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Sakliste 110. ordinære årsmøte Namsos IL Fotball 
 

Onsdag 26.november 2014 
 

1. Åpning og godkjenning av årsmøtet 
 

2. Valg av møteleder og sekretær 
 

3. Valg av tellekorps og 2 personer for å undertegne protokollen 
 

4. Styrets årsberetning for sesongen 2014, vedlagt 
 

5. Årsregnskap og revisjonsberetning for sesongen 2014, vedlagt 
 

6. Fastsette kontingent for 2015 
Styrets forslag: 
Medlemskontingenten på kr. 200,00 pr. medlem pr. år. videreføres for 2015. 

 
7. Budsjett sesongen 2015, legges fram på årsmøtet, vedlagt 

 
8. Klubbens organisasjon, vedlagt 

Styrets forslag: 
Klubben organiseres som foreslått i vedlegg. 

 
9. Valg 

a. Styrets leder Hans Kjetil Andreassen – ikke på valg (1 år igjen) 
b. Styremedlem og nestleder, sportslig leder Trude Modell – på valg 
c. Styremedlem, Marked Jon-Folke Ledang – på valg 
d. Styremedlem, Økonomi/kasserer Kurt Moen – på valg 
e. Styremedlem, Cup Bente Rosset – ikke på valg (1 år igjen) 
f. Styremedlem, Klubbhus & Anlegg Ove Bolkan – ikke på valg (1 år 

igjen) 
g. Styremedlem, Miljø & Arrangement Beate Asbøll – ikke på valg (1 år 

igjen) 
h. Styremedlem, Lars Petter Langås – på valg 
i. Leder valgkomité, Inge Olsen – på valg 
j. Medlem valgkomité, Eva Flått – ikke på valg 
k. Medlem valgkomité, Skjalg Brecke – ikke på valg 
l. Valg av klubbens representant til Namsos idrettsråd 

i. Styrets forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å beslutte dette. 
m. Valg av klubbens representant på tinget til NFF/TFK 

i. Styrets forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å beslutte dette. 
n. Valg av revisor 

i. Styrets forslag: BDO gjenvelges som klubbens revisor 
 
Valgkomiteen legger fram sin innstilling for punktene a.- k. på årsmøtet. 
 

- styret- 
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STYRETS ÅRSBERETNING 
 
Styret i NIL Fotball har det siste året hatt følgende sammensetning: 

 Styrets leder: Hans Kjetil Andreassen 

 Styremedlem, nestleder og sportslig leder: Trude Modell 

 Styremedlem og leder økonomi/kasserer: Kurt Moen 

 Styremedlem og leder klubbhus & anlegg: Ove Bolkan 

 Styremedlem og leder cup: Bente Rosset 

 Styremedlem og leder marked: Jon Folke Ledang 

 Styremedlem og leder miljø & arrangement: Beate Asbøll 

 Styremedlem og medlem av sportslig utvalg: Lars Petter Langås 

NIL Fotball har lagt bak seg en god sesong. Det er stor aktivitet blant lagets mange 
medlemmer, noe som ikke minst har løftet miljøet og samholdet i klubben. Sportslig 
er det oppnådd mange gode resultater, og det er naturlig å trekke fram a-lagets 
opprykk til 3. divisjon som et høydepunkt. Det er også gledelig å registrere at 
klubbens nye lag, NIL Diamonds, har fått så god oppslutning og blitt populært for en 
gruppe spillere som tidligere ikke har hatt noe lignende tilbud i kommunen. 

Vi har også lagt bak oss en meget sterk sesong økonomisk sett, og kan presentere 
et solid overskudd som gir grunnlag for å utvikle NIL Fotball videre i ønsket retning. 
Klubben vil takke alle som har bidratt til det gode resultatet, både enkelt-
medlemmer som har vist stor innsats og ikke minst alle våre trofaste støtte-
spillere og samarbeidspartnere i næringslivet! 

Omdømmebygging 
Styret har siden forrige årsmøte avviklet 10 styremøter, med godt oppmøte og 
engasjement. I tillegg har medlemmene i de ulike undergruppene møttes jevnlig, alt 
etter behov. Styret har etter leders vurdering fungert godt som kollegium, og etter 
beste evne forsøkt å dra i samme retning. Det sittende styret har fra første stund hatt 
følgende tre prioriterte oppgaver, som vi har jobbet bevisst for å bli bedre på:  

i. Omdømme 
ii. Økonomi  
iii. Miljø  

Disse tre søylene har vært styrets rettesnor i det daglige arbeidet. Vi tror dette må 
ligge til grunn, også for å oppnå gode sportslige resultater. 

