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Årsmøte 

Manndalen UIL 

 

Saksliste og sakspapirer 
 

7. februar 2019, kl 19.00 

Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk 
 

 

 

Saksliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder, møtesekretær og to protokollunderskrivere 

3. Styrets og undergruppenes årsmeldinger 2018 

4. Årsregnskap 2018 

5. Fastsettelse av kontingenter 

6. Revidering av anleggsplan 

7. Budsjett 2019 

8. Valg 
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Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Årsmøtet er annonsert på www.manndalen.no, MUILs facebookside og med oppslg i uke 2, 2018. 

Styret har behandlet sakliste den 21. januar.  

 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

Sak 2/19 Valg av møteleder, møtesekretær og to 

protokollunderskrivere 

 

Forslag til vedtak: 

Som møteleder velges ___________ 

Som møtesekretær velges ______________ 

Som protokollunderskrivere velges _________________  og _______________ 

 

 

 

Sak 3/19 Styrets og undergruppenes årsmeldinger 2018 
 

Styrets årsberetning for 2019 

MUIL legger bak seg et år med stor aktivitet i laget, med et variert idrettslig  tilbud til barn, 

unge og voksen i Manndalen og kommunen. Gjennom lagets mangfoldige aktivitetstilbud 

bidrar vi til å skape et sunt, sosialt og attraktivt bomiljø i bygda og kommunen. Dette tilbudet 

er skapt av de mange som har påtatt seg treneransvar, laglederjobb, støtteapparat, verv og 

frivillig innsats gjennom året. Styret er dypt takknemlig for det arbeidet som lagets trenere, 

aktivitører og medlemmer har lagt ned i 2018.  

Styret 

Styret i MUIL valgt på årsmøtet 31.01.2018 har bestått av 

Leder Henrik Olsen 

Nestleder Martin Solberg 

Styremedlem/sekretær Caroline Vatne 

Styremedlem Tommy Eriksen 

Styremedlem Inger Vatne 

Varamedlem Irene Pedersen 

Varamedlem Viggo Borgan Solbakken 

 

Kasserer/Regnskapsfører: Olav Kristian Vatne 

Revisor: Hermud Dalvik 
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Styret i MUIL har i perioden behandlet 55 saker. Det har vært avholdt 8 styremøter. Et av møtene har 

vært utvidet styremøte med undergruppene tilstede.  

Styret kan berette at 2018 har vært et aktivt år, der laget har kunne tilby et bredt tilbud av idrettslige 

aktiviteter for både barn, ungdom og voksne. 

 

Aktiviteter 

MUIL har i 2018 tilbydd følgende aktiviteter: 

 Taekwondotrening for barn, ungdom og voksne med partier i Manndalen og Olderdalen 

 Skitreningstilbud for barn og ungdom 

 Klubbrenn/Skikarusell for barn, ungdom og voksne 

 Arrangør av skikonkurranser for sonen og kretsen 

 Skiløypetilbud for barn, ungdom og voksen, ca 10 km oppkjørte løyper 

 Oppmerkede turløyper med bøker 

 Fotballtreningstilbud for barn og unge i alderen 6-18 år 

 Barnegym ukentlig 

 Ukentlig styrketreningstilbud for ungdom og voksne 

 Ukentlig innebandytrening for ungdom og voksne 

 Kanonballtilbud for ungdom og voksne 

 Arrangert Kåfjordmesterskap på ski 

 Arrangert Nord-Troms mesterskap i Taekwondo 

 Barnefiskekonkurranse 

 Stor fiskekonkurranse 

 Sykkelløp for barn, ungdom og voksne 

 Terrengløp for barn, ungdom og voksne 

 Fotballturnering for barn og unge 

 Fotballskole for barn og unge 

 A-lagsfotballtrening 

 10 turmarsjer 

 Drifter 8 trimløyper med premiering  

 Bingoer 

 Dansekonsert for voksne 

 Vedlikehold hytta i Skaidi 

Trimgruppa har driftet trimbøkene rundt i dalen og fjellene i Manndalen, og det har vært registrert 

6009 besøkende på de 8 trimbøkene som er lagt ut. Trimgruppa har arrangere 10 turmarsjer i 

samarbeid med IKIL.  

MUIL Taekwon-Do har treningspartier både i Manndalen og Olderdalen. Laget deltar aktiv i 

mesterskap og kan for 2018 skilte med bl.a. 5 NM og 13 NNM medaljer. I tillegg har de arrangert 

først Nord-Troms mesterskap i Taekwondo. Sajane Karina Olsen er også tatt ut til landslaget og skal 

representere Norge under VM.  

Fotsballgruppa har gitt trenings- og kamptilbud til barn og ungdom, og har meldt lag opp i serie i G8, 

J10, J12 og J15, samt A-lag i 5. divisjon. Fotball har også deltatt på flere turneringer. 

