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Styrets årsberetning for 2016 

Manndalen ungdoms- og idrettslag 
 
 
 

Styret i MUIL har bestått av: 
 
Hovedstyret: 
Leder   Bernt E. I. Lyngstad 
Nestleder  Tom Hugo Furuseth 
Sekretær  Marina Olsen 
Styremedlem  Gunnlaug O. Isaksen 
Styremedlem  Thorgeir Pedersen 
 
Varamedlemmer:  Tania Lopez 
   Caroline Vatne 
   Isak Fagerli 
 
 
Kasserer/Regnskapsfører:   Olav Kristian Vatne 
 
Styret i MUIL har i 2016/17 behandlet 16 saker. Det har vært avholdt 8 møter. 
 
Årsmøtet i 2016 vedtok innkjøp av hjertestarter så snart likviditeten ga rom for dette. 
MUIL har i 2016 hatt en mere anstrengt økonomi grunnet endret retningslinjer for 
garanti av premier i forbindelse med lotteriet på fiskefestivalen. Nytt av 2016 var at det 
måtte stilles garanti for hele premieverdien på lotteriet. I 2016 utgjorde dette kr. 
562.800,- mens det i 2015 var 382.500,-. Altså en økning på kr. 180.000,- fra 2015 til 
2016. Beløpet på kr. 562.800,- har vært låst hos Sparebank1 siden 14. mars 2016 og er 
fortsatt sperret grunnet nytt lotteri i 2017.  
 
I seg sjøl er det nok fornuftig at MUIL bygger seg opp et fond på denne størrelsen som 
kan garantere for premieverdien på framtidige lotteri. Hvis det lar seg gjøre å beholde 
nåværende beløp sperret på konto også etter årets festival og inn i 2018, så vil det 
kanskje være en start på etablering av et slikt fond. 
 
Årsmøtet i 2016 sa også at en skulle sette ned en egen gruppe for å etablere 
lager/garasje ved MUIL-brakka. Da også med hensyn på å søke ekstern finansiering. 
Foreløpig er denne gruppa ikke satt ned.  
 
MUIL-brakka fikk i november omfattende vannskader grunnet vannlekkasje på 
hovedvannledning innendørs. Dette har medført at brakka egentlig nå er saneringsklar 
og er da ikke egnet for omfattende bruk. MUIL har også fått utbetalt forsikringspenger 
på skadene i størrelsesorden kr. 60.000,-. Disse midlene bør brukes til å etablere et 
framtidig bygg/klubbhus ved Fossen stadion. 
 
 
 
 
 



Aktiviteter 

Manndalen UIL har stor aktivitet i laget. Det er mange barn, unge og voksne som 
benytter seg av MUILs tilbud til sine medlemmer. Blant annet barneidrettsgruppe for 0-
8 år. 

I 2016 fortsatte arbeidet med skilting av MUILs trimløyper. Dette arbeidet startet i 2015 
og fortsatte i 2016. Det er gjort et godt arbeid og vi ser nå trimløyper som er godt skiltet. 
Trimgruppa har hatt ansvaret for dette. 

Taekwon-Do kan også for 2016 skilte med 3 NM-medaljer for MUIL. Sajane Olsen tok 2 
medaljer (sølv og bronse) mens Marita Jensen tok sølv. Sajane Olsen deltok også på 
World Cup i Budapest og tok bronse i mønsterklassen. (Se forøvrig egen melding for 
gruppa). 

Skigruppa i MUIL har fortsatt stor aktivitet med ukentlige treninger store deler av året, 
reise til konkurranser og samlinger, vedlikehold av anlegg (lysløype) samt arrangering 
av Kåfjordmesterskap, løpskarusell, klubbrenn, regionalt sonerenn og 2-mannsstafett 
(Nytt i 2016. Kretsrennstatus). (Se forøvrig egen melding for gruppa). 

MUIL gir et godt tilbud innenfor fotball på aldersbestemte lag. Vi har også et godt 
samarbeid med Indre Kåfjord IL når det gjelder å samarbeide om enkelte årsgrupper 
hvor begge klubber har få spillere. Et slik samarbeid er nødvendig for at alle skal få et 
godt tilbud tilpasset sine ferdigheter og riktig klasse. (Les gutt/jente).  

Anlegg 

Hvilehytta på Samuelsbergfjellet er planlagt oppført i 2017. Dette arbeidet er stoppet 
opp grunnet krav om byggesøknad. Det er satt ned en egen gruppe i MUIL som har 
ansvaret for oppføring av hytta. 

Manndalen UIL styrer etter anleggsplanen for 2016-2018. Denne planen ble godkjent på 
årsmøtet i 2016, og blir nå revidert ved dette årsmøtet i 2017. Planen er et viktig 
styringsdokument for vårt lags satsing på anlegg. 

