
ÅRSBERETNING - NORDNES IDRETTSLAG SENIORAVDELINGEN FOTBALL  SESONGEN 2021 

Sesongen har vært preget av C-19 – både sosialt og sportslig. Det har i 2021 vært gjennomført ett 

fysisk møte og 1 Teams-møte i styret, ellers har det vært jevnlig dialog i en messenger-gruppe med 

styremedlemmene. 

Styret i Senior Avdeling Fotball:  

Leder: Morten Dahl Sebjørnsen 

Nestleder: Trond Stigen 

Styremedlemmer: Stig Særsten Knut Kallevik, Morten Sætre  

Sesongen 2021: I 2021 har NIL Senior Fotball hatt påmeldt lag i 6. divisjon i tillegg til to veteranlag ill. 

A-laget hadde en amputert sesong, med restriksjoner på både treninger og kamper frem til 

sommeren. Etter sommeren ble det gjennomført treninger og kamper uten restriksjoner. Ny trener, 

Bjørn, klarte å samle en solid spillergruppe etter sommeren, til tross for at det så ganske mørkt ut i 

en periode. Sesongen endte med en 4. plass etter mye godt spill og solide prestasjoner – over 

forventning var A-laget med i toppen og kjempet om opprykk til siste slutt.  

SOSIALT: Det ble begrenset med sosiale tilstelninger i året som har gått. På høsten ble det 

gjennomført en sosial samling i tillegg til at bussturen til bortekamp i Odda ble planlagt som en sosial 

aktivitet. Dette var særs vellykket. 

ARRANGEMENTER: Dessverre måtte vi avlyse vår årlige julecup i Nordneshallen grunnet korona 

restriksjonene som har vært igjennom hele året.  

Sesongen 2022: A-laget er påmeldt i 6.divisjon. Veteran 50 og 60 er også påmeldt seriespill. Knut 

Kallevik er ansatt som ny trener for A-laget. Knut har lang erfaring som spiller i Nordnes IL, og har 

fungert godt som midlertidig trener etter at Bjørn ga seg. Ansettelsen av Knut ble spikret i midten av 

februar 2022.02.21 

Utstyr: Det har vært kjøpt inn flere baller. Det er et tilbakevendende problem at baller blir stjelt på 

Møhlenpris, og til tross for gode rutiner med utstyrsansvarlige som tar ansvar for baller og utstyr på 

treningene, forsvinner det for mange baller gjennom sesongen.  

Økonomi: Det er utarbeidet et budsjett for 2022, basert på tidligere sesongers budsjett. Det 

forventes et null-budsjett 

20.02.2022  

Morten Dahl Sebjørnsen 

 