Skigruppa har en god stamme av utøvere og har deltatt på sone-, kretsrenn og NNM. Gruppa har 

tilpasset tilbud for flere aldersgrupper, og har kjørt opp skiløyper hele vintersesongen som brukes av 
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mange i bygda.  Skigruppa har også vært vertskap for vel gjennomførte sone- og kretsrenn i 

Manndalen.  

Barneidrettsgruppa har startet opp med barnegym, som har vært arrangert ukentlig. 

Aktive i organisert idrettstilbud i MUIL 2018 

 Fotball Taekwondo  Ski SUM 

Barn 6-12 27 24 17 68      (55) 

Ungdom 13-19 21 5 24 50      (34) 

Over 19 8 10 4 22      (33) 

SUM 56 39 45 140    (122) 

Tallene i parentes er 2017 tallene. 

Styret har gitt støtte til Manndalen jeger- og fiskeforening til å sette opp gangbru over Filbmanjálbmi-

bekken og til Pu-tjenesten for å sette opp grillhytte og tilrettelegge tursti for sine brukere. MUIL har 

også støttet Lyngefjord skyrun med lån av tidtakerutstyr.  

 

Manndalen fiskefestival 

Manndalen Fiskefestival ble arrangert for 25. gang i juni 2018. Festivalen er og blir MUILs største og 

viktigste inntektskilde i tillegg til å tilby en rekke aktiviteter. Festivalen ga et overskudd på kr. 

269.350,-. Fiskefestivalstyret har bestått av Helge Vatne (leder), Caroline Vatne, Geir-Morten 

Bartholdsen og Fred-Are Nilsen. Hermud Dalvik har tatt seg av lodd og økonomihåndteringa.  

Antall solgte lodd siste 4 år 

Fiskefestival 2015 2016 2017 2018 

Antall solgte lodd 5000 5531 5691 5434 

 

Anlegg 

MUIL drifter flere idrettsanlegg i bygda. Laget drifter ski- og lysløype som holdes åpent hele 

skisessongen og kunstgressbanen i Fossen. Laget har eget klubbhus, lagerbygg og er medeier i 

Skaidihytta i Čapput. MUIL har også utstyr til aktivitet i gymsalen i Manndalen og Kåfjord idrettshall i 

Olderdalen.  

Manndalen UIL styrer etter anleggsplanen for 2016-2018. Denne planen ble revidert på årsmøtet i 

2018. Planen er et viktig styringsdokument for vårt lags satsing på anlegg. 

Det er arbeidet videre med skibru over Manndalselva. I 2018 er det foretatt grunnborring og 

prosjektet har vært ute på anbud. Det kom inn et anbud som lå et godt stykke over beregnet pris på 

brua. Det jobbes videre i 2019 med prosjektet.  

Det nye klubbhuset i Fossen er foreløpig ferdigstilt og det er koplet til strøm, vann og avløp. Huset 

har lagerrom for ski og fotball, kjøkken, toalett, liten garderobe og møterom. Det arbeids videre i 

2019 med området rundt klubbhuset. Det gamle klubbhuset benyttes som lager.  

Fotballbanen er vedlikeholdt med påfyll av gummigranulat og innkjøp av flere fotballmål. Det har 

vært gjort en tilstandsbefaring med Norges fotballforbund i 2018 og utarbeidet tilstandsrapport for 

banen. Banen eies av Kåfjord kommune og forvaltes av MUIL.   
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Skitrekket har ikke vært i drift i 2018, og driftstillatelsen er tilbaketrukket av Statens jernbanetilsyn. 

Det kan søkes om ny driftstillatelse når vi har sertifisert en eller flere til å kjøre heisen. Det må gjøre 

enkle utbedringer av heisen. 

Det er montert utendørs trimapparat ved fotballbanen i Fossen. Det er Kåfjord kommune som har 

kjøp disse inn, og MUIL sammen med Grendeutvalget har vært ansvarlig for oppmontering. 

Apparatene er mye brukt av bl.a. barnehage og skole. 

Det har vært arbeidet videre med Hvilehytta på Samuelsbergfjellet. Det er i 2018 søkt og og innvilget 

byggetillatelse og materialene er fraktet opp til tomta. Oppmontering er planlagt gjennomført i 2019.  

Det er ført vedlikehold på tråkkemaskinen i 2018.  

Det er kjøpt inn noen flere matter til taekwondogruppa i 2018.  

 

Administrative funksjoner 

MUIL har ikke hatt administrativt ansatte i perioden.  

 

Medlemsmasse 

Antall medlemmer siste 4 år 

2015 2016 2017 2018 

245 254 251 225 

 

Inntekt medlemskontingent siste 4 år 

2015 2016 2017 2018 

30 000 31.200 31.300 28 800 

 

Tilskuddssatser 

MUIL har i 2018 hatt følgende grunnsatser for tilskudd til utøvere og treneres deltakelser i 

turneringer, mesterskap, treningslerier o.l: 

Arr i kretsen med overnatting  750,- per utøver 

Arr i landsdel/nasjonalt   1100,- per utøver 

Bruk av privat bil til kamper/mesterskap: 1,50 per km 

I tillegg har klubben dekke deltakeravgifter i forbindelse med mesterskap o.l.  

