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DAGSORDEN OG SAKLISTE 

Midtbygdens Idrettslag sitt årsmøte 2023 onsdag 22.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. Foreta følgende valg 

  a. Leder 

  b. Nestleder 

  d. Styremedlemmer og varamedlem 

  e. Revisor 

   f.  Valgkomité 

   g. Kontrollkomité  

10. 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:   Oddbjørn Mihle Strand 

Signatur protokoll: Ronny Bruun Hansen og Jan Arild Skappel 

Forslag til vedtak 

Som dirigent/ordstyrer ble Øyvind Ravnås Lundbakk valgt. 

Som sekretær ble valgt.  

Til å underskrive protokollen ble Ronny Bruun Hansen og Jan Arild Skappel 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 

Styrets sammensetning 

Leder: Øyvind Ravnås Lundbakk 

Nestleder: Beate Jåsund 

Styremedlemmer: Hanne Sørbel, Kent Allan Dahle, Jostein Woie og Kjartan Karlsen 

Revisorer: Ryfylke revisjon  

 

Adminsitrasjon 
Daglig leder: Oddbjørn Mihle Strand. (100% stilling) 

Prosjektleder: Ronny Bruun Hansen (80% stilling) 
 

Styrets arbeid 
Styremøter 
Styret har behandlet 41 saker i 2022.  Enkelte saker blitt behandlet formelt via e-post.   

 

Spesielle oppgaver for styret i 2022. 

2022 ble et godt år for MIL rent sportslig, og vi kommet oss etter pandemien.   Våre arrangementer har blitt re- 
etablert og det er godt driv i laget.    

 

A-laget vant hele 22 av 22 kamper og rykket opp til 4. divisjon.  I både barne- og ungdoms idretten er det meget 
godt driv med god rekruttering.  Laget har også rekruttert inn en rekke nye frivillige.   

 

Administrasjon: MIL har fått etablert en solid og kompetent administrasjon i form av Oddbjørn og Ronny.  De har 
begge gjort en meget solid jobb i 2022.  Styret er meget fornøyd med jobben som Administrasjonen har utført i 
2022 og peker spesielt på det gode arbeidet rundt etableringen av IFO.     

 

En stor milepæl for MIL var etableringen av Idrettsfritidsordning.  MIL starter opp Idrettsfritidsordning (IFO) høsten 
2022, og det er blitt et fullverdig tilbud etter skoletid for barn i barneskolealder. 

 

Målet vårt med IFO`en er å kunne gi barn i barneskolealder et godt og sunt alternativ etter skoletid. Dette er et til-
bud som hvor vi skal ha en stor bredde i aktiviteter og det stiller ingen ferdighetskrav for å bli med, men dette skal 
være et tilbud for alle. Vi skal legge til rette for at hver enkelt skal oppleve mestring og det er viktig for oss at barna 
skal trives. 

Vi legger stor vekt på holdninger og fair play og er opptatt av at barna skal utvikle sosiale ferdigheter og ta med seg 
en god kompetanse i dagliglivet. 

 

Administrasjonen har også jobbet aktivt med Tau Aktivitetshus og fått formalisert MIL sitt eierskap til lokaler.   Dag-
lig leder i MIL har også fungert som daglig leder i Tau Aktvitetshus i en 20 % stilling.   

 

 



 6 

 ÅRSBERETNING STYRET MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Arrangementer arrangert av MIL i 2022: 
 

Arrangementer er en viktig inntektskilde for MIL, og vi fikk i 2022 endelig gjennomført alle våre standard arrange-
menter:  

A-lags kamper som har vært rene folkefester.  På enkelte kamper har det vært over 250 tilskuere!    

RT-Cup 

Strandamilå 

Nytt opplegg – 17. mai feiring 

 

I tillegg bør det nevnes deltagelse på:  

Danacup 

Lyngdalcup  

 

Handlingsplan for MIL i 2022 og fremover. 
 

Klubbhus 

Klubbhus er fremdeles et langsiktig mål for MIL. Dagens klubbrom m.m. er ikke godt nok for MIL. MIL trenger et 
samlingspunkt hvor MIL miljøet kan vokse videre. Representanter for MIL er valgt inn Styret for Aktivitetshuset og 
det jobbes aktivt med å finne gode løsninger for klubben. 