Det ble søkt om spillemidler i 2014 til utskifting av PCB-holdige armaturer/LED-lys i 
lysløypa. Denne søknaden ble innvilget i 2016 med kr. 165.000,-. Mikalsen Installasjon 
har fått oppdraget og de har startet denne utskiftingen (feb. 2017). Forventet 
ferdigstillelse innen mars 2017. 

Anleggsplanen har også skibru over Manndalselva som en av de viktigste anleggene for 
MUIL. Multiconsult fra Tromsø er engasjert til forprosjektet og grunnboringer. Vi har fått 
tilskudd fra Kåfjord kommune på 50% av kostnadene med boringene. Tilskuddet utgjør 
ca kr. 55.000,-. Grunnboringer er planlagt uført mars/april 2017. Videre arbeid vil da 
være å innhente tilbud fra entreprenører på bygging samt innlemme prosjektet på 
idretts- og anleggsplanen til Kåfjord kommune med finansieringsplan (frist okt 2017). 

Skibrua har vært planlagt i mange år. Styret i MUIL har prioritert arbeidet med dette 
prosjektet. Plassering av brua er nøye drøftet med alle parter (NVE, Jeger&Fisk, 
grunneiere, NVE og Kåfjord kommune). Man er kommet til en løsning som er spiselig for 
alle. 

Det har tidligere (2015/2016) vært jobbet aktivt med en fotballhall i Manndalen. Det har 
vært jobbet med driftsbudsjett (bistand fra Magne hos Riddu Riddu) og vi har vært ute 



på markedet med en anbudskonkurranse. Her fikk vi inn 2 tilbud. Kun ett av disse 
tilfredsstilte våre krav til hall og klubbhusfasiliteter. Dette var Hugaas Entreprenør AS.  

Prosjektet ble løftet opp til Kåfjord Idrettsråd, kommuneadministrasjon og politisk 
ledelse. Kåfjord Idrettsråd vedtok anlegget inn på prioritert liste og denne prioriteringen 
ble fremmet til politisk behandling i kommunestyret i desember 2015. Her valgte 
kommunestyret å ikke tilføre kommunal finansiering for prosjektet. Uansett er det stor 
interesse fra fotballmiljøet i Kåfjord for å få på plass en slik fotballhall. 

Manndalen UIL har avtalt møte med politisk ledelse (uke 8 – 2017) i kommunen for å 
drøfte videre arbeid med prosjektet. Spesielt om dette overhodet lar seg realisere fra 
kommunalt hold.  

Alpinbakken i Vannet er på vår anleggsplan. Det er en egen gruppe som har jobbet med 
dette prosjektet. På slutten av 2015 ble det sendt inn en søknad til Kåfjord kommune om 
støtte på kr. 100.000,- til et forprosjekt for etablering av et alpinanlegg på vannefjellet. 
Formannskapet bevilget disse midlene enstemmig i februar 2016. Forprosjektet er 
foreløpig ikke igangsatt på grunn av økte kostnader knyttet til dette. 

 

Manndalen fiskefestival 

Manndalen Fiskefestival ble arrangert for 23. gang i juni 2016. Festivalen er og blir 
MUILs største og viktigste inntektskilde. Festivalen ga et overskudd på kr. 384.000,-. I 
2012 var overskuddet kr. 297.000, i 2013 var overskuddet kr. 336.000, i 2014 var 
overskuddet kr. 484.000 og i 2015 var overskuddet på kr. 537.000.  

Nedgangen fra 2015 til 2016 skyldes i hovedsak nedgang på sponsormidler og at 
tidligere sponsorer til fiskefestivalen nå er inne med egne langsiktige avtaler med MUIL. 
Dette er bokført andre plasser i regnskapet. 

Antall solgte lodd siste 5 år 

 

Administrative funksjoner 

Irene C. Jensen overtok for Lisa Vangen i 2016 og har vært ansatt i en egen 
prosjektstilling (delt 50% med grendelaget) for å drive «Prosjekt Manndalen». Dette er 
et prosjekt finansiert av Troms fylkeskommune, Kåfjord kommune, Grendelaget og 
MUIL. Prosjektet avsluttes i feb/mars 2017. Det skal utarbeides en egen rapport fra 
dette arbeidet. Irene C. Pedersen har i tillegg drevet prosjektet med utskifting av lys i 
lysløypa og forprosjekt på skibru samt mindre oppgaver i MUIL-regi. 

Årsmøtet bør drøfte om MUIL i framtiden skal etablere en type «daglig leder-stilling» i 
idrettslaget. Her er det muligheter for å søke om tilskudd/ekstern finansiering til en slik 
stilling. 

 

 

Manndalen fiskefestival 2012 2013 2014 2015 2016 
Antall solgte lodd 3715 5000 (+40) 4381 5000 5531 



Medlemsmasse 

Antall medlemmer siste 4 år 

2013 2014 2015 2016 
180 275 245 254 

Inntekt medlemskontingent siste 5 år 

2012 2013 2014 2015 2016 
11.450,- 23.000,- 32.200,- 30.000,- 31.200,- 

Utfordringer 

MUIL bør bli flinkere til å utdanne sine ledere/foreldre. Det er et område som laget bør 
jobbe hardere med de neste årene. Det er viktig med skolering og hente nye impulser 
utenfra. 
 

