenging/pluss jenter i den alderen har lett 

for å falle av.  

 

CUPER 
Troll cup 

 

Rapportert av: 

Therese Breivik 

Midtbygdens 1 1 - 6 Hinna 3 

Midtbygdens 1 4 - 2 Madla 4 

Forus og Gausel 2 6 - 2 Midtbygdens 1 

Våganes 2 6 - 4 Midtbygdens 1 

Midtbygdens 1 2 - 4 Hundvåg 3 

Hjelmeland 1 4 - 4 Midtbygdens 1 

Midtbygdens 1 4 - 5 Brodd 3 

SERIEKAMPER 

CUPER 
G-13 breddeturnering i Egersund 

 

https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=164513
https://www.fotball.no/fotballdata/kamp/?fiksId=7866105
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=164186
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=164513
https://www.fotball.no/fotballdata/kamp/?fiksId=7866109
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=35572
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=123541
https://www.fotball.no/fotballdata/kamp/?fiksId=7866117
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=164513
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=31753
https://www.fotball.no/fotballdata/kamp/?fiksId=7866127
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=164513
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=164513
https://www.fotball.no/fotballdata/kamp/?fiksId=7866130
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=121678
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=146253
https://www.fotball.no/fotballdata/kamp/?fiksId=7866136
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=164513
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=164513
https://www.fotball.no/fotballdata/kamp/?fiksId=7866100
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=39316
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - GUTTER 14 (2007) 

Lag/årgang:   Mil G14 

 

Trenere: Nils Kleppa  

Hjelpetrener: Nils Ove Staurland, Kristian Gard og Raymond Helmikstøl   

Koordinatorer:  

Foreldrekontakt: Nils Ove Staurland 

 

Antall spillere: 11 

Gj.snitt antall pr trening: 8 

Antall treninger pr uke: 3 

Fokusområder på trening: pasningsspill, teknikk og spill   

Antall lag: 1 

Nivå: 2 

 

SERIEKAMPER 
Mil G14 var påmeldt i 2 divisjon. Vi fikk spilt 12 kamper og endte opp som puljevinnere. 

 

 

CUPER 
Mil G14 har deltatt på 2 cuper i år, Meny Sebra Cup i august og Troll Cup i oktober. Begge cuper ble avholdt i Kris-

tiansand. Mil G14 vant B-finalen i Meny Sebra Cup. 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
De fleste spillere ble registret med mål. 

 

 

TRENINGSFREMMØTE 
Et vanskelig år med få spillere på trening. Store og små skader.  

 

POSITIVT I ÅR: 
Godt samarbeid med Mil G13 i kamp og 1 trening i uka. Har også hatt med spillere fra 06 trinnet som har bidratt 

positivt inn i laget. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Treningshverdagen for en liten gruppe har vært utfordrende dette året. Hospitering har 

vært fraværende for guttene grunnet ikke Mil G16 lag, derfor lite utfordringer for noen av 

spillerne. 

 

ANDRE KOMMENTARER: 
Nils Kleppa gir seg som trener og Nils Ove Staurland som lagleder etter sesongen. 

 

 

Rapportert av: 

Nils Kleppa 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - SMIL J17 (2004)  

 
Trenere:  

Reidar Lerang 

 

Hjelpetrener:  

Arve Siem, Ine Aarskog, Lars Horve, Ørjan Hjelle 

 

Koordinatorer:  

Ann-Iren Hansen 

 

Foreldrekontakt:  

 

Antall spillere:  

18 spillere ved sesongslutt 

 

Gj.snitt antall pr trening:  

Ca. 10-12 

 

Antall treninger pr uke:  

3 

 

Fokusområder på trening:  

Hovedfokus på spill langs bakke, få touch, holde ball i lag, vending av spill 

I tillegg som alltid mye balltouch i øvelser. 