Et bredt sammensatt styre har etter leders oppfatning jobbet mer enn man kan 
forvente i en frivillig forening. Og kanskje er NIL Fotballs største utfordring framover 
at klubben burde hatt økonomi god nok til å kunne ansette en person i administrativ 
stilling. 
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Mange nye tiltak 
Ettersom hver undergruppe avlegger sin egen årsmelding, skal ikke styrets beretning 
gå i dybden på alle tiltak som er gjennomført. Men leder vil likevel liste opp flere nye 
tiltak, som viser at klubben har tatt grep for å styre NIL-skuta i riktig retning: 

 Julelunsj i klubbhuset  

 NIL fotballskole i vinterferien  

 Kveldsmat i klubbhuset opp til 3 kvelder i uka gjennom hele sesongen  

 Bygging av nye innbytterbenker, redskapsbod og speakertårn  

 Etablering av NIL Diamonds  

 Innsamling av klær og sko til Kenya  

 Kickoff-arrangement før seriestart  

 Klubbhuset er malt utvendig og kjøkken innvendig  

 Billotteri i samarbeid med Grong og Rørvik  

 Miljøkvelder i klubbhuset, med bl.a hekling av NIL-luer 

Dette kommer i tillegg til etablerte arrangement, som er viktig både for å opprettholde 
et godt aktivitetstilbud samt som inntektsbringende tiltak:  

 Julecup 

 Namsoscup 

 3V3-cup 

Og i likhet med tidligere sesonger var NIL Fotball meget godt representert under 
Kippermocupen i Mosjøen i slutten av juni. Samlet utgjør dette en stor bredde i 
aktiviteten og tilbudet til våre medlemmer. 

Kvalitetsklubb 
I tillegg har styret i samarbeid med Trøndelag fotballkrets startet jobben med å gjøre 
NIL Fotball til en kvalitetsklubb. Dette er en større prosess som setter krav til klubben 
på mange områder, men som helt klart bidrar til økt bevisstgjøring og som på sikt 
forhåpentligvis vil bære frukter. Kvalitetsklubb betyr å sette følgende i et system: 

 Aktivitet 
o Rekruttering 
o Sportsplan 
o Treneransvarlig 

 Organisasjon 
o Organisasjonskart 
o Økonomistyring 
o Oppstartsansvarlig 
o Klubbhåndbok 
o Dommerkoordinator 
o FIKS ansvarlig 

 Kompetanse 
o Lederkompetanse 
o Trenerkompetanse 

 Samfunns- og verdiarbeid 
o Verdier 
o Hjemmekampen 
o Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 
o Trygge rammer 
o Politiattester 
o Skader og forsikringer 
o Fair play 
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Andre tiltak 
NIL har siden i fjor skiftet utstyrsleverandør til Adidas, og framstår som en samlet og 
ensartet klubb på draktfronten – fra våre minste spillere i bydelsserien og helt opp til 
seniornivå. Dette bidrar til økt klubbfølelse og er viktig med tanke på vår bevisste 
omdømmebygging. 

NIL inviterte i høst til et interessant og lærerikt seminar med styreleder Cato Haug fra 
Sarpsborg FK, og har i tillegg arrangert hjertestarterkurs for klubbens trenere. 
Etter styrets oppfatning har NIL greid å gi et bra tilbud til alle store og små 
namsosinger over 11 år som ønsker å spille fotball i vår klubb. Dette gjør seg ikke 
selv, men krever et formidabelt apparat.  

Styret vil derfor takke alle tillitsvalgte, trenere, lagledere, spillere, dommere og 
andre støttespillere – uten dere hadde det ikke vært mulig å drive NIL Fotball 
slik det gjøres i dag! 

En spesiell takk går til Bente Braateng, som under sesongavslutninga ble tildelt 
«Årets hederspris» for sitt mangeårige engasjement i klubben. Gratulerer, Bente! 
 
 

For styret i Namsos IL Fotball 
 

Hans Kjetil Andreassen 
-Styrets leder- 
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ØKONOMI 
 
Styret legger frem et regnskap som viser et overskudd på kr 446 171,-. Budsjettert 
overskudd var kr 73.250,-. 

På inntektssiden oppnådde klubben ei inntekt som er kr 807 294,- høyere enn 
budsjett for 2014. Dette skyldes i hovedsak god jobb i markedsgruppen. Billotteriet 
var det ikke budsjettert med i årets sesong. Dette ga ubudsjetterte inntekter på kr. 
278.000 og kostnader på kr. 60.000, dvs. en merinntekt i forhold til budsjett på kr. 
218.000. Våre tre cuper: Julecupen, Namsos cup og 3v3 cup ga til sammen ca. kr 
135 000 i overskudd. Dette er ved siden av sponsorinntekter og treningsavgifter 
klubbens største inntektskilde. Det legges ned en enorm dugnadsinnsats på 
arrangementene, og styret ønsker å rette en stor takk til alle som bidrar. 
Toalettpapirsalget gikk i år med et overskudd på kr. 246.000. 