 

Kvalitetsklubb 

MIL jobber aktivt for å få etablert seg som kvalitetsklubb.  Arbeidet bidrar til å utvikle tydelige verdier, øke kompe-
tansen og etablere ryddige strukturer, slik at MIL kan fortsette å tilby aktivitet med kvalitet.   

 

Robust økonomi 

Grunnet større innkjøp av drakter, etablering av IFO, og re- etablering av MiL sine arrangementer går vi i 2022 med 
et underskudd.  For 2023 er det viktig at vi igjen går med overskudd.   
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 ÅRSBERETNING ALLIDRETT MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang: Allidrett; 2017 og 2018  

 

Trenere: Annette Hetlelid, Midhat Syed, Martha Amdal Torgersen 

Hjelpetrener:  

Koordinatorer: Midhat Syed 

Foreldrekontakt: Midhat Syed 

 

Antall spillere: 39 

Gj.snitt antall pr trening: ~15 

Antall treninger pr uke: 1 

Fokusområder på trening: Trivsel, samspill, koordinasjon, ballkontroll, kondisjon 

Antall lag: 0 

Nivå: Texas  

 

SERIEKAMPER 
Ingen, men noen barn lurer på hvorfor der er ikke Allidrett kamper på TV. 

 

CUPER 
Ingen, men noen barn håper å være «proff Allidrett spillere» når de er store. 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
Alle scorer – både i eget og andre laget sitt mål; med ermer, bein, hoder, rumper, racket og innebandykøller!  

 

TRENINGSFREMMØTE 
Bra – alltid en god gjeng av barn og voksne på banen.  

 

POSITIVT I ÅR: 
Godt foreldreengasjement – såpass mye at vi må få noe av de til å roe seg ned. Vi har utviklet treninger fra en miks 

av 80% strukturerte øvelser og 20% frilek, til 90% frilek og 10% strukturerte øvelser. Det har funket bra. Alle finner 

noe å kose seg med. Dem som ønsker mer strukturerte lek får det i gang med et par barn, og så er plutselig flere 

med. Før vi vet det, kan de 4/5 åringene kontrollere en ball og har grunnlaget til å begynne på innebandy, fotball 

eller håndball.   

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 
Vi ser slitasje på utstyr i Aktivitetshuset og må være ekstra obs. på at en av de minste ikke finner en ødelagt kølle 

med en skjerpe ende eller noe annet som de kan skade seg på. Vi håper alle lagene som trener i Aktivitetshuset tar 

en ryddejobb innimellom og reparerer eller hive ødelagte utstyr. 

 

ANDRE KOMMENTARER: 
Det har vært en trivelig år med allidrett! 

Rapportert av: Midhat Syed 
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 ÅRSBERETNING HÅNDBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang: Barnehåndball; 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016.  

Trenere: Thomas Alexander Nilsen, Marion Espedal, Mikael Pettersson, Ingvild Apeland, Lilliann Jakobsen, Elin Lille-

bråten, Midhat Syed 

Hjelpetrenere:  

Koordinatorer: Midhat Syed 

Foreldrekontakt: Midhat Syed 

 

Antall spillere: 48 

Gj.snitt antall pr trening: ~20 

Antall treninger pr uke: 3 

Fokusområder på trening: Lagspill, ballkontroll, skuddtrening 

Antall lag: 5 

Nivå: Bredde  

 

SERIEKAMPER 
G2012 har hatt 14 seriekamper (Aktivitetsserie med lag fra FGI, Hundvåg, Mastra, Staal, SIF og Viking) 

J2012 har hatt 14 seriekamper (Aktivitetsserie med lag fra Brodd, Staal, Sola, SIF, KFUM, Hundvåg) 

 

CUPER 
G2012 og J2012 deltok i Den Gule Banken Cup i 2022. 

B2016 deltok i to turneringer i Intersport 4’er. 

G2014/15 deltok i fire turneringer i Intersport 4’er. 

J2014/15 deltok i fire turneringer i Intersport 4’er. 

Lagene skal også delta i Kongeparken Cup i mai 2023. 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
Alle som har stilt på kamper har scoret – Heia MIL! Det har særlig vært fantastisk til å se de mest sjenerte barn sat-

se og mestre. For de mer erfarne har vi sett spilleferdigheter utvikle enormt, med mye bedre lagdynamikk. 

 

TRENINGSFREMMØTE 
Bra – de fleste stiller på alle treningene.  