Økonomi 

MUILs økonomi er fortsatt solid med tilfredsstillende likviditet og det kan brukes midler 
på blant annet mindre anlegg og innkjøp av utstyr uten at dette skal ramme økonomien 
hardt. Dog bør vi bestrebe oss etter å øke inntektene gjennom blant annet tilskudd, 
sponsormidler o.l. MUIL planlegger i framtiden tunge løft på anleggs-siden (les: skibru, 
hall etc.). Dette krever at økonomien er stabil med forutsigbare framtidige inntekter. En 
kan tenke seg at vi som medlemmer kanskje må bidra med blant annet rene kroner i 
egenandeler hvis vi ønsker å bygge nye anlegg her i Manndalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regnskap - statistikk i årene 2012-2016 
 

 

Styret i MUIL vil takke alle dere som har bidratt til lagets arbeid. Det setter vi veldig stor 
pris på! 

Takk for samarbeidet i 2016! 

For styret i MUIL,  
 
Bernt Lyngstad, leder (s.) 

 
 
 
 

Manndalen UIL 2012 2013 2014 2015 2016 
Driftsinntekter 1.082.000 1.996.000 1.864.000 2.424.000 2.022.000 
Driftskostnader 1.228.000 2.129.000 1.693.000 2.326.000 1.955.000 
Driftsresultat - 146.000 - 133.000 + 171.000 + 97.000 +67.000 
      
Driftsinntekter      
Salgsinnt. Varer/tjenester 127.000 406.000 351.000 638.000 372.800 
Offentlig tilskudd 106.000 142.000 327.000 366.000 311.000 
Kapitalinntekter 850.000 1.450.000 1.185.000 1.420.000 1.338.000 
      
Driftskostnader      
Forbruk av innkj. råvarer 192.000 244.000 190.000 277.000 117.000 
Lønn, feriepenger, 
honorar 

51.000 58.000 219.000 292.000 249.000 

Ordinære avskrivninger 139.000 112.000 120.000 94.000 79.000 
Andre innkjøps, 
tilvirkning 

846.000 1.715.000 1.157.000 1.647.000 1.501.000 

      
Balanse      
Eiendeler 2.470.000 2.230.000 2.395.000 2.544.000 2.562.000 
Gjeld og egenkapital - 2.614.000 - 2.359.000 - 2.223.000 - 2.445.000 -2.495.000 
Differanse - 144.000 - 129.000 172.000 99.000 67.000 
      
Manndalen fiskefestival 2012 2013 2014 2015 2016 
Driftsinntekter 883.000 1.563.000 1.171.000 1.519.000 1.430.000 
Driftskostnader 586.000 1.227.000 687.000 982.000 1.045.000 
Driftsresultat + 297.000 + 336.000 + 484.000 + 537.000 +384.000 
      
Driftsinntekter      
Salgsinntekter 
Varer/tjenester 

56.000 281.000 189.000 353.000 162.000 

Offentlig tilskudd 0 25.000 0 0 0 
Kapitalinntekter 827.000 1.256.000 982.000 1.167.000 1.267.000 
      
Driftskostnader      
Forbruk av innkjøpte 
råvarer 

51.000 114.000 22.000 57.000 22.000 

Lønn, feriepenger, 
honorar 

0 16.000 0 0 0 

Andre innkjøps, 
tilvirkning 

535.000 1.097.000 665.000 910.000 1.013.000 

Tap på fordringer 0 0 0 16.000 10.000 



3. ÅRSMELDINGER 
 
Årsmelding for fotball - Gutter 14 år i 2016 
 
Vi startet opp trening i begynnelsen av desember 2015. Vi hadde samarbeid med IKIL, så 
vi var 11 spillere totalt. 
For at alle skulle få mye spilletid opprettet vi 2 lag. Det ene laget med hovedvekt fra 
MUIL og det andre laget med hovedvekt av spillere fra IKIL. Så skulle vi låne spillere 
mellom lagene. Dette førte til at guttene fikk mye spilletid, kanskje litt for mye av og til, 
men det gikk bra. 
 
Vi trente 3 ganger i uka i starten så gikk vi ned til 2 ganger i uka etterhvert og det var 
veldig godt oppmøte på treningen helt fram til påske. Etter påske ble det mer varierende 
treningsoppmøte. 
 
Lagene var satt opp i forskjellige avdelinger. Laget som var satt opp fra IKIL vant sin 
avdeling og spilte om kretsmesterskapet. Vi endte som nr. 3 og det var ok etter 
treningsinnsatsen på ettersommeren. 
Som en liten unnskyldning ble det kanskje for mange kamper og for lite trening på 
sensommeren. Men vi ser at det må trening til for å hevde seg, så der har guttene mer å 
hente, både med egentrening og flere fellestreninger. 
 