På kostnadssiden ble det i år en overskridelse i forhold til budsjett. Det var budsjettert 
med kr 2 241 000 i driftskostnader. Ved sesongslutt er disse oppe i kr 2 700 000, 
dvs. kr. 459.000 høyere enn budsjett. Hovedårsaken til høyere kostnader enn 
budsjettert er at kostnadene til cupene (3v3 cup, julecup og Namsos cup) samt 
billotteriet på til sammen kr. 330.000 er blitt bokført som kostnader. I budsjettet for 
2014 var det lagt opp slik at det er et overskudd som blir ført på inntektssiden (både 
kostnader og inntektene er blitt ført på samme inntektskonto). Den endrede 
bokføringen gjør at både inntektene og kostnadne i år er blitt økt i forhold til budsjett. 
Dette vil bli endret på for budsjett 2015 – da alle utgifter blir budsjettert på 
kostnadskonti og alle inntekter på inntektskonti. I tillegg har man fulgt 
avskrivningsplanen og skrevet ned GSB med 300 000 også denne sesongen. 

Grong Sparebank-banen: 
Avskrivning er kostnadsført med 300 000 og renter kr 101.649. 
Grong Sparebank-banen er aktivert i balansen med 1 677 513 etter årets 
avskrivninger. Bokført gjeld er kr 1 658 294. 

Utbetaling av styrehonorar 
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2014. 

Periodiseringer: 
Det har ikke vært foretatt vesentlige periodiseringer i årets regnskap. 

Rutiner: 
I tillegg til at det føres regnskap for hele klubben skal det bli ført et regnskap for hvert 
enkelt lag. Dette for å ha en oversikt over hva det koster å drive det enkelte lag i de 
ulike årsklasser og en nødvendighet for å skaffe en god oversikt over økonomien i 
klubben.  Dette er ikke blitt fulgt opp / purret godt nok av økonomiansvarlig i løpet av 
dette året, slik at svært få regnskap foreligger pr. i dag.  Det må være et mål at 
klubben forbedrer denne rutinen i løpet av neste år. Medlemskartoteket har i år blitt 
ført via N3Sport, som også ordner utsending av faktura på medlemsavgiften til ikke 
aktive medlemmer.  
 
 

Kurt Moen 
-Økonomiansvarlig/kasserer- 
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SPORTSLIG 
 

Sportslig Utvalg har i år bestått av med fordeling av følgende oppgaver: 

 Mats Ivar Sandmo  Dommeransvarlig, -utvikling, web 

 Arnstein Holmvik  Treneransvarlig/-utvikling 

 Lars Petter Langås  Treneroppfølging, ungdomsfotball, FIKS, web, 
    overganger, treningstider, politiattester,  
    kontrakter 

 Espen Sandmo  Barnefotball, web, samarbeidsutvalg 

 Trude Modell   Sportslig leder, FIKS ansvarlig, overganger, TFK 
    kontakt, påmeldinger, laglederoppfølging,  
    daglig forefallende 

Vi fikk foran årets sesong inn tre nye bydelsserielag, så vi stilte med 5 bydelsserielag 
fra 6- 11 år under Høknesbrenna-NIL. I kretsserien hadde vi lag i alle klasser fra 11 - 
19 år i gutteklassen, og jentelag i klassene 14-19 år. I senior stilte vi med herrer 4. 
Div og herrer 6. Div. 

Nytt av året var at vi stilte lag i kretsens serie for spillere med funksjonshemming, 
FFU. Dette har vært et flott løft for klubben, og et stort steg i riktig retning, da klubben 
ønsker å være en klubb for alle.  

Årets sesong har vært flott for NIL, med opprykk til 3. Div. og 5. Div. som spesielt 
artig på seniorsiden. I tillegg har vi hatt 2 lag i 1. divisjon, hhv. J14 og G16. 

På jentesiden har vi dessverre ikke lag i alle klasser, men de jentene vi har biter godt 
fra seg, under flott veiledning av trofaste og dedikerte voksne. Vi håper å få til et lite 
"jenteløft" i 2015- få et ekstra fokus på jenten våre ved hjelp av noen tiltak utover 
vinteren.  

De siste to - tre årene har vi tenkt litt mer "team" rundt lagene våre, noe som har 
resultert i at vi nå har flere voksen personer rundt de fleste av våre lag. Dette 
fungerer bra, både fordi det blir litt mindre ansvar på den enkelte, samt at det blir 
lettere å klare å se alle spillerne. Dette er et av de viktigste "krav" vi har til våre 
trenere, nemlig å se alle spillerne. 