 

POSITIVT I ÅR: 
Godt foreldreengasjement på både treninger og kamper/turneringer. Større fokus på det sosiale i laget, og veldig 

kjekt til å delta på Ryger og landslag kamper og ha lokale håndballspillere som forbildet.  

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 
Vi har blandet tre årskull for miniene (2014-16 barn) til å få logistikk til å gå opp, som har skapt trivsel for de tøffes-

te av de små men har ofret trygghet for noe av de minste. Det har også gitt mindre trenertetthet på treningene. Vi 

har lært å ikke kombinere mer enn to årskull.  

 

ANDRE KOMMENTARER: 
Det har vært en travel men ekstrem givende håndballsesong! 

Rapportert av: Midhat Syed 
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 ÅRSBERETNING HÅNDBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang: Håndball Senior 

 

Trenere: Ingen offisiell, men Stian Beyer Olsen har tatt mye ansvar på treninger 

Hjelpetrener:  

Koordinatorer: Hanne Sørbel 

Foreldrekontakt: N/A 

 

Antall spillere: ca 20 

Gj.snitt antall pr trening: 5-12 

Antall treninger pr uke: 1-2 (prøver å få til to i uka, men avlyser når færre en 5 påmeldte) 

Fokusområder på trening: Håndballbasket til oppvarming, mye spill (når nok) og skudd. Fokuse er et sosialt tre-

ningstilbud for voksne med utgangspunkt i håndball som idrett. 

Antall lag: 1 mix damer/herrer – uten kamptilbud 

Nivå: sosialt 

 

SERIEKAMPER 
Ikke nok til å stille lag 

 

CUPER 
Ingen 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
N/A 

 

TRENINGSFREMMØTE 
 

Veldig varierende – i perioder vært jevne 10 spillere som gir mulighet for spill over hele banen. Men i perioder også 

svært få og flere avlyste treninger. 

 

POSITIVT I ÅR: 
Sosial og positiv gjeng, flere «gamle» spillere som har dukket opp for å ta det opp igjen uten forpliktelser. Veldig 

lavterskeltilbud, fått med også tilflyttere. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Generelt oppmøte og oppslutning. Skulle helst sett at man var 10+ til for å alltid være nok 

til spill. 

 

ANDRE KOMMENTARER: 
Per tidspunkt er spillermassen gjennom et år veldig varierende, med til tider svært få. Vi fortsetter som et mix til-

bud, for å være et treningstilbud for voksne på Tau og omegn uten krav om forpliktelse og med positivt fokus på 

lagidrett. 

 

 

Rapportert av: Hanne Sørbel 



 10 

 ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang:  G 2014 

 

Trenere: Gunstein Kvalvåg, Raymond Helmikstøl, Kjartan Karlsen 

Koordinatorer:  Helene Tvedt Kvalvåg (lagleder) 

 

Antall spillere: ca 15 

Gj.snitt antall pr trening: 12 

Antall treninger pr uke: 1 + kamp 

Fokusområder på trening: fremsnakk av lagkamerater 

        - enkle øvelser for ballkontroll og mestring  

Fokus på passningsøvelser 

Prioritert mye involvering av alle i 3 mot 3 øvelser osv 

Differensierte på enkelte treninger for utbytte for alle ferdighetsmessig 

Antall lag: 2 

 

SERIEKAMPER 
Hundvåg, Vidar, Staal, Vaulen, Jarl, POL, Viking 

 

CUPER 
RT CUP 

Hjelmeland cup 

Asap Staal cup 

 

 

TRENINGSFREMMØTE 
Stort sett bra fremmøte.  

 

 

POSITIVT I ÅR: økende oppslutning, vi var 12-13 gutter februar 2022 18-20 gutter desember 22  

- deltatt på 3 kjekke cuper 

- på det jevngode med de fleste lagene i seriespill – god utvikling fra vår til høst sesong 

- holdt gjengen samlet på trening til midten av desember  

-sommeravslutning med pizza og is 

 - økt fra 3 til 4 trenere 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Gitt økende oppslutning våren 22 kunne vi hatt 2 lag i serie, spilte i praksis 2 lag annen-

hver kamp (men kunne jo ikke vite det feb 22) 