Klubben har dekket 40% av kostnader til klubbdrakter (overtreksdrakter).  

 

Økonomi 

MUIL har årsresultat på -92.012,46. Balansen viser eiendeler på til sammen 2 937 158,62, herav 

1.012.473,- i bankinnskudd/kasse. Laget har for tiden ikke langsiktig eller kortsiktige lån. Laget har 

ikke gjort tunge anleggs løft i perioden. 
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Hoveddelen av inntektene kommer fra Fiskefestivalen. I tillegg har laget inntekter gjennom offentlige 

tilskudd, kontingenter, grassrotandel, bingo, sponsormidler, egenandeler og ulike salgsinntekter. 

MUIL har fornyet sponsoravtalene med Sparebank1 NN og Lerøy i 2018.  

MUIL har tilstrekkelig god økonomi til å opprettholde premiesummen for Fiskefestivalen på egen 

sperret konto.  

Laget har følgende aksjeandeler i andre selskap: Manndalen basseng 75 aksjer, Davvi álbmogiid 

guovddás 5 aksjer 

Regnskapsstatistikk siste 4 år: 

 2015 2016 2017 2018 

Driftsinntekter 2.424.000 2.022.000 2.231.000 1.829.706 

Driftskostnader 2.326.000 1.955.000 1.786.000 1.922.396 

Årsresultat 97.000 67.000 445.000 - 92.012 

 

Utfordringer 

MUIL bør bli flinkere til å utdanne sine ledere/foreldre, skjønt flere har deltatt på kursing i 2017 både 

innen fotball, kampsport og ski. Det er et område som laget bør jobbe hardere med de neste årene. 

Det er viktig med skolering og hente nye impulser utenfra.  

MUIL bør bli flinkere til å få ungdom engasjert i idrettslig aktivitet. Vi har mye frafall fra 12 års 

alderen. 

MUIL har noen utfordringer når det gjelder økonomihåndtering, særlig hva gjelder registrering av 

salgsinntekter på en god nok måte. Styret bør få laget et enkelt økonomireglement som også 

undergruppene er kjent med.  

Styret viderefører arbeide med felles klubbprofil på drakter/overtrekksdrakter slik at MUIL sin utøver 

framstår med helhetlig profilering utad og på stevner. Det må arbeides med å få egnede 

overtrekks/treningsdrakter for alle idrettsgrener med klubbens profil.  

Ivaretakelse av dugnadsånden er en utfordringtidvis, og vi ser spesielt utfordringer med å få 

tilstrekkelig antall frivillige til gjennomføring av Fiskefestivalen.  

 

Styret takker alle som har bidratt til lagets aktiviteter i 2018. 

 

Manndalen, 21.01.2019 

 

______________________  _____________________  __________________ 

Henrik Olsen    Martin Solberg    Caroline Vatne 

Leder     Nestleder    Styremedlem 

 

______________________  _____________________ 

Inger Vatne    Tommy Eriksen 

Styremedlem    Styremedlem 
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Årsmelding ski- og sykkelgruppa Manndalen UIL sesongen 2018-2019. 
 

MUIL ski og sykkel har siden siste årsmøte bestått av: 

Leder: Ane-Alis V. Johansen 

Bård-Gunnar Hansen                      

Martin Solberg 

Yvonne Eriksen 

Etter årsmøte 2018 ble ski- og sykkelgruppene slått sammen.  Vårt hovedfokus har i perioden vært 

rettet mot ski, og vi ønsker i framtida også å bli mer aktiv på sykkelfronten . 

Bård-Gunnar Hansen, Ane-Alise Johansen, Jan-Arild Hansen (vår 2018), og Yvonne Eriksen (fra høsten 

2018) har fungert som trenere. 

Skigruppa har i senere år arbeidet etter en årsplan for å ha god oversikt over møter og kommende 

aktiviteter/arrangement. I planen er også oppgavene fordelt mellom medlemmene i styre. Dette har 

fungert godt da arbeidsbelastningen har blitt jevnere fordelt. Det har vært et aktivt styre hvor alle 

har gjort en kjempejobb. Det er likevel ønskelig å være fem i styret. 

 

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 skigruppa: 

- Gjennomført treninger to ganger i uka i perioden september-april 

- Arrangert terrengløpet og sykkelløpet (Espen) under Fiskefestivalen. Vært aktive på øvrig dugnad på 

Fiskefestivalen. 

- Arrangert to treningssamlinger. Barmarksamling i Skibotn og skisamling i Levi. 

- Deltatt med 13 åringer på kretssamling barmark på Bardufoss arrangert av Troms Skikrets. 

- Deltatt med 14-15 åringer på tre treningssamlinger arrangert av Troms skikrets. 