Noe av det morsomste i årets sesong, er at det ser ut som spillerne trives i NIL. 
Svært få spillere har sluttet i løpet av sesongen. Klubbfølelsen er i ferd med å vokse 
seg stor - både store og små er stolte av å spille for NIL, og det er fantastisk artig å 
se! Spesielt fordi dette har vært et av de viktigste satsingsområdene de siste par 
årene! Likeledes er det nå mye lettere å få foreldre til å engasjere seg rundt lagene. 
Det er enklere både å få trenere og oppmenn/lagledere til lagene.  

SU har allerede lenge jobbet med trenerkabal 2015, og denne er nå lagt for neste 
sesong- og det er første gang på mange år at denne er på plass før jul! 

Klubben har kastet seg på et stort kvalitets- stempel/ prosjekt; " kvalitetsklubb" som vi 
ønsker å komme i mål med innen sommer/ høst 2015. Dette medfører svært mye 
jobb, men fordi vi har et sterkt ønske om å heve klubben enda noen hakk, og for å 
hjelpe oss selv til å få på plass prosedyrer, stillingsinstrukser, mål og visjoner, kastet 
vi oss uti dette i vår. Mye av årsaken er at vi tror det vil gjøre det mye lettere i 
fremtiden å ta på seg verv i styre og andre roller i klubben, om det står i en instruks 
hva oppgaven til de ulike vervene går ut på.  
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SU jobber mye, hele tiden, og er avhengig av å jobbe mail- og telefon basert. Vi har 
en finger med i spillet i det meste av aktiviteten i klubben, naturlig nok. Mye av 
jobben SU gjør "vises ikke," men når fotballen ruller og små og store er fornøyde har 
vi gjort en god jobb. Litt av det SU driver med: 

 påmelding av lag/vurdere 
divisjonsspill sammen med 
trenere 

 skaffe trenere/Oppmenn og 
andre roller rundt lagene 

 søke om og fordele treningstider 

 arrangere trenerforum 

 arrangere barnefotballkveld 

 foreldremøter 

 jobber tett opp mot krets 

 fiks opplæring / oppfølging 

 politiattester 

 sportsplan lage/ følge opp 

 dommerutvikling 

 trenerutvikling/ utdanning 

 inngå / følge opp 
trenerkontrakter 

 infomøter 

 holde orden på drakter/ utstyr 

 trener og lagleder oppfølging 

 hospitering 

 lagsoppfølging 

 ansvar ved konflikter spillere/ 
trenere/ foreldre og annet 

 ansvar for samarbeid med 
naboklubber 

 cuper/treningsleir  

Møter vi deltar i/arrangerer: 

 lagledermøter x 2 pr år 

 trenerforum x 3-4 pr år 

 spillermøter 

 foreldremøter 

 samarbeidsmøter naboklubber x 
3-4 pr år 

 møter med krets 

 SU møtes ca 1 gang pr mnd. og 
ved ekstraordinære hendelser 

 ved nye lag til klubben 

 samarbeid med videregående 
skole 

 

Dommersituasjon 
Klubben har i sesongen 2014 hatt følgende dommere i aksjon: 

 Mats Ivar Sandmo (autorisert 3. divisjon samt veileder 5. divisjon) 

 Kjell Arne Bolkan (autorisert 5. divisjon) 

 Kåre Tørum (forfallsdommer og veileder aldersbestemt) 

 Oliver Skaret Barsøe (autorisert G16 2.-3. div samt ass.dommer 5.div.) 

 Andreas Bugge Sandmo (rekrutteringsdommer)  

 Marcus Tobiassen (rekrutteringsdommer) 

 Tom-Kjetil Aarmo (rekrutteringsdommer) 

 I tillegg er det en del klubbdommere som har vært i sving. 

Det er verdt å trekke fram innsatsen til flere av NILs dommere i løpet av sesongen.  
Den som har vært involvert i desidert flest kamper, er evigunge Kjell Arne Bolkan. 
Han har rukket over hele 97 oppdrag, noe som må betegnes som helt utrolig! Bolkan 
gjør en kjempejobb for fotballen i sørdelene av fylket. Han bor i Trondheim, men NIL 
Fotball er stolt over å ha ham i klubben som en god representant! 

Det er også grunn til å framheve Oliver Skaret Barsøe, som har hatt en kometkarriere 
som dommer. Han har i løpet av 2014 tatt steget fra klubbdommer, via 
rekrutteringsdommer til nå å være autorisert kretsdommer! Imponerende av 17-
åringen, som står bokført med hele 51 oppdrag denne sesongen. Vi gleder oss til å 
følge 17-åringen videre i karrieren, og gratulerer med utmerkelsen «Årets dommer» i 
NIL! 
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Kåre Tørum holder fortsatt koken. Selv om han har «trappet ned» til å bli 
forfallsdommer, står Tørum registrert med 22 oppdrag i 2014. 