Litt prøving og feiling på å håndtere uro/lite fokus/disiplin i gruppa i perioder ( har fun-

net en god retning på det nå  ) 
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 ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang: MIL gutter 9 (2013) 

 

Trenere: Tom Kenneth Moen 

Hjelpetrener/Koordinatorer: Elisabeth V. Meling 

Foreldrekontakt: Tom Kenneth Moen og Elisabeth V. Meling 

 

Antall spillere: 17 (3 begynte etter ferien og 1 sluttet) 

Gj.snitt antall pr trening: ca. 10 før sommeren  - økte til ca. 14 resten av året 

Antall treninger pr uke: 2 (1 trening og 1 kamp) 

Fokusområder på trening: Alle er 1 lag selv om vi har stilt med 2 lag i serie. Kontroll på ballen og pasninger.  Videre-

føring av viktigheten av å høre på beskjeder, og følge med på gjennomgang av øvelser. 

Antall lag: 2 

Nivå:  

 

SERIEKAMPER 
Vinterserien: Her stilte vi med 1 lag. På grunn av litt ustabilt oppmøte gjennom vinteren ble det bare meldt på 1 lag 

i vinterserien. Kampene ble fordelt mellom alle.  

 

Serie: Vår og høst stilte vi med 2 lag. Begge lag har klart seg godt med både seire og tap. Det har vært fremgang 

gjennom sesongen at man spiller som et lag.  

 

 

CUPER 
Årets første cup var Vår Energi cup i Vikinghallen. Vi stilte med 2 lag hvor det ble både seire, tap og uavgjort.  Når 

Fiskå hadde storstilt åpning av sitt anlegg i mai stilte vi med to blandede lag sammen med jentene som hadde lyst 

til å være med.  

 

Det ble en travel høst når alle de vanlige lokale cupene var etter sommeren dette året. Vi deltok med 2 lag på Hjel-

melandscupen og hjemme på Ryfylke Trelast cup. På ASAP cup stilte vi med 3 lag. I disse lokale cupene blir det nok 

litt i overkant mange seire, men vi avsluttet med cup på Hinna hvor motstanden var tøffere  

 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 
 

Målene G9 har satt gjennom sesongen er godt fordelt på stort sett alle spillerne. 

 

TRENINGSFREMMØTE 
Treningsfremmøte har steget gjennom sesongen. Etter sommeren har det jevnt over hvert 14 stk på hver trening.  

 

 

POSITIVT I ÅR: 
Vi har fått flere nye spillere gjennom sesongen. Det er mer innsats og fokus på trening som vi tar med oss videre til 

neste år.  

 

 

Rapportert av: Tom Kenneth Moen og Elisabeth V. Meling 

 

 



 12 

 



 13 

 



 14 

 ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang: G11 (2011) 

 

Trenere: Trond Lyse & Espen Hagen 

Hjelpetrener: Oddmund Kvame 

Koordinatorer: Thor Magne Ravnås 

Foreldrekontakt: Alle 

Antall spillere: 12 

Gj.snitt antall pr trening: 10 

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: Se alle, Holdning, Innsats, Offside og Trekant spill. 

Antall lag:1 

Nivå: 2 

 

SERIEKAMPER 

Gikk for så vidt bra. Noen flere tap enn seire.  

 

CUPER 

Lyngdal 

Hjelmeland 

Staal 

MIL 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 

Har i utgangspunktet 3-4 målscorere. 2 stk. som skiller seg ut.  

 

TRENINGSFREMMØTE 

Bra, selv om vi måtte gjøre noen tiltak dere vi ønsker en tilbakemelding på hvorfor en avslår trening.  

 

POSITIVT I ÅR: 

Det er en kjekk treningsgjeng, selv om vi skulle ønske å være flere. 

Må gi en ekstra skryt til Trenerne og Gutter fra 2010 årgang, der vi bruker 2-3 stk på hver kamp. Og de sender de 

som er ekstra motiverte og ønsker mer trening til å være med oss på trening hver Torsdag. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

 

Jeg tror nok det hadde vært på sin plass og frisket opp hvordan hospitering skal håndteres og hvem som 

skal involveres. Og ha et forhold til hvor mye hospitering er anbefalt. 