Vi deltok også i en stor turnering i Umeå i sommer med ett 11-er lag som vi samlet fra 
hele Kåfjord. Jeg synes vi klarte oss veldig bra og jeg var imponert over guttene som 
spilte veldig bra hele turneringen og vi kom helt til kvartfinalen der vi tapte knepent mot 
Umeå. 
 
Det er mange gode spillere i denne årsklassen her i Kåfjord så jeg håper alle fortsetter. 
I 2017 klarer vi ikke å ha lag i gutter 16 år, så de guttene som skal spille fotball får ett 
tilbud om å spille på A-LAGET her i kåfjord. 
 
Vi har også hatt og har 2-3 spillere på sonesamling. 
 
Har også deltatt på Alta-turneringa med 9er lag og har også deltatt på den vanlige 
Bakkebyturneringa med 2 lag. 
 
Nå har jeg vært med disse guttene siden de var 6 år og det føles litt vemodig å måtte 
slutte med denne fine gjengen, men slik er det, derfor har jeg sagt meg villig til å være 
med på A-laget for å følge opp de spillerne som vil være med videre. 
 
Vil også takke foreldrene gjennom alle disse årene for veldig god hjelp til forskjellig ting 
rundt laget, og spesielt Anita som har vært oppmann/kvinne  i masse år. 
 
 
Med sportslig hilsen 
 
 
Kurt Isaksen 
 

 
 
 
 



Årsmelding skigruppa - sesongen 2016-2017. 
 

Medlemmene i styret, aktive foreldre og barn synes skiidretten er givende. Som tidligere 

år er det derfor lagt ned utallige dugnadstimer på treninger, klubbarrangement, drift av 

anlegg, reiser og deltakelse på samlinger og konkurranser. 

 

Siden siste årsmelding har gruppa: 

- Arrangert løpskarusell på ti løp i perioden juni-oktober. Hvor av terrengløpet på 

fiskefestivalen inngikk i serien. 

- Arrangert to treningssamlinger. Barmarksamling i Målselv og på ski i Levi. 

- Deltatt med 14-15 åringer på to treningssamlinger på Bardufoss arrangert av Troms 

skikrets. 

- Arrangert klubbrenn og Telenorkarusell med 35-45 deltakere. 

- Arrangert Kåfjordmesterskap på ski 2016. 

- Arrangert sonerenn for Nord Troms regionen og «To-mannsstafett» med 

kretsrennstatus. 

- Deltatt med 12-13 utøvere på sonerenn i Nord-Tromsregionen. 

- Deltatt med  7 utøvere på Kretsrenn rundt om i Troms. Deltatt på KM del 1 og 2. (fra 11 

år-) 

- Deltatt på NNM i Alta med våre 14-15 åringer. (lenge siden Muil hadde eget stafettlag 

på NNM). 

- Deltatt på Kirunaspelen med aktive i alderen 8 år – veteran. 

- Klubben har hatt deltakere på noen turrenn i regionen, blant annet Tromsø skimaraton 

og Reistadløpet. Videre hatt deltakere på Vasaloppet og Birkebeinerrennet. 

- Deltatt på Norges Skiforbunds  kursing i ny utviklingsmodell.  

- Gjennomført løypekjøring  og «tråkking» av Sjåbakken. 

- Tatt på oss andre oppdrag for tilrettelegging av fysisk aktivitet i bygda. Eks. skilting av 

turløyper i samarbeid med trimgruppa og Nord Troms Friluftsråd. 

 

Rent sportslig har vi oppnådd gode enkeltresultater både på regionalt- og krets nivå. Vi 

ønsker allikevel å tenke langsiktig og følger hver enkelt utøvers egen utvikling. Med en 

langsiktig tanke ønsker vi å danne et grunnlag for de som etter hvert ønsker å satse på 

langrenn, men også danne et grunnlag for et livsvarig interesse for ski idretten. Det kan 

nevnes at i 2016 stilte MUIL med et eget stafettlag som hevdet seg godt i Nord Norsk 

Mesterskap. Bare dette er en prestasjon som mange andre og store klubber sliter med. 

Det kan også nevnes at MUIL var med å kjempet om seieren da KM sprintstafett ble 

avgjort for noen uker siden. 

 

Veien videre og noen utfordringer: 

Manndalen UIL har de siste to årene vært den nest største skiklubben i Nord Troms og i 

kretsen prates det varmt om antallet utøvere vi stiller opp med på skirenn og hvilke 

arrangement vi klarer å få til. Dette er noe vi må være stolte av, befolkningsgrunnlaget 

tatt i betraktning.   

Skigruppa synes også at det er gledelig at mange bruker skiløypene til å mosjonere på 

ski, det er alltid hyggelig å møte mange skiløpere på løypene. 