Mats Ivar Sandmo har «trappet opp» satsingen igjen denne sesongen, og har 
representert NIL Fotball i 3. divisjon. Han er (sammen med Frode Granli, Bindal FK) 
dommeren som er rangert høyest i Namdalen, og har gjennomført en god sesong 
med positive tilbakemeldinger fra veiledere i kretsen. 
I tillegg til de nevnte, er det hyggelig å registrere to nye rekrutteringsdommere i 
Andreas B. Sandmo og Marcus Tobiassen, i tillegg til at Tom-Kjetil Aarmo fortsatt 
holder liv i dommerkarrieren under studietida i Bodø. 

Utfordringa videre er å gi nye dommerspirer sjansen til å kurse seg og fatte interesse 
for hobbyen. Det er mye positivt å bygge videre på, og NIL har muligheten til å 
benytte egne cuper som arena for å teste ut de som har lyst til å forsøke seg. Dette 
arbeidet må imidlertid systematiseres og legges inn i en plan – i dag er dette litt for 
tilfeldig. Der har vi i NIL Fotball et forbedringspotensial.    

Det å ha verv i styret i en etterhvert stor breddeklubb som NIL medfører mye jobb. En 
må brenne for det, og en må ha en "drive" til å ville gjøre en forskjell i barn og unges 
liv. 

Neste år vil vi fortsette å jobbe med våre fokusområder: 

 trenerutvikling, 

 spillerutvikling, 

 " Se alle", 

 Spillermedvirkning 

 gjøre det attraktivt å spille for 
NIL, 

 Jenter som spiller fotball

Til slutt : husk, vi er alle sammen "NIL" , enten vi sitter i styret, er forelder, spiller, 
dommer, trener, Oppmann eller miljøkontakter . Vi må alle sammen bidra til å gjøre 
NIL til en flott arena for våre fotballspillende barn, unge og voksne. Vi må fortsette å 
ha respekt for den flotte jobben vi alle gjør hver dag, hele året, til beste for våre 
spillere. 

Tusen takk for samarbeidet i nok en fantastisk sesong for NIL Fotball! 
 
 
 

Trude Modell 
-Sportslig leder- 
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MARKED 
Markedsgruppa har inneværende år bestått av 

 Jon Arve Aune, 

 Sven Erik Persson, 

 Anders Jensen, 

 Rune Bakkebø 

 John Folke Ledang. 

Våre primære arbeidsområder har vært salg av baneskilt, inngåelse av nye 
sponsorkontrakter og service av eksisterende sponsorer, poengkampanjen, 
toalettpapirsalg, billotteri og planlegging og gjennomføring av martnasbua. I tillegg 
var det i førsesongen mye arbeid i forbindelse med nye drakter etc. og påtrykk av 
disse. Dette bør kanskje ikke være en jobb for markedsgruppa i fremtiden. 

I løpet av sesongen har vi fått inn en del nye samarbeidspartnere, dette gjelder 
samarbeidspartnere som bidrar med pengeytelser, men også flere 
samarbeidspartnere som bidrar i form av varelevering og tjenester. De sistnevnte blir 
ikke synlige i et regnskap, men er dog meget viktige for driften og de tjenester 
klubben ønsker å tilby sine medlemmer. 

Det er i år solgt 11 reklameskilt, her hadde vi ønsket å selge flere, men pga 
utfordringer med gjerde, hvor disse henger, ble salg av disse etter hvert nedprioritert. 
Nytt system/gjerde for skilt skal være på plass til seriestart 2015. 

Resultatet for poengkampanjen ble i 2014 kr. 98000,-. Dette tallet er for lavt. Vi 
forsøkte med en ekstern samarbeidspartner, men dette ble pga tidspress og andre 
arbeidsoppgaver ikke optimalt, noe selger hele tiden var ærlig på at kunne skje. Vi 
mener fortsatt at dette kan være veien å gå i fremtiden, da tidsbruken for å 
gjennomføre de ulike arbeidsoppgavene er store. Erfaringsmessig bør A-laget kunne 
bidra med innsalg av poengkampanjen 2015. Dette blir et satsingsområde. 

Toalettpapirsalget 2014 ble en suksess. En stor takk til Rune Bakkebø og Postens 
lokaler på Spillum. Utlevering og gjennomføring av salget har gått bra. Noen synes 
naturlig nok at det er vanskelig å selge ut alle rullende, mens andre synes det er en 
grei og rettferdig måte å skaffe klubben midler på, alle bidrar på samme måte for 
felleskapet.  Toalettpapirsalget vil bli gjennomført også kommende sesong, i januar 
og august. 