- Stilt med trener på treningssamling arrangert av Troms skikrets. 

- Arrangert klubbrenn og Telenorkarusell med 30-40 deltakere 

-Arrangert Kåfjordmesterskap med 30-40 deltakere 

- Lagt til rette for aktiviteter til skolen skidag. Skilekbakker osv. 

- Arrangert «bamserenn» for 0-8 år i forbindelse med eget sonerenn. 

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

- Deltatt med 10-12 utøvere på sonerenn i Nord-Tromsregionen. 

- Deltatt med  7-8 utøvere på kretsrenn rundt om i Troms. Deltatt på KM del 1 og 2. (fra 11 år-). 

- Deltatt på Kirunaspelen som med aktive i alderen 3 år – veteran. 

-.Vi har hatt deltakere på Vasaloppet. 

- Utøvere i ski- og sykkelgruppa har også konkurrert en del i sommersesongen. Det kan nevnes at vi 

hadde deltakere på Midnightsun Maraton i Tromsø og  på Lavkarittet. 

- Holdt vedlike skiløyper, gjennomført løypekjøring  og «tråkking» av Sjåbakken.  

- På egne arrangement har vi lagt opp til inntektsgivende aktiviteter som kafedrift og lotteri. Det kan 

også nevnes at det ble ordnet en julekalender som gav gode inntekter. 

 

Rent sportslig har vi oppnådd gode enkeltresultater. I enkelte årsklasser hevder vi oss på topp både 

regionalt- og på krets nivå.  Det kan også nevnes at MUIL for andre året på rad stilte med eget 

stafettlag i NNM.  

Vi har klart å rekruttere nye utøvere og trener slik at vi til tider har kunnet delt opp treningene i tre 



8 
 

grupper etter alder. Dessverre har noen utøvere falt i fra, men til trotts for dette er vi ennå den nest 

største skiklubben i Nord Troms.  

Antall utøvere i fordelt på alder og kjønn (av medlemmer): 

Alder Menn Kvinner 

0-5 år 8 9 

6-12 år 12 12 

13-19 år 1 3 

20-25 år   

 21 24 

 

Skigruppa synes at det er gledelig at mange bruker skiløypene til å mosjonere og turer på ski, det er 

alltid hyggelig å møte mange andre skiløpere på løypene.  

 

 

Dato: 10.01.2019 

Med hilsen Skigruppa MUIL. 

 

 

Årsmelding fra barneidrettsgruppa i MUIL.  

I oktober i fjor startet vi opp med barneidrett igjen. Det har vært mellom 3-15 barn på 
barnegymmen. Det har variert av antall gutter og jenter fra 0-6. (ca 8 gutter og 7) 
Vi har barnegym hver torsdag fra 17.30-18.30. 
 
Under barnegymmen har barna stort sett fått bestemme aktiviteten. Vi har også hatt arrangerte 
leker som hinderløype, ulike sisten, samarbeidslek med fallskjerm etc. Barna har lekt og gitt uttrykk 
for at de synes barnegym er gøy. 
 
Barnegymmen har fungert bra da vi har vært tre som har byttet på ansvaret. Det skal sies at det har 
vært en utfordring med nøkkelkort, da kun en har hatt tilgang. 
 
Under fiskefestivalen 2018 hadde barneidrettsgruppa ansvaret for innkjøp til kiosk og salg under 
barnefiskekonkurransen. Vi hadde også ansvaret for kiosksalget under trekningen av 
barnefiskekonkurransen og sykkelløpet. Det ba på noen utfordringer av ulike grunner da 
undertegnede og de to andre i undergruppa har små barn som også ønsket å delta og som også 
trengte tilsyn. Forslag fra oss er at vi går tilbake til den gamle ordningen der noen andre har ansvar 
for kiosksalget under trekningene. 
 
Ellers fungerte det fint. 
 
Leder av barneidrettsgruppa 
Silje Solberg  

Dato:15.01.2019 
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Årsmelding 2018 for 

Taekwondo gruppa i MUIL 

 

 

Taekwondo gruppa har i 2018 hatt et aktivt år med godt treningsmiljø, parti både i 

Manndalen og Olderdalen, godt treningssamarbeid med Nordreisa og deltakelse på 

flere mesterskap. Klubben har arrangert det første Nord-Troms mesterskapet i 

taekwondo, kombinert med barneaktivitetsdag. Klubben har også fått sin første 

landslagsutøver med Sajane Karina Olsen, som skal representere Norge under VM i 

Inzell i april. 

Ved utgangen av 2017 hadde vi 39 aktive utøvere fordelt på 24 barn, 5 juniorer og 10 seniorer. 

Utøvere fordelt på alder og kjønn:  

Kjønn/alder 6-12 13-19 20-40 Sum 

Menn 9 2 5 16 

Kvinner 15 3 5 23 

Sum 24 5 10 39 

 

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

fellestreningshelg en gang i måneden. Helgetreningen har ikke vært gjennomfør i høstterminen. 