 

Skal vi klare å ha en slik bredde også i framtiden er vi avhengig av at flere voksne 

aktivitetsledere i de ukentlige aktivitetene. Vi ser en gryende interesse av å gå på ski hos 

mange av våre yngre barn men har ikke som gruppe, kapasitet å gi alle det ønskede 

fullverdige tilbudet. 



Det skiftende vinterværet vi har for tiden er også en utfordring. Det er lite av løypenettet 

vårt som er markarbeid som skiløyper med resultat at de er utsatte for mildvær og 

overflatevann. Det hadde vært ønskelig at i lysløypa hadde vært bedre markarbeid slik 

at løyper kan gjøres med lite snø og at denne delen klarer av en mildværsperiode. 

 

Skigruppa har siden siste årsmøte bestått av. 

Bård-Gunnar Hansen,  leder. 

Jan Arild Hansen, nestleder. 

Martin Mandal, styremedlem. 

Martin Solberg, styremedlem. 

 

Årsmelding 13.02.17 

 

Med hilsen Skigruppa MUIL. 

 

 

Årsmelding for fotball - Jenter 14 år 7-er i 2016 
 
Jentene på J14-laget i 2016 har bestått av 11 spillere født i 2001, 2002 og 2003. Jentene 
fra årsklasse 2001 fikk innvilget dispensasjon fra kretsen for å delta på laget.  
 
Jentene har vært ivrige med å trene gjennom vinteren selv om oppmøte kunne variere. 
Etter at kunstgressbane åpnet på vårparten så har jentene trent 2 ganger i uka. I 
sommerferien så har jentene trent sporadisk i lag med andre årsklasser. 
 
Gruppa har vært ivrige og har vist interesse for å tilegne seg nye ferdigheter. De har også 
vist vilje til å trene hardt når det har vært lagt opp til dette. De tekniske ferdighetene og 
spilleforståelse har blitt styret gjennom sesongen. 
 
Jentene fikk også være ballhentere under Tippeligakamp mellom TIL og Rosenborg. 
Dette var nok en artig og annerledes opplevelse for alle å være med på. 
 
Det er ingen tvil om at jenter i denne årsklassen har sine egne sterke meninger om 
mangt og meget. Av og til så har dette skapt utfordringer blant annet med hvordan vi 
oppførere oss mot hverandre i kampsituasjoner, på treninger og hvordan vi forbereder 
oss til kamp. Dette har som oftest løst seg til det beste og gruppa har etter hvert fått litt 
annen perspektiv på hvordan en større gruppe må fungere i lag for at alle skal trives. 
 
Resultatmessig så har nok jentene og støtteapparat ønsket seg bedre resultater. Men så 
lenge gruppa har trivdes med fotballen så har ikke dette vært noe stort minus. Trivselen 
med å reise i lag og samtidig dyrke en interesse for fotball, har nok veid tyngre enn 
resultatene. 
 
Lagleder for jentene har vært Cathrine Solbakken. Undertegnede har vært trener. Både 
Cathrine og Katrine I. Lyngstad har bidratt med kampledelse ved undertegnedes fravær. 
 
Fotballhilsen fra Bernt 
 
 



Årsmelding fra trimgruppa 
 

 

 



 

Årsmelding 2016 for Taekwondo-gruppa 

Taekwondo gruppa har i 2016 hatt et aktivt år med godt treningsmiljø, sterkt 

nyrekruttering, opprettelse av nytt parti i Olderdalen og deltakelse på flere mesterskap.  

Ved utgangen av 2016 hadde vi 47 aktive utøvere fordelt på 32 barn, 5 juniorer og 10 

seniorer. 

Treningen har vært organisert som faste ukedagstreninger i Olderdalen og Manndalen, 

og fellestreningshelg en gang i måneden. Uketreningene har varighet på 1-2 timer, mens 

helgetreningene har varighet på ca 5 timer for hvit og gulbelter, og 10 timer for de med 

grønt, blått og rødt belte. Helgetreningene ledes av Egor Valkov, som også er sportslig 

hovedansvarlig for klubben.  

I september etablert vi nytt delparti som har trening i Olderdalen, under ledelse av 

Marita Jensen. Det har vært meget god oppslutning om dette partiet, og det per utgang 

av 2016 var det 23 barn, 2 juniorer og 10 seniorer i dette partiet. Partiet benytter 

Kåfjord idrettshall som treningsarena. 

Partiet i Manndalen trenes av Sajane Karina Olsen, og hadde per utgang av 2016 9 barn 

og 3 juniorer. Treningstilbudene i Manndalen og Olderdalen er åpen for alle i klubben , 

og en del av utøverne benytter seg av begge tilbudene.  

Det er gjennomført tre graderinger av utøverne. Utøverne er i dag gradert fra 10. til 1. 

gup (fargene hvit, gult, grønt, blått og rødt belte).  