I samarbeid med Grong, Rørvik og ikke minst Otto Moe AS, gjennomførte vi et 
billotteri. Lotteriets hovedpremie var en Ford Ka fra Otto Moe AS. Alle spillere i NIL 
skulle selge 10 lodd a kr. 100,- og resterende lodd skulle selges i martnan. Takket 
være dyktige og pliktoppfyllende spillere og engasjerte styremedlemmer ble dette en 
økonomisk suksess. Det vi så i ettertid er at spillere burde fått loddene tidligere. 
Dette var også planen, men behandlingstiden hos lotteritilsynet ble lenger enn hva vi 
hadde sett for oss. Dette er en erfaring vi tar med oss inn i det nye året. 

Markedsgruppa ønsker å motta tips fra klubbens spillere og medlemmer på personer 
og firma som kan være potensielle samarbeidspartnere/bidragsytere i fremtiden. Vi 
rekker ikke over alle, men er sikker på at det finnes mange som kunne tenke seg å 
være med på laget! 
Avslutningsvis må det nevnes at det er tydelig å merke at NIL Fotball er i en positiv 
utvikling, dette ser vi godt i våre henvendelser til eksisterende og nye 
samarbeidspartnere. 
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John Folke Ledang 
-Leder for marked- 

 
 
  



 
 

 12 

CUP 
Cup komiteens medlemmer har i år bestått av: 

 Åse Nordgård, 

 Christin Lien Fuglemo, 

 Bente Braateng, 

 Ole Morten Olufsen, 

 Siri S. Flosand, 

 Hans Kjetil Andreassen 

 Bente S. Rosset 

Det legges ned et enormt dugnads arbeide på gjennomføring av fotball cuper. Vi 
ønsker derfor å rette en stor takk til alle medlemmene og lagene som bidrar med en 
stor innsats. En dugnadsinnsats NIL har all grunn til å være stolt av.  For å unngå at 
det blir stor slitasje på våre lag ang dugnad på cup gjennomføring. Vil vi nå endre litt 
på vaktene, slik at vi nå på våre to innendørsturneringer fordeler ansvaret på de. 
Dette betyr i praksis at de fleste lag bidrar på 1 cup årlig i motsetning til alle 3.                                                                                      
Det å drifte og drive innendørsturneringer koster en god del kr. Inneværende år har vi 
hatt et godt samarbeid med markedsgruppa i forhold til å skaffe til veie sponsorer. 
Det vil være viktig og nødvendig, å få på plass hovedsponsorer for alle våre cuper. 
Noe som vil generere mye inn til NIL i form av kr og omtale. 

Vi har et godt samarbeid med NA som er hovedsponsor av Jule cup. En annen god 
samarbeidspartner for oss er Namsos martnan v/Jørn Opdahl. Et samarbeid som har 
ført til at NIL har fått markeds ført martnas-cupen på en god måte. Med masse 
omtale publisert fra Helgeland og hele Nord Trøndelag. Bannere med NIL logoer og 
egen martnas bu for å nevne noe. En god reklame for vår klubb, som vil bidra til å 
innarbeide og profilere cupen som et fast innslag under Namsos martnan. Takk til vår 
trofaste juryleder Stig Jarle Haukø, Gullvikmoen IL, som stiller opp på våre cuper. 

Namsos cup 2014 
Markering av 25 års jubileum for Namsos cup i fotball. Ble feiret med underholdning 
og tale av ordfører. Samt NIL sin egen Cup-Cake, noe som falt i smak. Påmeldte lag 
var 85 og ingen påmeldte lag i junior klassen. Vårt mål for turneringen var å markere 
25 års jubileet på en fin måte og øke antallet lag i j16 klassen. Vi var fornøyd med 
gjennomføringen og markeringen, å la til rette for at NIL Diamonds fikk gjennomført 
sine første fotball kamper som lag. Vi inviterte Verdal FFU til å spille vennskaps 
kamper. Noe som ble en flott spill opplevelse for alle våre nye spillere.  Vi mestret 
ikke å øke antall lag i j 16 klassen og opplevde nok en nedgang i antall påmeldte lag. 
Noe som skyldes at fotball sesongen for våre barn og unge stadig har vært i utvikling 
og sesongen blitt lengre med kvalik spill som starter allerede i februar. Evaluering 
tilsier at vi flytter Namsos cup fram i tid, for å legge til rette for at lag har mulighet for 
å delta. Noe vi håper vil generere flere og nye lag til Namsos cup.                                                                                                                                
Vår ny innkjøpte banner, ble en flott profilering av NIL. 