 
Rapportert av: Trond Lyse. 
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 ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang: Mil Jenter 2011 med 2010 

 

Trenere: Mariann K. Aslaksen, Morten T. Hauge 

Hjelpetrener:  

Koordinatorer: Egil Bjørheim, Marit Hopland 

Foreldrekontakt:  

 

Antall spillere: 19 

Gj.snitt antall pr trening: 16 

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: Spiller-glede, -forståelse og -utvikling 

Antall lag: 1 

Nivå: 2 

 

SERIEKAMPER 

18 

CUPER 

2 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 

Fører ikke statistikk 

TRENINGSFREMMØTE 

Vi har bra treningsoppmøte, spillere har blitt mer og mer fokuserte på oppgavene. 

POSITIVT I ÅR: 

Vi opplever økning i antall spillere som ønsker å trene med laget. MIL har fått jenter fra Fiskå over til oss. I tillegg til 

generell vekst. 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Treningstider. Vi sliter med å at mandagstreningen startet kl 1630, men har forståelse for at de yngste må trene 

først.  

Litt rart at Mil prioriterer A-laget med treningstider kl 18:00 

Er også litt manglende informasjonsflyt fra klubb til lagleder/trener. 

Eksempel. Vi har tre jenter som er påmeldt sone samling med sone sør gjennom NFF. Trener hos oss har etterspurt 

info om når første samling var fra SU og daglig leder i MIL, men ikke fått svar. Når han snakket med trener for J12 i 

Staal Jørpeland kunne han fortelle at første samling var om 3 dager på Randaberg. 

NFF sier de ikke har kapasitet til å forholde seg til lagledere trenere og ønsker kun kommunikasjon med klubbens 

ledelse, da må den informasjonen videre bringes fra ledelse til lagleder/trener. 

ANDRE KOMMENTARER: 

 

Rapportert av: Egil Bjørheim Lagleder 
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 ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang: jenter 2009/2010 

Trenere: Bjørn Kåre Alsvik/ Jan Arild Skappel 

Koordinatorer:Siri Bjørheim/ Nina Lande Ur 

Antall spillere:18 

Gj.snitt antall pr trening: 15 

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: fra individ ferdigheter til samspill 

Antall lag:2 

Nivå: Nivå 2 og 3 

 

SERIEKAMPER 

Balansert mellom om tap og seier på begge nivå. Nok seirer til å opprettholde motivasjon og engasjement 

 

CUPER 

Lyngdal cup 

 

 

TRENINGSFREMMØTE 

Jevnt over bra. Fikk også nye spillere i løpet av året 

 

POSITIVT I ÅR: 

Klarte å holde på spillerene. 

Mer spill og økt motivasjon 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Enda noen mangler i grunnleggende ferdigheter som blir sårbart i 

samspill i kamp. Vi må også bli bedre på å få den enkelte spillere å tenke mer samspill og være del av neste trekk. 

 

ANDRE KOMMENTARER: 

Generelt meget fornøyd med klubbdrift og anlegg/utstyr ☺. En klubb å være stolt av! 

Som kvalitetsklubb savnes system på følgende og ber om at dette blir vurdert etablert og eventuelt får begrunnelse 

på hvorfor en ikke bør etablere dette: 

Beskrevet prosess for tildeling av trenings tider. Det vil øke åpenhet rundt tildelingen samt gjøre det lettere for 

SU å gjøre tildeling. Med dagens ordning må ungdoms kamper tildelt av kretsen flyttes til forhåndstildelte 

treningstider. Dette krever godkjenning av alle motstander lag. For oss betyr det mail til 15 lagledere som 

skal sjekke og gi tilbakemelding. Hvis alle kretsens klubber gjør det samme vil det bli kaos. Forslag til pro-

sess (som ikke er uvanlig i andre klubber og vi også praktiserte i MIL i «gamledager»): 

Avvent seriekamp oppsett fra krets for ungdomslagene og tildel treningstider til ungdomslag deretter. 

Tildel så  barnelag treningstider. De har forenklet prosess for endring av kamp dag 

Generelt vil trenings tidene følge alder hvor de yngste lag har tidligste trenings tider 

Etablere årshjul på hjemmesiden. Dette vil også forenkle driften og minne klubben på når diverse årlige hen-

delser bør/ må skje. Også en fordel for de som sitter i verv å huske hva skjer når. 

Tidligere avklaring på cuper. Dana krever at foreldre skaffer bosted og bilett og sikrer ferie. Kan typisk være 

nevnt av årshjul? 