 

Antall lag: 

2 

 

Nivå:  

1. divisjon og 2. divisjon 

 

CUPER 
TROLLCUP: 

Deltatt i Trollcup i Kr. Sand. – Oktober.. 1. lag. Kom til A-sluttspill, men tapte i semifinalen. Veldig vellykket både 

fotballmessig og sosialt. Reiste felles med 9 seter biler og bodde på hotell. Veldig bra sosialt. 

 

OBOS-CUP: 

Deltatt med 1 lag. Fikk spilt 3 kamper. Ble slått ut i semifinale mot Avaldsnes.  

I disse kampene fikk vi også benyttet 04-er jenter. Noe som var veldig positivt. 
 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
Har registrert målscorere gjennom sesongen. 

Har ingen som har utpreget seg med veldig mange mål med unntak av Karianne Walde (04) som satte en del mål i 

de siste kampene. 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - SMIL J17 (2004) - forts.  

TRENINGSFREMMØTE 
Treningsfremmøtet har vært varierende. Vi startet sesongen med mange spillere hvor vi hadde håpet at flere ble 

med. En del kom aldri i gang med sesongen. Ettersom hele våren var uten kamper ble dette også noe som merkes 

på antall spillerer. Vi har mistet en del i løpet av hele sesongen. Noen har gått lei. Noen har ikke hatt tid pga. skole, 

jobb og andre idretter.  

Litt varierende med oppmøte. Noen av treningene har krasjet med håndballtrening og håndballkamper. 

 

 

POSITIVT I ÅR: 
Veldig positivt med å blande Mil/Staal spillere. Det har gått veldig bra.  

Har sett utvikling på flere av spillerne og vi har klart oss relativt greit i begge divisjoner. 

Har måttet spille med flere av spillerne på flere lag. En del «2-lag’s»-spillere har klart seg greit også på 1. div. nivå. 

 

Mange har fått spilt mye kamper pga. 18 spillere og 2 lag. Det har vært en positiv konsekvens av at de jentene som 

er 04-er jenter nesten ikke har vært med på kamper i J17 serien. De har hovedsakelig vært budet opp i damelaget. 

Samtidig som antall kamper har vært positivt har det nok også vært litt mye for enkelte spillere i perioder. Det har 

vært travelt med kamper, skole, jobb m.m. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 
Treningsoppmøtet kunne nok vært bedre. En må forsøke å få til treningstider som ikke krasjer med andre aktivite-

ter. 

Det ble færre spillere enn vi hadde håpet på. Det var ganske mange spillere opprinnelig fra Mil som ikke ble med 

videre. De var på 1-2 treninger helt i starten i vinter og deretter sluttet de. Usikker på om grunnen var sammenslå-

ing til Smil eller annet. Har fått inntrykk av at en del av de nok hadde sluttet uansett etter sesongen tidligere. Å fått 

med flere hadde vært positivt. 

 

For dårlig samarbeid med damelaget til Staal. Hovedgrunnen til at det ble påmeldt 2 lag var at de jentene som er 

født 04 skulle få et kamptilbud. De ble treningsmessig løftet opp til damelaget for at de skulle få en grei trenings-

gruppe med ca. 20 spillere i covid-19 perioden. Da kunne ikke de over 20 være med å trene. Dette var nok bra, 

men at det at det ikke ble med J17 på noen av treningen gjordet at det aldri ble noen «knytning» mellom damelag 

og J17. 

I tillegg gjorde skader, treningsmengde, kamper m.m. det slik at det ble veldig lite bidrag fra 04-jenter ned på J17-1 

laget. Dette medførte at vi måtte spille med samme spillere på både 1 og 2 lag. I flertallet av høstens 2-lags kamper 

måtte vi benytte for mange spillere fra siste 1-lags kamp på 2-er kamper. Vi fikk også tabelltrekk pga. dette. Jeg 

måtte på forhånd av 2-lag’s kamper avtale med motstander om at det var ok med for mange 1-lag spillere på 2-

laget. 