I tilknytning til treningshelgene har det vært arrangert sosiale aktiviteter, der foreldrene 

har vært ansvarlig for program. De sosiale aktivitetene har bl.a. vært pizzaspising og 

filmkveld. 

MUIL taekwondo har deltatt på flere mesterskap hvor de har gjort seg bemerket med 

god innsats og flere medaljer, både innen sparring og mønster. Vi har deltatt på NNM i 

Tromsø, NM i Bergen, Bymesterskap i Tromsø og regionsmesterskap i Målselv. Det er 

verd å merke seg at på NM fikk klubben tre medaljer med sølv og bronse til Sajane 

Karina Olsen og sølv til Marita Jensen. 

Sajane Karina Olsen deltok også på World Cup i Budapest, hvor hun representerte Salten 

Taekwondo. Ho fikk bronse i mønsterklassen (rødt belte), i konkurranse med 48 utøvere 

fra hele verden. Hun deltok også i sparring. 

Olivia Fossli og Sajane Karina Olsen deltaer også på regionslagtreningen. Treningene for 

disse avvikles i Tromsø fire helger i året.  

Flere av utøverne deltok på Sommerleir i Målselv i juni. Gruppa hadde ansvar for 

barnefiske-konkurransen under Manndalen fiskefestival. 

Styret i MUIL taekwondo valgt 03.09.16 har bestått av: 

Leder: Henrik Olsen.  

Nestleder: Silje Hovdenak 

Økonomiansvarlig: Ingvild Larsen 

Ansvarlig sosial aktivitet/sekretær: Monica Wennberg 

Utstyrsansvarlig: Espen Nordeng 

Det har vært avholdt et konstituerende styremøte og et foreldremøte.  



 

Utfordringer framover 

Vi har i løpet av året hatt god rekruttering av nye, yngre utøvere. Samtidig er det en 

utfordring å holde på juniorene, dvs de som er fra 13-14 år og oppover. 

Vi har i dag kompetanse til sjøl å kunne trene nybegynnerne, men har lite treningsmiljø 

for juniorene mellom treningssamlingene. Juniorene får derfor for lite treningstid. Dette 

er delvis løst ved at de har trent med klubbene i Målselv og Tromsø, samt deltakelse på 

regionssamlingene.  

For stabilitet og bygging av kompetanse er det vikig å holde på disse, også med tanke på 

at klubben om en tid bør kunne rekruttere egne trenere og utøvende ledere. På 

mesterskap mangler vi tilstrekkelig antall coacher som man er pliktig å stille med. 

Tromsø klubben har ofte hjulpet oss med coacher. Marita Jensen har i år kunne stille 

som coach. 

Gymsalen fungerer godt som treningslokale, og vi har greit med utstyr. Det samme 

gjelder idrettshallen i Olderdalen. I Olderdalen er det imidlertid behov for 1-2 sett med 

treningsmatter, da gulvet der er veldig kalt (treningene foregår barfotet).  

 

Styret 

Manndalen,  14.02.2017 

 

Årsmelding Anleggsgruppa 

Vi i anleggsgruppa har i foregående år hadd mest arbeid under Fiskefestivalen med 
rigging og rydding. 

Vi har vært med og hjulpet Mikalsen Installasjon i lysløypa nå i februar med å skifte til 
LED lys. Jobben er startet men er ikke fullført.  

I fjor ryddet vi og fjernet platter utenfor brakka i Fossen siden de var råtten og farlige. 

Det er mye vi i anleggsgruppa skulle gjort med anlegg, men vi har hadd litt begrenset 
arbeidskapasitet.  

 

Mvh. Anleggsgruppa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Årsmelding 2016 for Sykkelgruppa 

 
 
Styret har i perioden bestått av:  
Helge Vatne 
Espen Nordeng 
Nils Arne Karlsen 
Bård Gunnar Hansen 
 
Aktivitet: 
 
Sykkelgruppa har hatt et styremøte og et telefonmøte i meldingsåret. 
 
Vi arrangerte sykkelkonkurransen under årets fiskefestival. Det ble et bra arrangement 
med mange sykkelglade deltakere. 
 
Sykkelgruppa er fortsatt en liten gruppe, med svært liten aktivitet. 
 
Manndalen UIL -sykkel er nå innmeldt i Norges sykkelforbund slik at alle medlemmer i 
MUIL kan delta i sykkelritt og representere Manndalen UIL sykkel. 
 
 
 
For sykkelgruppa 
 
Helge Vatne 
 
 

Årsmelding 2016 for J12, Menn 7er og Menn 11er 6 div. 

 
MUIL/IKIL Jenter 12 
Laget startet opp som kun Manndalen, med treninger i gymsalen og ett stabilt oppmøte 
på 5-6 spillere, frem til nyttår. 
For å kunne gi ett bedre tilbud til spillerne, være mindre sårbare for skader/forfall og å 
kunne stille ett 7er lag i serien, ble vi enige med IKIL om å kjøre ett samarbeidslag. 
Fordelt treninger og kamper mellom Fossen og Holmen. 
 