 

Rapportert av: Jan Arild Skappel 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 

God blanding men hovedsakelig: 

2009: 

Margretha Litlatun 

Vilde Alsvik 

Hedda Ur 

2010 

Margretha Skappel 

Una Henriksen  

Serina Sørheim 
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 ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang: 2010 G-12 (i fjor) 

 

Trenere: Kent Allan Dahle 

Hjelpetrener: Kjell Henning Meling og Geir Tjøstheim 

Koordinatorer: Sigrun Soppeland 

Foreldrekontakt: Sigrun Soppeland 

 

Antall spillere: 18 

Gj.snitt antall pr trening: 15 

Antall treninger pr uke: 3 

Fokusområder på trening: Spille system 9’er fotball 

Antall lag: 1 

Nivå: 2 

 

SERIEKAMPER 

Jevn og god serie. Hadde litt for mange spillere til å kun ha et lag. Kom flere spillere inn mot slutten av sesongen. 

 

 

CUPER 

Etne Cup. Kjekk cup hvor resultatene varierte noe. 

Lyngdal Cup. Jevnt og godt. Fin opplevelse for laget. Stilte med 2 lag, lånte tre 2009 spillere 

Meny Sebra Cup. Veldig kjekt. Bodde i Abrahavn. Stilte kun 1 lag her. 

Vidar Cup. Var en kjekk cup. Gode resultater 

ASAP Cup Gode resultater 

 

TRENINGSFREMMØTE 

Jevnt og bra treningsoppmøte 

 

POSITIVT I ÅR: 

Vi har fått flere nye spillere og gruppa har vokst fra 16 stk til 23 stk.  

 

 

 

Rapportert av: Kent Allan Dahle G-13 
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 ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang: G14 2008/2009 

Trenere: Kjell Mæland, Kjell Harald Dalehaug 

Hjelpetrener: Ola Soppeland, Richard Andersen 

Koordinatorer:  

Foreldrekontakt: Cecilie Eie 

 

Antall spillere: 16 ved slutten av sesongen 

Gj.snitt antall pr trening: 13 

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: Samhold og teknikk 

Antall lag: 2. Et 11er lag og et 7er/9er lag 

Nivå: 2 

 

SERIEKAMPER 

 

 
 

CUPER 

Dana Cup 

 

 

TRENINGSFREMMØTE 

Godt 

 

POSITIVT I ÅR: 

At vi fikk reise på Dana Cup 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Mange sluttet/byttet klubb etter sesongslutt, så laget ble oppløst.  

Rapportert av: Cecilie EIe 

Hjemmelag Resultat Bortelag   Hjemmelag Resultat Bortelag 

Hinna 2 2-7 Midtbygdens 1   Kvitsøy 1 9er 13-4 Midtbygdens 2 7er 

Midtbygdens 1 7-5 Hjelmeland 1   Midtbygdens 2 7er 7-9 Dirdal 7er 

Viking 3 7-1 Midtbygdens 1   Midtbygdens 2 7er 1-8 Vidar 2 9er 

Midtbygdens 1 5-4 Rennesøy 1   Lura 2 7er 2-2 Midtbygdens 2 7er 

Havørn 1 8-7 Midtbygdens 1   Bogafjell 3 9er 3-6 Midtbygdens 2 7er 

Midtbygdens 1 4-5 Randaberg 1   Midtbygdens 2 7er 6-2 Brodd 2 9er 

Hundvåg 2 5-3 Midtbygdens 1   Midtbygdens 2 7er 1-0 Kvitsøy 1 9er 

Midtbygdens 1 4-4 Hinna 2   Dirdal 7er 6-2 Midtbygdens 2 7er 

Hjelmeland 1 3-3 Midtbygdens 1   Vidar 2 9er 4-8 Midtbygdens 2 7er 

Midtbygdens 1 3-3 Viking 3   Midtbygdens 2 7er 3-5 Lura 2 7er 

Rennesøy 1 2-1 Midtbygdens 1   Midtbygdens 2 7er 9-0 Bogafjell 3 9er 

Midtbygdens 1 4-3 Havørn 1   Brodd 2 9er 2-6 Midtbygdens 2 7er 

Randaberg 1 4-3 Midtbygdens 1     

Midtbygdens 1 1-4 Hundvåg 2     
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ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG  

 