Uketreningene har varighet på 1-2 timer, mens helgetreningene har varighet på ca 4 timer for hvit og 

gulbelter, og 8 timer for de med grønt, blått og rødt belte.  

Partiet i Manndalen trenes av Geir Ivar Johansen og Kristoffer Pedersen. Partiene i Olderdalen trenes 

av Marita Jensen, Antone Pedersen, Ståle Pedersen, Karstein Marthinsen, Lars Arvid Turunen, 

Monica Hansen, Kristine Pedersen og Áigin Turunen. I Olderdalen er det eget nybegynnerparti for 

voksen, eget barneparti, i tillegg til at det er felles trening for alle grader og aldre. Helgetreningen har 

vært ledet av Egor Valkov, Marita Jensen, Lars Marius Elvenes, Geir Ivar Johansen, Sajane Karina 

Olsen  m.fl. Enkeltutøvere har også deltatt fast på trening i Tromsø, og med regionslaget. I 

vårterminen var det vanskeligheter med å få stabil trenerressurs i Manndalen, men det har bedret 

seg i løpet av året. Totalt sett har klubben relativt god trenerkapasitet. 

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

hvit, gult, grønt, blått, rødt belte og sort).  

I september arrangerte vi det første Nord-Troms mesterskapet i Idrettshallen i Olderdalen. Utøvere 

fra Nordreisa og Kåfjord deltok. Det ble også arrangert egen kadettklasse og barneaktivitetsdag i den 

forbindelse. 

MUIL taekwondo har deltatt på flere mesterskap hvor de har gjort seg bemerket med god innsats. Vi 

har deltatt på NNM i Alta der klubben tok 13 medaljer og ble femte beste klubb, NM i Oslo der 

klubben fikk 5 medaljer, Bymesterskap i Tromsø og regionsmesterskap i Målselv. 
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Sajane Karina Olsen er tatt ut til juniorlandslaget og skal representere Norge i VM i Inzell i april 2019.  

Hele 16 utøverne deltok på Sommerleir i Målselv i juni, og noen på Sommerleir i Surnadalen i juli. 

Flere har også deltatt på Vinterleir på Grand Canaria i januar.  

En del av utøverne deltok på UKM med koreografert mønster. 

Utøverne har deltatt på følgende kurs/opplæring i 2018 

Kurs Deltakere Dato Sted 

Instruktør 1 Monica Hansen 01.06.18 Alta 

Dommerkurs Marita Jensen 10.11.18 Tromsø 

Dommerkurs Sajane Olsen 10.11.18 Tromsø 

Instruktør 4 Antone Pedersen 07.04.18 Tromsø 

Instruktør 6 Marita Jensen 24-25.11.18 Tromsø 

Instruktør 1 Lars Arvis Turunen 09.03.18 Tromsø 

 

Gruppa hadde ansvar for barnefiske-konkurransen under Manndalen fiskefestival. Det er laget egen 

logo for klubben tilpasset malene for kampsportklubber som brukes i tillegg til MUIL sin logo. Lars 

Arvid Turunen har designet logoen. Klubben har også opprettet egen internettside under 

Kampsportportalen med adresse http://manndalen.ntkd.no/ .  

Året ble avsluttet med julebord for utøvere, trener og foresatte. 

Styret i MUIL taekwondo 2018 har bestått av Henrik Olsen, Marita Jensen, Ingvild Larsen, Aud 

Marthinsen og Sajane Karina Olsen. Det har vært avholdt et styremøte og et foreldremøte møte.  

Utfordringer framover  

Vi har i løpet av året hatt rekruttering av nye, yngre utøvere. Samtidig er det en utfordring å holde på 

utøvere til juniornivå. 

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

idrettshallen i Olderdalen, men det er usikkert om framtiden for bruk av sosialt rom som 

treningslokale. Det er kjøpt inn noen flere treningsmatter i 2018.  

 

Styret 

Manndalen,  10.01.2019 

 

 

 

http://manndalen.ntkd.no/
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Årsmelding 2018 trimgruppa MUIL 

Trimgruppa i 2018 har bestått av Jonny Mandal, Berthon Bucht, Isabell Taknes og 
Weronica Olsen 
 
Vi har hatt 5 møter og noen telefonmøter. 
 
Trimgruppa har hatt ansvar for 8 trimpostkasser/bøker i bygda. Trimbøkene hadde denne 
sesongen 6009 registrerte turer totalt, som er en nedgang på 251 turer fra året før. 
Nedgangen kan skyldes bl.a. at "Ut i Nord" har trekt mange ut av bygda og med på disse 
turene som er i regionen rundt. I tillegg har "Ut i Nord" hatt en egen bok på Àddjàstealli, og 
noen har kanskje skrevet kun i den (har ikke tallene fra den). 
 