 

 

ANDRE KOMMENTARER: 
Må si at støtten fra både Staal og Mil sine representanter har vært veldig bra og fra mitt ståsted slik jeg har sett det 

har fungert utmerket. Klubbene har ordnet opp i det vi har hatt behov for med tanke på å få en grei sesong for Smil 

J17 
 

Rapportert av: Reidar Lerang 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - JUNIORLAG GUTTER 

Lag/årgang: G19/G16 

 

Trenere: Ronny Bruun Hansen 

Hjelpetrener: Jens Martin Olsen, Samuel Spørkel, Stig Lyse 

Foreldrekontakt: Ronny Bruun Hansen 

 

Antall spillere:  Varierer en del gjennom sesongen. 23 ved begynnelsen, 14-16 på slutten 

Gj.snitt antall pr trening: 2-3 treninger 

Antall treninger pr uke:  3 

Fokusområder på trening: Samhold og utvikling 

Antall lag:   2 lag, men ender opp med å trekke 2er laget midtveis 

Nivå:     1er laget nivå 1, 2er laget nivå2 

 

SERIEKAMPER 
1er lag: 8 kamper spilt, 6 seire, 2 tap 

2er lag: 4 kamper spilt, 4 seire 

 

CUPER 
Ingen. Dana cup og vinterserien avlyst pga covid 19 

 

 

TRENINGSFREMMØTE 
Meget svakt. Startet med en gruppe på 20-25 og to lag. Flere reiste bort på skole til høstsesongen. 

G16 slet med samme, endte opp med å slå sammen G16 og G19 pga samme utfordringer i samme leir. Veldig va-

riert oppmøte. Fra 20+ til 8 stk 

 

POSITIVT I ÅR: 
Med et redusert mannskap klarte vi ha et godt samhold og ikke minst gode resultater med de som var trofaste. 

Ubeseiret 2er lag frem til det måtte trekkes. Vant 1 div med 1er laget. 

God utvikling på flere, mange tok steget opp til hospitering med mil sitt A lag.  

Godt samarbeid med Ingar og A laget. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Treningshverdagen kunne vært bedre. De trofaste som alltid møtte led litt av at hele se-

songen ble en kamp med å holde flest mulig i gang, å klare gi et best mulig tilbud til flest 

mulig. 

 

ANDRE KOMMENTARER: 
Ei kjempefin gruppe med mange gode kvaliteter som jeg har fått æren å følge siden de var 8 år. Gir stafettpinnen 

videre til Alexander Schmidt. Takk for meg. 

 

 

Rapportert av: Ronny Bruun Hansen 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - A-LAG 

Lag/årgang: MIL A-lag fotball herrer 

 

Trenere: Ingar Bergeland 

Hjelpetrener: Filip Vik Oanes og Ronny Bruun Hansen 

Koordinator: Oddbjørn Mihle Strand 

 

Antall spillere: 24 

Gj.snitt antall pr trening: 20  

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: Holde gruppen samlet etter pandemien og utvikle egen spillestil.  

Antall lag: 1 

Nivå: 5.divisjon 

 

SERIEKAMPER 
19.08.21 5.div: Paradis – MIL 0-1  

Mål: Asgeir Austigard 

27.08.21 5.div: MIL – Kvitsøy 11-0  

Mål: Asgeir Austigard 4, Samuel Spørkel 3, Andreas Kurås, Jøran Yoon Tytlandsvik Barka, Amund Hosøy, selvmål.  

07.09.21 5.div: Vardeneset 2 – MIL 0-0  

13.09.21 5.div: MIL – Randaberg 2 6-1 

Mål: Alexander Schmidt 2, Samuel Spørkel 2, Bård Gausland Stangeland, Jøran Yoon Tytlandsvik Barka 

16.09.21 5.div: Tasta – MIL 4-2  

Mål: Jarand Veland, Andreas Kurås 

24.09.21 5.div: MIL – Mastra 2-1  

Mål: Jørgen Sandvik, Samuel Spørkel 

13.10.21 5.div: Siddis – MIL 1-3  

Mål: Jørgen Sandvik, Asgeir Austigard og selvmål.  