Spillerne har gjennom sesongen spilt i seriespillet, deltatt i Altaturneringen og på 
Bakkebyturneringa, som en sesongavslutning. 
 
Spillerne har gjennom sesongen holdt humøret og spillegleden oppe på en flott måte og 
utviklet seg som fotballspillere, selv om ikke resultatene alltid gikk helt vår vei. Litt 
ustabilt treningsoppmøte på høsten. (for mye fotball for noen?) 
 
Spillerne fra begge klubber har trivdes å spille i lag i 2016 sesongen. 
 
Planlagt samarbeidslag sammen med IKIL (og OIK?) i 2017 sesongen, pga lite spillere i 
klubben. 
 
 
 
 



MENN 7er (MUIL/IKIL2) 
Som en del av samarbeidet med IKIL, stilte vi også ett 7er lag i seriespillet. 
Dette for å kunne gi ett fotballtilbud til spillerne som ikke er fast på førstelaget, old boys 
og å få en lettere overgang fra junior- til seniorfotball for de yngste spillerne i troppen. 
 
I begynnelsen av sesongen kolliderte flesteparten av G14's kamper med 7er-lagets 
kamper, så vi ble nødt til å bruke flere førstelagsspillere enn tenkt. 
 
Verdifull kamptrening for spillerne i en ny gruppe, men etter hvert ble det litt for mange 
kamper, i forhold til bredden i laget. 
 
Positivt at mange av G14 spillerne fikk prøve seg på laget i løpet av sesongen. Vi nådde 
delmål om å vinne serien, men tapte KM-finale mot Bardufoss. 
 
2017-utgaven av 7er-laget bør ha en større bredde, uten å være avhengig av å måtte 
bruke spillere fra førstelaget til hver kamp. 
 
IKIL/MUIL 6.Divisjon 
Utviklet oss som lag, hadde fremgang og spilte mye god fotball gjennom sesongen. 
Bra trykk og veldig godt oppmøte på treningene gjennom sesongoppkjøringen og 
vårsesongen. Litt varierende på midtuketreningene i høstsesongen, etter at mange 
spillere flyttet pga skolegang. 
 
Nådde internt delmål om å vinne avdelingen vår, men glapp opprykket i siste kamp. 
 
Foran 2017 sesongen har det kommet opp flere talentfulle spillere fra G14 som trener 
med A-laget, samt at Kurt Isaksen har kommet inn i trenerteamet. 
 
TRENERE OG LAGLEDERE FOR SESONGEN 2017 
 
Gutter 8/Jenter 8 
Trener: Kai-Einar Karlsen 
Lagleder: Lisa Solbakken 
Gutter 10 
Trenere: Fred Are Nilsen og Anders Furuseth 
Lagleder: Silje Hovdenak 
Jenter 12 
Foreløpig uavklart 
Jenter 14 
Trenere: Geir Morten Bartholdsen og Viggo Borgan 
Lagleder: Cathrine Solbakken 
Senior 
Trenere: Kurt Isaksen (og Øistein Berg, IKIL) 
Lagleder: Geir Morten Bartholdsen (Kun 7er lag) 

 Lagleder for 11er lag jobbes med. 
  
 
 
Geir Morten Bartholdsen, 15.Februar 2017 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. REGNSKAP 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. KONTINGENTER/EGENANDELER 
 

Ved sist årsmøtet i 2016 ble det fastsatt følgende satser for medlemskap i 
MUIL. Medlemskapet er basert på antall medlemmer av husstanden med en 
minimumskontingent for husstanden på kr. 300,- og maksbeløp for 
husstanden på kr. 500,-.  

Støttemedlemskap:      Kr. 100,- 

Husstand med 1 medlem:     Kr. 200,- 

Husstand med 2-3 medlemmer:    Kr. 300,- 

Husstand med 4 medlemmer eller flere:   Kr. 500,- 

 

Ingen egenandeler er fastsatt. 

 

Årsmøtet må fastsette satsene for 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANLEGGSPLAN 2016-2018 
 

 

 

 

ANLEGGSPLAN 
 

for Manndalen ungdoms – og idrettslag 

2016 – 2018 

 

 

 

Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 

 

 



Styrets forslag til årsmøtet 23.02.17 

 

Revisjonshistorikk 

 

 

Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018  

Forfatter Styret i MUIL Godkjent av Bernt L 

Antall sider 3 Signatur  

 

REVISJONSHISTORIKK 

Rev.nr Beskrivelse Dato Neste revisjon 

0 Initiell versjon/Idedugnad 16.1.2013 30.1.2013 

1 Styremøte 30.1.2013 2.2.2013 

2 Årsmøte 2.2.2013 Jan/feb 2014 

3 Styremøte  25.2.2014 28.2.2014 

4 Årsmøte 28.2.2014 Feb 2015 

5 Styremøte  09.02.2015 13.02.2015 

6 Årsmøte 13.02.2015 26.01.2016 

7 Styremøte 26.01.2016 Årsmøtet 18.2.16 

8 Årsmøte 18.2.2016 Styremøte 21.2.2017 

9 Styremøte 21.2.2017 Årsmøte 23.2.2017 

10 Årsmøte 23.2.2017 Feb 2018 

 
 
 

 



Innledning 
 

Hensikten med denne planen, er å få fram overordnede føringer og 

prioriteringer for framtidens satsing på idrettsanlegg i Manndalen i 

perioden fra 2016 til 2019. 