Premiene som ble trekt var: 
de med flest turer i hver bok, (nøkkelring m/kompass og temperaturmåler, realturmat og skje) 
2 tilfeldig trekte voksne og 2 barn i hver bok (real turmat og treskje) 
 
Sommertrimkassene langs veien i Øversvingen(Biedebakken), ved Vadjabrua og ved 
Banolbrua hadde tilsammen 552 turer, også dette en liten nedgang fra året før. 
 
Vi arrangerte Midnattmarsjen til Čeallu/Skardalen i forbindelse med fiskefestivalen. Det var 
16 registrerte deltakere til start. Sølvpins m/ motiv i premie. 
 
Vi arrangerte også Skàidimarsjen til Baalsrudhula, også den i forbindelse med fiskefestivalen. 
69 registrerte deltakere til start. Sølvpins m/motiv i premie. På Setra hadde vi salg av 
rømmegrøt, spekemat, vafler, kaffe, saft og brus. Været var nydelig. 
 
Vi har gjort oppdrag for Ut i Nord,- plassert ut kodeark - både for den ordinære trimmen og 
"julesprek". 
 
Sommerserien startet opp i slutten av april og varte ut september. Vi samarbeidet med IKIL.   
MUIL/IKIL har hatt ansvaret for 10 marsjer i hele kommunen. 5,7 personer personer i 
gjennomsnitt pr. person. 
 
For 2019 ønsker trimgruppa: 
- få satt opp en gapahuk med grillplass samt utedo ovenfor Baalsrudhula. 
Dette håper vi å få til i samarbeid med andre lag og foreninger, 
Nord-Troms Friluftsråd (Ut i Nord) har gitt utrykk for at de ønsker å støtte dette prosjektet. 
- få satt opp utebenker og bord ved Skàidihytta. 
-vi ønsker premiering (ved tilfeldig trekning) på de to turmarsjene under fiskefestivalen. 
Èn premie til voksen og èn premie til barn. Dette vil øke motivasjon og deltakelse, som har 
vært dårlig - spesielt på midnattsmarsjen. 
 
Til slutt vil trimgruppa takke alle som har hjulpet oss med servering under 
marsjene, utlån av utstyr og utplassering av trimbøker, koder etc. 
Godt nytt trimår! 
Trimgruppa. 
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ÅRSMELDINGER FOTBALL 2018 
 
G8 
 
Laget besto av 5 gutter og 3 jenter i alderen 6 til 8 år, og spilte som ett 5er lag i G8 serien. Ved slutten 
av året hadde laget 7 gutter og 6 jenter i denne årsklassen. 
Laget har iløpet av sesongen vist god treningsvilje, vært ivrige, utviklet seg som fotballspillere og hatt 
det gøy med fotballen. 
Laget deltok på Bakkebyturneringa i November med 2 lag. 
For 2019 fortsetter Kai Einar Karlsen som trener, mens Martin Manndal overtar som lagleder. Jobbes 
itillegg med å få til ett eget seriespill med naboklubbene (IKIL, OIK, Skibotn og Lyngen Karnes?) 
 
 
J10 
 
Laget startet sesongen som ett blandet 5er lag i G10 serien, med 5 jenter og 3 gutter på i troppen. 
Tidlig i serien sluttet guttene på laget. Ble veldig utfordrende for jentene å skulle spille i en rein 
gutteserie, så vi trakk laget og meldte på nytt lag i J10 serien. 
Jentene har ila sesongen vist god treningsvilje, utvilket seg som fotballspillere, spilt god fotball og hatt 
det gøy med fotballen. 
Laget deltok på Bakkebyturneringa i November. 
Kai Einar Karlsen fortsetter som trener og Lisa Solbakken som lagleder i 2019 
 
J12 
 
Jenter 12 har i 2018 vært ett samarbeidslag mellom Manndalen (Administrerende) og Indre Kåfjord. 
Laget har bestått av totalt 12 spillere i årsklassene 2005-07, hatt 2 treninger pr uke og genrelt vist god 
treningsiver. Gunnar Søreng har vært trener og Vanja Hansen lagleder. 2005 spillerne har deltatt på 
disp, da man følte det ble for tidlig å ta dem fast opp til J15 ved sesongstart. 
Laget har deltatt i 7er serien i Nord Troms, der man spilte mange gode kamper og hadde god 
utvikling. I august deltok man med 2 lag i J13 klassen under Altaturneringen og gjorde det meget bra, 
med 2. og 3.plass. Gjennom sesongen har de fleste 2005-06 jentene hospitert opp til J15, der de har 
trent noen ganger i måneden itillegg til å få litt spilletid på kamp. På høsten ble også hele 5 spillere fra 
laget tatt ut til sonesamlinger i Nord Troms. 
Laget har vært ett samarbeidslag siden sesongen 2016, og tilbakemeldingene er gode på at spillerne 
trives å spille fotball i lag 
For sesongen 2019 er det planlagt at Indre Kåfjord administrerer samarbeidet, Gunnar fortsetter som 
trener, Anna Løvli overtar som lagleder og det er meldt på lag i J13 og J14 seriene 
 