21.10.21 5.div: Finnøy – MIL 3-3  

Mål: Jørgen Sandvik, Alexander Schmidt, Asgeir Austigard 

30.10.21 5.div: MIL – Tjensvoll 8-0  

Mål: Alexander Schmidt 3, Samuel Spørkel 2, Asgeir Austigard, Orlando Ramos Afonso og Jonas Fiskå Rypestøl.  

 

CUPER 
05.08.21 OBOS Cup: Randaberg 2 – MIL 1-10  

Mål: Jørgen Sandvik 3, Andreas Kurås 2, Sebastian Sandvik 2, Alexander Schmidt 2, Jarand Veland 

13.08.21 OBOS Cup: MIL – Kåsen 5-1  

Mål: Vegard Aas, Ola Kvindesland, Samuel Spørkel, Alexander Schmidt, Asgeir Austigard 

30.09.21 OBOS Cup: MIL – Buøy 5-6  

Mål: Alexander Schmidt 2, Orlando Ramos Afonso 2, Bård Gausland Stangeland 
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 ÅRSBERETNING MIL FOTBALL - A-LAG forts.  

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
 

Navn:     Mål serie:  Mål cup:  Mål totalt: 

Alexander Schmidt   6   5  11  

Asgeir Austigard   8   1  9  

Samuel Spørkel   8   1  9  

Jørgen Sandvik   3   3  6  

Andreas Kurås   2   2  4 

Orlando Ramos Afonso  1   2  3  

Jøran Y. T. Barka   2   0  2 

Sebastian Sandvik   0   2  2  

Bård Gausland Stangeland 1   1  2 

Jarand Veland   1   1  2 

Jonas Fiskå Rypestøl  1   0  1 

Amund Hosøy   1   0  1 

Ola Kvindesland   0   1  1  

Vegard Aas    0   1  1  

 

 

ANDRE KOMMENTARER: 
2021 var et annerledes år på lik linje med 2020 grunnet pandemien. Vi fikk heldigvis gjennomføre en halv sesong 

som dessverre ikke endte med opprykk. Vi var veldig nære, men poengtapene mot Tasta og Finnøy kostet for mye. 

Det har vært av og på med restriksjoner gjennom hele året og vi har vært tro mot disse gjennom hele sesongen. 

Trenerteamet med Ingar Bergeland i spissen har virkelig lagt til rette for at spillerne skal få gode og morsomme 

økter for å holde en god og stor gruppe. Dette har de gjort på en formidabel måte og selv om Ingar nå tredde til 

side etter denne sesongen så har han lagt et godt fundament som er bra for etterfølgerne å bygge videre på. Det er 

nok få klubber i distriktet som har hatt såpass mange spillere i snitt på trening gjennom to pandemiår.  

 

Vi takker Ingar Bergeland, Filip Vik Oanes og Ronny Bruun Hansen for et godt år, og ønsker lykke til, til Knut Foldøy 

Hauge, Ronny Bruun Hansen og Jens Martin Olsen med 2022-sesongen. Måtte det bli 4.divisjon i 2023.  

 

 

 

Rapportert av: Oddbjørn Mihle Strand 
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ÅRSBERETNING SMIL FRIIDRETT 

 
Kommer.  
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ÅRSBERETNING MIL HÅNDBALL - MINIHÅNDBALL / G8-9 / J9 

 
Lag/årgang: Minihåndball (G/J 6,7), J9 Håndball, G8/9 Håndball 

 

Trenere: Jeanette Nylund, Marie Ifland  

Hjelpetrener: Midhat Syed  

Koordinatorer: Midhat Syed 

Foreldrekontakt: Midhat Syed 

 

Antall spillere: 36 

Gj.snitt antall pr trening: 10 på Mini trening, 20 på G/J9 trening 

Antall treninger pr uke: 1 

Fokusområder på trening: Trivsel og mestring med lekbasert øvelser som hjelper å utvikle koordinasjon (stussing, 

sentring, skyting), kondisjon og styrke 

Antall lag: 3 

Nivå: N/A 

 

SERIEKAMPER 
Både J9 og G9 deltar med ett lag hver i NHF Region Sør-Vest sin Aktivitetsserie. Kampene er organisert på en helge-

dag hver måned, i grupper av tre kamper per lag. 