Mål NamsosCup 2015: Øke antall samlet påmeldte lag og opprettholde klassen 
    for juniorer. Profilere NIL Diamond med sitt eget loppe 
    marked. 
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MOT Natt 
Natt til 1 Mai arrangerte vi for første gang i samarbeide med: Namsos 
kommune/MOT representanter, politiet, Namsos turnforening, Overhalla kommune/ 
MOT representanter og SU all aktivitets natt i Namsos hallen for ungdommer. NIL 
hadde ansvar for å drifte og drive fotball turnering, vakthold, inngang og kiosk.                                                                                                                                           
Dette arrangementet var en positiv opplevelse og delta på, på flere områder. Det var 
interessent og lærerikt å samarbeide med andre aktører som driver med barne og 
ungdomsarbeide på andre arenaer enn det vi i NIL fotball gjør. Vi arrangerte fotball 
turnering for 19 miks lag med ungdommer i alderen 15 til 19 år. Takk til alle dere som 
bidro. Ordførerne i våre kommuner var sporty og stilte i ulike konkurranser. Farmen 
vinneren Morten utfordret bl.a ungdommene i økse kast. Der han måtte se seg slått 
av ei ung frøken. Hele Namsos hallen var fylt med ulike aktivitets tilbud, noe 
ungdommene som var til stede satte pris på. Et viktig holdning skapende arbeide og 
delta på. 

3v3 Martnas cup og FFU spill dag 2014 
Vår tredje 3v3 Martnas cup og vår første FFU spill dag ble integrert i ett og samme 
arrangement. Dette er en cup med relativt lave driftsutgifter, da den blir arrangert ute 
og våre første g/j 16 spillere stiller opp som dommere på dugnad. Vår målsetting for 
årets cup var å øke antall lag betraktelig, noe vi klarte. Påmeldte lag var 98. 3v3 
Martnas cup er tilrettelagt for årsklassene knøtt til småjente/gutt. Som underholdning 
hadde vi i år gleden av å ha fotball trikser Tobias. Som briljerte med sine fotball 
ferdigheter til stor glede for små og store. Integrert i Martnas cupen arrangerte vi for 
første gang, spill dag for FFU lag. Vi hadde gleden av å ta imot 7 lag som var 
representert fra hele Nord og Sør Trøndelag. Kampene ble avviklet på to baner. NIL 
fikk masse positiv respons fra alle deltagerne. En stor takk til våre flotte dommere 
Andreas B Sandmo og Oliver Barsøe som sto for all dømminga på spill dagen. Noe 
de utførte med stødig hånd og fikk gode tilbakemeldinger på av spillere og publikum. 

Mål 3v3 Cup 2015: Innarbeide og utvikle vår Martnas cup, slik at man øker antall lag. 
   Skape en tradisjon for FFU spill dag. 

NA julecup 2013 
Åpnet vi opp for å inndele voksen klassene i aktiv og mosjon. Med gjennomføring av 
dette tiltaket hadde vi et klart mål om å tilrettelegge og øke antallet lag i dame 
klassen. Samt at flere voksne kan delta i denne sosial/ venne turneringen. Vi 
oppnådde ikke vårt mål for dame klassen, men fikk flere nye lag i herre klassen som 
tidligere ikke har vært deltagere. Ved å ha den inndelingen får man spilt kamper mot 
jevnbyrdige lag. Noe vi fikk gode tilbakemeldinger på. Antall påmeldte lag 66. 

4 juledag er forbeholdt våre yngste spillere hvor vi hadde en økning i antall påmeldte 
lag til 56 lag i barne klassen. Vi har et klart mål og ønske om at alle våre spillere i NIL 
fotball, skal ha et lag og spille på. Noe vi ser som de voksnes ansvar. Våre trenere 
og lagledere har bidratt slik at de aller fleste spillerne får et lag og spille på. 
Oppfordrer foresatte til å engasjere seg, da dette er en klubb nøytral cup. Vårt mål 
var også å skape et mere «jule» preg over vårt arrangement, noe vi lyktes litt med. 
Med bl.a juletre og egen NIL nisse. 

Mål JuleCup 2014: Skape en sosial og artig venne cup for absolutt alle NIL  
   medlemmer. Øke antall lag i dame klassen. Få bukt med «kjøpe 
   press» i forhold til nye lag drakter, med vår nye pris. Pris til det 
   laget som stiller med den: mest kreative/ artige lag draktene.   
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Oppsummering og prioriteringer 
Ønsker å få rekruttert et medlem til i vår komite. Som kan ha ansvar i forhold til vårt « 
cup- program». Samlet sett våre cuper sett under ett, er vi fornøyde med 
gjennomføringen. Vi gjør oss noen nye erfaringer under hvert arrangement, som gjør 
at vi stadig er i utvikling og lærer noe nytt. Et spennende og givende arbeide å være 
en del av. 