Lag/årgang: MIL Utviklingslag, herrer 2 

Trenere: Kristian Rasmussen og Alexander Schmidt 

1.  Sunde 2—MIL 2 0-9 

2.  MIL 2—Randaberg 3 8-0 

3. Sandnes Ulf 3—MIL 2 0-4 

4.  MIL 2—Siddis 2 12-0 

5. Fogn—MIL 2 3-2 

6.  MIL 2—Buøy 2 9-3  

7. Fiskå 2—MIL 2 1-3 

8.  MIL 2—SIF 3 3-4 

9. FGI 2—MIL 2 3-2 

10.  MIL 2—Havørn 2 7-0 

11. Madla 4—MIL 2 1-1 

 

12.  MIL 2—Sunde 2 7-0 

13. Randaberg 3—MIL 2 0-2 

14.  MIL 2—Sandnes Ulf 3 5-0 

15.   Siddis 2—MIL 2 4-12 

16.  MIL 2—Fogn 9-1 

17. Buøy 2—MIL 2 3-2 

18.  MIL 2—Fiskå 2 1-5 

19. SIF 3—MIL 2 1-4 

20.  MIL 2—FGI 2 2-1 

21. Havørn 2—MIL 2 0-11 

22.  MIL 2—Madla 4 0-3 
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 ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang:  SMIL DAMER  

 

Trenere: Reidar Lerang 

Hjelpetrener: Ørjan Hjelle 

Koordinatorer: Ørjan Hjelle 

Antall spillere: 25 spillere ved sesongslutt 

Gj.snitt antall pr trening: Ca. 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: 1 

Nivå: Senior 4. divisjon 
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  ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang:  SMIL DAMER  

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 

 

 
 

TRENINGSFREMMØTE 

Treningsfremmøtet har vært varierende. Mange sliter med tidsproblemer og får ikke alltid mulighet til å delta på 

trening. En del har utfordringer med tanke på at de jobber kvelder og helger. I tillegg er skolegang og utfordringer 

med lekser/prøver noe som også går ut over treningsoppmøtet. Noen har også utfordringer med småbarn og akti-

viteter tilknyttet dette. Jevnt over er vi for få på trening. 3 treningsdager i uken gjør det kanskje verre å få høyere 

treningsoppmøte da noen velger bort en av dagene for å fylle denne med andre aktiviteter. Noen spillere er allike-

vel veldig pliktoppfyllende og møter nesten på alle treninger.  

 

POSITIVT I ÅR: 

Dette var jo en ny gruppe med spillere som ikke har vært aktive på en stund kombinert med unge spillere som har 

vært med over tid. Starten var noen tung kampmessing, men veldig positiv gjeng og stå-på humør. De gav ikke opp 

selv om vi hadde mange kamper hvor resultatet ikke var særlig bra i starten. Spillet ble stadig bedre og vi fikk en 

del jevne kamper, men med resultat som ikke bikket vår vei til slutt. En veldig positiv gjeng som har gått godt sam-

men tross aldersforskjeller. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Treningsoppmøtet kunne nok vært bedre. Vil forsøke å gå ned til 2 treninger i uken da vi tror det er lettere å priori-

tere 2 dager enn 3 dager. Det vil også gjøre treningene bedre da vi får mulighet til å trene formasjon og samspill. 

 

Har vært utfordrende og mye jobb med å få nok spillere til kamper. Samme utfordringer som til treninger. Har lånt 

fra Mil J15 som har hjulpet på. 

 

For dårlig samarbeid med damelaget til Staal, men de har jo egentlig ikke hatt så store muligheter til å «hjelpe» til 

med spillere. Tenker da på kamper. De har ikke vært så mange selv i tillegg til at 2. div. medfører ekstra reisebelast-

ning. Fikk noe hjelp etter at Staal Damelag var ferdig med sesongen. 

 

ANDRE KOMMENTARER: 

Må si at støtten fra spesielt Mil sine representanter har vært veldig bra og fra mitt ståsted slik jeg har sett det har 

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

Fra Staal sin siden har det nesten ikke vært noen kontakt i det hele tatt. Stort sett bare i forbindelse med konting-

enter og dugnader. 

 

 

Rapportert av: Reidar Lerang 
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 ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Lag/årgang:  MIL Herrer  

 

Trenere: Knut Hoås Foldøy 

Medtrenere: Ronny Bruun Hansen og Jens Martin Olsen. 