 
 
J15 
 
Jenter 15 var i 2018 ett samarbeidslag mellom Manndalen (administrerende) , Indre Kåfjord og 
Skibotn. Laget besto av totalt 15 spillere i årsklassene 2001-03 fordelt på klubbene. Geir Morten 
Bartholdsen har vært hovedtrener, mens Viggo Steffen Borgan har vært assistenttrener. 
Laget deltok i 9er serien i Nord Troms. En lovende start på sesongen, med mange jevne kamper på 
våren. Litt varierende motivasjon på flere spillere utover i sesongen, når motgangen kom på høsten. 
Laget deltok i Altaturneringen med ett 11er lag. Laget avsluttet sesongen med deltagelse i J16 klassen 
på Bakkebyturneringen, der man tok 2.plassen etter flere gode kamper og mye bra spill. Flere 2005-
06 spillere har både trent og spilt kamper regelmessig med J15 under årets sesong, ved siden av sitt 
eget lag. En god erfaring dem også har tatt med seg til eget lag og sonesamlinger 
For 2019 blir Kurt Isaksen å overta som trener for laget og det er meldt på lag på J17 
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Alaget 
 
I slutten av desember 2017 overtok Geir Morten Bartholdsen, Trond Johnny Jakobsen og Jomi Logje 
ansvaret for laget. Vi fikk en noe utfordrende start med en del usikkerhetsmomenter i spillergruppa 
og at det ikke var på plass ett treningsopplegg/treningstider for treningsgruppa vår i Tromsø. Dette 
gikk seg til utover i Januar og etter hvert i sesongoppkjøringen spilte vi flere gode treningskamper. 
Laget hadde under sesongen en klar plan hvordan man ville spille fotball og fremstå, noe vi tidvis 
også lykkes på. Spesielt flere gode kamper i midten av Mai og September (Bortekampen mot Skarp er 
også den beste i dette lagets 3 årige historie). 
For 5.divisjon 2018 var minimumsmålet å unngå nedrykk, og det var man aldri i nærheten av, med en 
trygg plassering midt på tabellen. 
Selv om laget har en spiller stall med mange godt voksne spillere, har samtidig hele 12 spillere på 19 
år eller yngre spilt i 5.divisjon iløpet av 2018 
På grunn av en ikke så stor spillerstall ved starten av året, valgte vi å ikke melde på ett reservelag som 
tidligere år. 
 
Vi sånn smått i September å planlegge og jobbe mot sesongen 2019, med deltakelse i Vinterserien, 
økonomi, få med alle årets spillere videre og itillegg hente inn forsterkninger i hver lagdel. Laget 
hadde en måned fotballpause etter serieslutt, før vi startet opp treninger igjen i midt-November. Vi 
har også tatt opp i Alagsstallen tre spillere født i 2003 og har to 2004 gutter som regelmessig 
hospiterer med laget. I 2019 vil vi stille ett juniorlag i Menn 7er serien, som vi vil fylle på med noen 
rutinerte Oldboys. Totalt har man ved utgangen av året 37 spillere fordelt på de 2 lagene. Vi har ikke 
satt noen målsetning for årets sesong, men laget bør ha nok kvalitet og bredde, til å konkurrere om 
en topp 4 plassering i 5.divisjon.  Trenerteamet vil i 2019 bestå av Geir Morten, Trond Johnny og 
Bernt Lyngstad. 
 
 
Vil til slutt ønske Kai Einar lykke til som ny leder av Fotballgruppa i MUIL og takke alle som har 
bidratt positivt og stilt opp for fotballen i klubben de siste årene. 
 
Geir Morten Bartholdsen 
 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets og undergruppenes årsmelding tas til etteretning og godkjennes som laget 

årsmelding for 2018.  

 

 

Sak 4/19 Regnskap 2018 
Dokumenter: - Årsregnskap med revisjonsberetning. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsregnskapet med et resultat på -92.012,46 godkjennes som lagets årsregnskap for 2018. 
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Sak 5/19 Fastsettelse av årskontingenter for 2019 
 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet fastsetter følgende satser for 2018: 

 

Husstand med 1 medlem:    250,- 

Husstand med 2-3 medlemmer:   450,-  

Husstand med 4 medlemmer eller flere:  750,-  

Støttemedlemsskap:     150,- 

Det må oppgis navn og fødselsdato for hvert medlem i husstanden.  

 

 

Sak 6/19 Anleggsplanen 2019-2020 
Vedlegg: Anleggsplan 2017-2018 

 

Styret fremme følgende prioriteringer i anleggsplan 2019-2020 

1.prioritering: Bru over Manndalselva 

2.prioritering: Fotballhall 

3. prioritering: Garasje/lagerbygg for tråkkemaskin etc. 