 
Bente S Rosset 

- Leder Cup-  
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KLUBBHUS & ANLEGG 
 
Medlemmer i klubbhus og anlegg: 

 Kjell Strømhylden, 

 Tore Hansen 

 Ove Bolkan 

På tross av en snøfattig vinter ble det allikevel gjennomført en god del snøbrøyting 
på Grong Sparebank Banen av undertegnede. 

Den årlige vårdugnaden som var 22. april i år, hadde et veldig bra oppmøte. Det ble 
ryddet i hele Kleppen Idrettspark og satt på plass gjerder og reklameskilt.  

Etter stormen «Ivars» herjinger i desember 2013 ble det bestemt bygging av nye 
innbytterbenker, redskapsbod og speakertårn. Eilif Myren har tegnet utkastet og Rolv 
H. Williamsen har vært prosjektleder og ellers bestod dugnadsgjengen for det meste 
av: Magnar Skogseth, Arnfinn Ytterdahl, Bjørn Alte, Tore Hansen, Leif Robert Sævik 
og undertegnede. 

Klubbhuset ble malt rødt og hvitt; dugnadsgjengen bestod av gutter 2002. 
Speakerboden ble malt brun; dugnadsgjengen bestod av jenter 2000.  

Ellers retter vi en stor takk til Magnar Skogseth for hans enorme engasjement og 
utallige dugnadstimer i Kleppen året 2014.  

Det har blitt gjenopprettet ordningen med driftskomité for Kleppen Idrettspark. 
Namsos kommune og NIL Fotball har oppnevnt følgende medlemmer til 
driftskomiteen: 

Mats Ivar Sandmo, Namsos Idrettsråd, Bjørn Terje Smistad, NIL-fotball, Kjell 
Strømhylden, NIL-fotball, Tor Jørgen Olsen, Namsos kommune og Ståle Busch, 
Namsos kommune. 

Utleie av klubbhuset pr. dags dato er ikke avklart med 100% sikkerhet for 2015. 

 
 

Ove Bolkan 
- Leder Klubbhus & Anlegg - 
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MILJØ & ARRANGEMENT 
 
Medlemmer i miljøgruppa: 

 Elisabeth Bjerve 

 Bente Braateng 

 Ragnhild Tyldum 

 Tone Bedsvaag 

 Beate Asbøll 

Første arrangement for miljø-gruppa var julelunsj siste lørdag før jul. Klubbhuset var 
pyntet og bordet dekket og arrangementet var åpent for alle NIL- venner. 

Sesongstarten ble markert med Kick-off i april, i nydelig vårsol og god stemning. 
Store og små Nil- spillere gikk i samlet tropp, i lag med sine trenere og ledere, rundt 
Grong Sparebankbanen og alle fikk sine navn opplest. Namsos Musikkorps og Fred 
Fredstone underholdt og arrangementet ble avsluttet med en flott fotballkamp. 
Servering foregikk i NIL- huset. 

Miljømessig er det flere endringer som kan nevnes i år. Vi har fått et nytt lag - Nil 
Diamonds. Et lag med stor fotballglede og mye trivsel og som allerede har utmerket 
seg. 

Klubbhuset har blitt flittig brukt i årets sesong. Oppstart av kveldsmat- servering, 
opptil flere kvelder i uka. Tiltaket har blitt veldig godt mottatt og det er tydelig at både 
spillerne og trenerteam har satt stor pris på det. Dette er en viktig faktor som er med 
på å skape sosialt felleskap og en arena hvor vi lettere kan møtes på tvers av alder 
og lag.  

NIL- kolleksjonen har også blitt utvidet i år. Kreative og flinke supporter- mammaer 
har designet den nye Nil-lua. Gjennom flere uker har de hatt faste møtepunkt i 
klubbhuset og samtidig med kaffedrikking og stor stemning har det blitt heklet flere ti-
talls luer. Supporter- genser for Nil- mammaer og Nil- pappaer er også en ny ide, og 
er mulig å kjøpe for de som ønsker det.  

Kjøkkenet i klubbhuset har fått et løft. Litt maling, ny Nil- kappe og noen timers arbeid 
i løpet av ei helg var det som skulle til.   

Et miljøtiltak som noen lag har startet med er servering av frukt ved arrangement av 
hjemmekamper, også til bortelaget. Dette er en enkelt gest som vi får positiv 
tilbakemelding på. Tiltaket er ikke satt i system og et mål for neste år er at flere NIL-
lag innfører den ordningen. 

Årets siste miljøtiltak var NILs- sesongavslutning. Den ble arrangert på Olav Duun 
vgs. og amfiet var fylt til randen. En hyggelig kveld hvor vi feiret oss selv og ulike 
priser og premier ble utdelt. Lagene stilte med kaker og dermed fikk NIL inntekt på 
kaffe og kakesalg, i tillegg til loddsalg. 
 
 

Beate Asbøll 
- Miljøgruppa - 
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