Oppmann: Rune Gausland 

Antall spillere: 25 

Gj.snitt antall pr trening: Ca. 20 

Antall treninger pr uke: 3 

Tropp med statistikk:  
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ÅRSBERETNING FOTBALL MIDTBYGDENS IDRETTSLAG 

Tabell:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre kommentarer:  

MIL A-lag hadde i 2022 en jubelsesong og kronet det hele med opprykk til 4.divisjon. Trenerteam og spillergruppe 

skapte en god og solid kultur som satte MIL på kartet og som også ga oss mye medieoppmerksomhet. Hovedgrun-

nen til dette var solide 22 av 22 seiere og at de gikk gjennom sesongen uten å tape poeng.  

Det var mange høydepunkt gjennom sesongen, men de to kanskje største høydepunktene var begge oppgjørene 

mot Staal Jørpeland 2. Oppgjøret på Jørpeland samlet over 400 tilskuere og flesteparten av disse var tilhengere av 

MIL. Det ble i tillegg satt opp buss som yngre medlemmer i MIL benyttet seg av. Når det hele ble kronet med en 

solid 3-2 seier så var det ekstra gøy.  

Hjemmekampen på Tau var også en veldig opptur. Her kom Stavanger Aftenblad og sendte kampen live og bygget 

bra opp i forkant. Over 600 tilskuere tok turen hit og fikk se en tett og jevn kamp med to gode lag. MIL trakk også 

det lengste strået her når Steffen Helgeland satte inn vinnermålet minuttet før slutt til 2-1 til MIL. Det var også 

kampen som befestet opprykket til 4.divisjon, flere runder før slutt.  

 

Opplegget rundt A-lag herrer har virkelig vært solid og profesjonelt. Det skal trenerteamet med Knut Hoås Foldøy 

ha mye av æren for og han har utviklet MIL til det positive. Ekstremt kjekt er det også å se at det er så mange på 

Tau som bryr seg om sitt lokale lag.  
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5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Innstilling 

Årsmøte godkjenner MIL sitt regnskap for år 2022 med bakgrunn i den regnskapsrappor-

ten revisor har utarbeidet for 2022 regnskapet.  

Forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar å godkjenne idrettslagets regnskap for 2022.  
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6. Behandle forslag og saker 

 

Ingen innkommende saker. 

 

7. Fastsette medlemskontingent for 2023 

Innstilling 

Kontingenten for 2023 

Kontingenten blir 

• Førskole       250,-  

• Medlem 6-7 år      900,-  

• Medlem 8-12 år     1.500,-  

• Medlem 13-16 år     1.900,-  

• Medlem 17 år +     2.650,- 

• Medlem u/ kamptilbud    600,-  

• Støttemedlem      600,-  

• Trener/lagleder     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. 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 2022. 

 

a. Styreleder 

Valgkomiteens innstilling på leder        Aksjon 2023 

Beate Langeland - Varighet 1 år        På valg 

Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar valgkomitéens innstilling 

 

b. Nestleder 

Valgkomiteens innstilling på nestleder       Aksjon 2023 

Ove Dahle - Varighet 2 år         På valg 

Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar valgkomitéens innstilling 

 

c.  Økonomileder           Aksjon 2023 

Kjartan Karlsen - På valg 2024         Ikke på valg 

 

d. Styremedlem og varamedlem 

Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer 

Styremedlem   Varighet        Aksjon 2023 
Hanne Sørbel   På valg 2024        Ikke på valg 

Eirik Tvedt   Varighet 2 år        På valg 

Kent Allan Dahle  På valg 2024        Ikke på valg 

 

e. Varamedlem 

Valgkomiteens innstilling på varamedlem 
Varamedlem   Varighet        Aksjon 2023 
Morten Tuntland Hauge Varighet 2 år       På valg 

 
Forslag til vedtak 

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

f.  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 

 

g.  Valgkomité 
Styrets innstilling på valgkomité  

Medlemmer: Jostein Woie og Øyvind Ravnås Lundbakk 

Varamedlem: Beate Langeland 

Forslag til vedtak 

Årsmøte vedtar valgkomitéens innstilling 
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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 

 

Følgende styremedlemmer går ut av MIL styret 2023:  

• Øyvind Ravnås Lundbakk 

• Jostein Woie 

 

Takk for jobben dere har lagt ned!  

 

 