 

CUPER 
Minihåndball hadde en turnering i 2021, og to blei avlyst pga koronarestriksjoner. 

Der har ikke vært noe cup i nærområde for G/J9. 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
Alle får sjans til å bli målscorere, og nesten alle har klart det og. Stort fokus på lagarbeid, hvor lagkameratene ska-

per sjanser for hverandre.   

 

TRENINGSFREMMØTE 
Veldig bra. De fleste som begynte på barnehåndball, har fortsatt med det. Barna kommer positivinnstilt hver uke 

og har utviklet seg utrolig fort i løpet av året.  

 

POSITIVT I ÅR: 
Engasjerte og selvmotiverte barn som er en trivsel å trene med. Trenerne har vært på kurs organisert av NHF i 

høst, noe som hjalp veldig med å strukturere øktene bedre. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Det har vært skuffende med avlyste turneringer/kamper mot slutten av året. Vi er avheng-

ig av kampene til å bygge erfaring blant barna om spilleregler, posisjoner og strategi. 

 

ANDRE KOMMENTARER: 
Vi går inn til 2022 med flere foreldre som stiller som hjelpetrener, til å bygge ut bredden i trenerlaget når lagene 

evt skal ha hver sin treningstid. 

 

Rapportert av: Midhat Syed 
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ÅRSBERETNING MIL HÅNDBALL— SMIL J15 

 
Trenere: Øystein Jåsund og Kenneth Notvik 

 

Antall spillere: 12  

Antall treninger per uke: 2  

 

ANDRE KOMMENTARER:  

Vi er 12 stk, 6 stk fra MIL og 6 stk fra Staal Jørpeland. Vi er blitt en veldig sammensveiset gjeng og vi koser 

oss på treninger både på Tau og Jørpeland. Vi håper å få til en tur til Stord på cup i pinsen. Fortsatt uav-

klart hva som skjer til neste år. Om det blir J-16 eller om det blir juniorlag. Det kommer an på om folk rei-

ser bort på skole osv.  

Kenneth og Øystein trekker seg som trenere etter sesongen.  

 

 



 28 

ÅRSBERETNING MIL HÅNDBALL - DAMELAG 

 
Trenere: Ingvald  Førland 

Hjelpetrener:  

Koordinatorer: Siri Vestersjø / Hanne Sørbel 

Foreldrekontakt:  

 

Antall spillere: 10 

Gj.snitt antall pr trening: 0-8 

Antall treninger pr uke: 0-2  

Fokusområder på trening: når mulighet (ikke koronarestriksjoner): spill, kondisjon og sosialt 

Antall lag: ingen, grunnet korona ikke sesong første del av 2021, og for få til å stille eget lag andre del. Samarbeid 

med staal hvor 3 spillere meldte utlån og tilbud om å spille for dem 

Nivå: 5.div 

 

SERIEKAMPER 
Pga korona har det vært lite aktuell kampaktivitet første halvår av 2021. 

21/22-sesongen var vi også for lite personer og måtte trekke lag fra serien. Da man var i samme divisjon og pulje 

som staal kunne man ikke benytte seg av sammensatt lag og låne fra dem slik som tidligere sesonger. For å gi kamp-

tilbud inngikk vi avtale med staal om at de som ønsket kunne melde utlån til dem denne sesongen. 3spillere meldte 

utlån, 1 spiller meldte overgang som følge av manglende kamptilbud med MIL. Ikke alle har trivdes med det samar-

beidet og nå spiller de ikke så mye for dem.  