4.prioritering: Lys over skøytebane i Vannet 

5.prioritering: Tilrettelegging for sykkelstier 

6.prioritering: Orienteringskart Manndalen 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar følgende prioriteringer i anleggsplan 2019-2020 

1.prioritering: Bru over Manndalselva 

2.prioritering: Fotballhall 

3. prioritering: Garasje/lagerbygg for tråkkemaskin etc. 

4.prioritering: Lys over skøytebane i Vannet 

5.prioritering: Tilrettelegging for sykkelstier 

6.prioritering: Orienteringskart Manndalen 

 

 
 

Sak 9/19 Budsjett 2019 
Styret foreslår følgende budsjett for 2019: 

     

Inntekter     Utgifter   

          

Salgsinntekter 120 000   Varekjøp 90 000 

Sponsorinntekter 190 000   Matereill utstyr 100 000 

Grasrotandel 85 000   Medaljer 20 000 

Norges 
idrettsforbund  140 000   Avskrivninger 88 000 
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Kommunalt tilskudd 50 000   Leie lokaler 25 000 

Årskontingent 31 000   Edb inventer utstyr 20 000 

Bingo 50 000   Rep og vedlikehold 50 000 

Festivallodd 1 100 000   Drift bane anlegg 30 000 

Arr inntekter 120 000   Artisthonorarer 60 000 

Astevneinnteker 3 000   Dommervederalg 12 000 

Egenandeler 20 000   Kontorrek 9 000 

Andre 10 000   Deltakelse arr 120 000 

      Møter, kurs 40 000 

      Reisekostnader 150 000 

      Salgskostnader 120 000 

      Reklame annonse 20 000 

      Medl kontingener 50 000 

      Premier 600 000 

      Forsikringer 25 000 

      Anleggsutvikling 130 000 

      Andre 60 000 

          

Sum 1 919 000     1 819 000 

     

     

 
Forslag til vedtak: 
Styrets forslag til budsjett vedtas som lages budsjett for 2019. 
 

 

Sak 10/18 Valg 
 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2019: 

 
Hovedstyret:  
Henrik Olsen- Leder     gjenvalg 1 år 
Martin Solberg- Styremedlem    gjenvalg 2 år 
Caroline Vatne- Styremedlem     ikke på valg 1 år igjen 
Inger Vatne- Styremedlem     ikke på valg  1 år igjen 
Tommy Eriksen – Styremedlem     gjenvalg 2 år 
 
Vara:  
1.Hans Ola Johnsen  (ny 1 år)    
2. Lisa Katrine Mo (ny 1 år)  
 
Valgkomiteen foreslår at et styremedlem velges som kasserer. 
 
 
Revisor: Hermund Dalvik   
Renskapsfører: Olav Vatne 
 
Taekwondo :  
Henrik Olsen 
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Ingvild Larsen 
Marita Jensen 
Aud Marthinsen 
Sajane Karina Olsen 
 
Barneidrettsgruppa:  
Håkon Vatne 
Ludvik Nilsen 
Siri Solbakken 
 
Ski- og sykkelgruppa:  
Bård Gunnar Hansen 
Ane-Alis V. Johansen 
Yvonne Eriksen 
Martin Solberg  
Espen Nordeng (sykkel) 
 
Fotballgruppa:  
Kai Einar Karlsen - leder 
Lagledere/trenere ulike lag danner gruppa 
 
Martin Mandal lagleder G8 
Lisa Marie Pedersen Solbakken lagleder J12 
Anna Løvli lagleder J12  
Inger Vatne lagleder J16 
 
Kai Einar trener G8 og J10 
Gunnar Søreng trener J12 
Kurt Isaksen trener J16 
 
Trimgruppa:  
Berthon Bucht  
Jonny Mandal  
Weronica Olsen  
Isabell Taknes  
 
Ungdomsgruppa: 
Vi ber årsmøtet komme med forslag. 
 
Anleggsgruppa:  
Kevin Eriksen   
Per Ivan Vatne 
Martin Mandal 
Glenn Pedersen 
Renate Vatne  
 
Valgkomité:  
Sten Terje Solbakken (leder)  ikke på valg  1 år igjen 
Espen Nordeng    ny  2 år 
Linda Lieng    ny  2 år 
 
Fiskefestivalstyret:  
Even Steinlien (valgt) 
Irene Johansen (valgt) 
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Fred Are Nilsen (valgt) 
Dag Runar Voldvik (valgt) 
 
(Hermund Dalvik)  
 
Valgkomiteen foreslår at minst to av medlemmene av styret til Fiskefestivalen velges for to år, slik at 
vi får mer forutsigbarhet og kontinuitet. Styret starter planlegging av sponsorer og starter med 
bookinger før det velges nye kandidater til styret. 
 

Med hilsen valgkomiteen i MUIL 

 
 

Møtet hevet kl. ____ 

 

 

     

 

____________________________   _______________________________ 

Navn 1         Navn 2   

 
 

 

Vedlegg 

- Årsregnskap og revisjonsberetning 2018 

 