Planen er utarbeidet av idrettslagets egne medlemmer gjennom 

idédugnadsmøte, styremøter og vedtatt på årsmøter første gang 

2.2.2013. Planen er revidert ved årsmøtet 28.2.2014, årsmøtet 

13.2.2015, årsmøte 18.2.2016 og skal nå revideres ved årsmøtet 

23.2.2017. 

Denne planen skal være MUIL´s egen anleggsplan, men den har 

begrenset betydning om den ikke også har gjennomslagskraft i Kåfjord 

kommune for blant annet søknad om spillemidler. 

Anleggsplanen legges opp til å følge den overordnede idretts- og 

anleggsplanen i Kåfjord kommune. 

Handlingsplan 2016-2018 – Styrets forslag til årsmøte 23. februar 
2017 
 

 

1.prioritering: Bru over Manndalselva 

2.prioritering: Nytt klubbhus 

3.prioritering: Fotballhall 

4.prioritering: Tilrettelegging for sykkelstier 

5.prioritering: Lys over skøytebane i Vannet 

6.prioritering: Alpinbakke Vannet: Forprosjekt 

7.prioritering: Orienteringskart Manndalen 
 

Fullført: 

Utskifting av lys i skiløypa fullføres feb/mars 2017. 
 

 

 

 

 

 



 

7. VALG 
 

Valgkomiteens forslag til medlemmer i styret og undergrupper 2017: 

 
Hovedstyret: 
Leder: Henrik Olsen 
Nesteleder: Tom Hugo Furuseth 
Styremedlem: Tommy Eriksen 
Styremedlem: Martin Solberg 
Styremedlem: Cathrine Solbakken 
 
Varemedlemmer til hovedstyret: 
Marina Olsen 
Caroline Vatne 
 
Skigruppa: 
Martin Solberg 
Bård Gunnar Hansen 
Ane-Alis V Johansen 
Yvonne Eriksen 
Jan Arild Hansen 
 
Sykkelgruppa: 
Espen Nordeng 
Nils Arne Karlsen  
Helge Vatne 
Bård Gunnar Hansen 
 
Trimgruppa: 
Berthon Bucht 
Johnny Mandal 
Isabell Taknes 
Weronica Olsen 
 
Anleggsgruppa/alpint: 
Even Steinlien 
Jan Hugo Johansen 
Bjørn Hallvard Seljeskog 
Klemet Anders 
Mikal Karlsen 
Viggo Borgan (alpin) 
 
Barneidrettsgruppa:  
Leder: Dag Runar Voldvik/Katharina Niva  
Hilde Skogheim  
Silje Solberg 
Kristina Stenseth 
 
Valgkomiten: 
Ane Alis V Johansen 
Kine Solberg 
Kevin Eriksen 



 
Revisor: 
Hermund Dalvik (Valgt for 2 år i 2016) 
 
Fotballgruppa etableres ved sammensetning av lagledere fra hvert enkelt fotballag i 
MUIL. Ref. samme ordning som i 2016. 
 
Taekwon-Do velger sitt eget styre. 
 

 

8. INNKOMMENDE SAKER 
 

Fra Kurt Isaksen: 

 

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I MUIL 2017. 
 
MUIL har måtte låst av penger til den totale premiesummen for lotteriet masse måneder 
av året. 
Dette gjør at MUIL har dårligere likviditet store deler av året. Dette kan vi forhindre hvis 
MUIL ved fiskefestivalstyret avtaler med de forskjellige som vi henter premier fra at vi 
betaler kontant den summen som avtales. Da kan det også være lettere å få enda bedre 
avtaler med de forskjellige firmaene. 
MUIL slipper også å ordne bankgaranti for hvert år og hvis dette koster penger vil MUIL 
også spare disse pengene. 
 
FORSLAG 2. 
Hvis det ikke er ett krav fra lotteritilsynet at det må brukes politi ved trekkingen av 
lotteriet, vil eg foreslå at vi kutter ut politiet og heller spør ordfører eller 
kontrollkomiteen i kommunen å bistå ved trekkingen. 
Hvis det er mulig å gjøre det slik kan MUIL spare en god del penger, ca  7- 8 tusen 
kroner. 

 

 

 

 