 

CUPER 
Ingen 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
Ikke aktuelt 

 

TRENINGSFREMMØTE 
Koronarestriksjoner har begrenset aktiviteten til ingenting i store perioder av 2021, spesielt første halvår. I tillegg 

ble aktivitetshuset brukt til vaksinering deler av året.  

Dermed har man i perioder i høst trent i Strandahallen.  

I høst inngikk man også et treningssamsrbeid med Staal hvor MIL trente hos dem mandager og de hadde tilbud om 

å være med oss torsdager.  

Dette samarbeidet har etterhvert dabbet av med til dels manglende interesse/koronarestriksjoner etc.  Siste del av 

2021 trente man sammen med MIL Herrene mandager og torsdager i Aktivitetshuset, dette treningssamarbeidet 

har fortsatt inn i 2022.  
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 ÅRSBERETNING MIL HÅNDBALL - DAMELAG forts. 
 

POSITIVT I ÅR: 

 
Til tross for restriksjoner og mye frafall, klarte man i høst å gi et tilbud for håndballinteresserte.  

Flere nye spillere rekruttert høsten 2021 – klart å holde et treningstilbud og veldig godt engasjement på treninger.  

 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Mer alternative treninger utendørs første halvår for å holde det gående selv under strenge 

restriksjoner. Kanskje man da hadde klart å unngå noe frafall.  

 

 

ANDRE KOMMENTARER: 
Flere nye kommet til i høst. Sosialt arrangement etter jul og mye bra engasjement på fellestreninger med herrela-

get.  

Siri Vestersjø sluttet og dermed har ikke laget en oppmann lenger. Hanne fungerer som oppmann. 

Ingvald ønsker at andre kommer inn i trenerrollen, per nå trener herrelaget og damelaget sammen, hvor Stian på 

herrelaget fungerer som trener. Nå etter jul er det ca 15 spillere som er med, men veldig varierende hvor mye og 

ofte, pga jobb eller andre årsaker. Avhengig av stabil spillerstall på 10-12 stk som er med fast for å klare å melde på 

lag til 22/23-sesongen. Jobber mot dette nå, men ønsker å fortsette samarbeidet med herrelaget – da man får til 

mye spill på treninger og de kan fungere som trenere.  

 

 

Trenere: Stian Beyer Olsen 

 

Antall spillere: 6 

Gj.snitt antall pr trening: 3 

Antall treninger pr uke: 1 

Fokusområder på trening: Spill  

 

TRENINGSFREMMØTE 

Positivt 

 

 

POSITIVT I ÅR: 

Nye personer 

 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Antall på treninger, få mer interessert i å trene håndball 

 

 

Rapportert av: Stian Beyer Olsen 

ÅRSBERETNING MIL HÅNDBALL - HERRELAG 
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 ÅRSBERETNING MIL ALLIDRETT 

 
Trenere: Annette Hetlelid, Chrisitne Søderholm Johannessen, Espen Amdal Torgersen, Kristine Holta, Marion Espe-

dal, Lena Svalestad Veland, Martha Amdal Torgersen, Midhat Syed, Rune Holta og Thomas Alexander Nilsen. 

 

Antall spillere: 15 

Antall treninger pr uke: 1 

Fokusområder på trening: Ha det gøy, og ha høyt aktivitetsnivå.  

 

ANDRE KOMMENTARER 
MIL fikk endelig i gang et Allidrett-tilbud for barn i alderen 4-6 år inne i Tau Aktivitetshus når vaksineringen tok slutt 

inne i storhallen. En ivrig foreldregruppe fikk med godt med barn og har de siste månedene levert et godt tilbud til 

barn i barnehage– og førskolealder. Dette er en fin måte holde barna i aktivitet og ikke minst en god mulighet for å 

rekruttere inn til andre idretter i MIL når den tid kommer. Utrolig kjekt å få gang på dette tilbudet, og masse skryt 

til foreldrene som har tatt tak! 

 

Rapportert av: Oddbjørn Mihle Strand (som ikke har vært en medhjelper, men mer en støttespiller) 

 

 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Innstilling 

Årsmøte godkjenner MIL sitt regnskap for år 2021 med bakgrunn i den regnskapsrappor-

ten revisor har utarbeider for 2021 regnskapet.  

Forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar å godkjenne idrettslagets regnskap for 2021.  
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6. Behandle forslag og saker 

 

Ingen innkommende saker. 

 

7. Fastsette medlemskontingent 

Innstilling 

Kontingenten for 2022 blir stående uforandret 

Kontingenten blir 

• Medlem 5-12 år     1.000,-  

• Medlem 13-16 år     1.900,-  

• Medlem over 16 år     2.490,- 

• Leder/lagleder/trener/andre verv  200,- 

• Støttemedlem      550,-  

• Dommere      200,-  

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar styrets forslag om kontingent. 

 

8. Vedta idrettslaget budsjett 

Innstilling 

Årsmøte godkjenner MIL sitt budsjett for 2022.   

Forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar fremlagt budsjett for 2022.  
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9. Vedta idrettslagets organisasjonskart  

Innstilling 

Årsmøte godkjenner styret sitt forslag til organisasjonskart for 2022  

Forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar fremlagt organisasjonskart.  

 

 



 39 

10. Foreta følgende valg  

 

Valg av Styret i MIL skjer i henhold til LOVNORM FOR IDRETTSLAG vedtatt av Idrettsstyret 
22. oktober 2015.  I Klubbhåndboken til MIL står det ikke spesifisert lengde på verv.  Dette 
bestemmes av Årsmøtet.  Styret har blitt valgt, i henhold til protokoll fra 2021. 

 

a. Styreleder 

Valgkomiteens innstilling på leder 

Øyvind Ravnås Lundbakk - Varighet 1 år 

Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar valgkomitéens innstilling 

 

b. Nestleder 

Valgkomiteens innstilling på nestleder 

Beate Jåsund - Varighet 1 år 

Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar valgkomitéens innstilling 

 

c.  Økonomileder 

Valgkomiteens innstilling på økonomileder 

Kjartan Karlsen - Varighet 2 år 

Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar valgkomitéens innstilling 

 

d. Styremedlem og varamedlem 

Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer 

 

Styremedlem   Varighet 
Hanne Sørbel   Varighet 2 år   

Jostein Woie   Varighet 1 år 

Kent Allan Dahle  Varighet 2 år 

 
Forslag til vedtak 

Årsmøte vedtar valgkomitéens innstilling.   
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10. Foreta følgende valg forts. 

e.  Revisor 

Valgkomiteens innstilling på revisor 

Revisor er Ryfylke revisjon v/Arvid Tjøstheim 

Kontrollkomité for MIL sitt regnskap består av Geir Sletthaug og Karen Lendengen. 

Vara: Nils Kleppa—Varighet 1 år 

Forslag til vedtak 

Årsmøte vedtar valgkomitéens innstilling 

 

f.  Valgkomité 
Styrets innstilling på valgkomité  

Medlemmer: Jan Arild Skappel og Anders Hjorteland 

Varamedlem: Øyvind Ravnås Lundbakk 

Forslag til vedtak 

Årsmøte vedtar valgkomitéens innstilling 

 

11. Heder og ære 

 

Vi i MIL er ekstremt heldige å ha mange gode frivillige å spille på. Disse kommer nok ikke 
nok frem i lyset, men vi forsøker så godt vi kan å hedre noen av de fantastiske ildsjelene vi 
har i klubben.  

 

A) Årets ildsjel 

B) Takk til avgående styremedlemmer 

C) Æresmedlem 

 

 


