
 
 

 

Samarbeid mellom Malvik IL Fotball og Hommelvik IL 

Fotball 
 

Innledning 
I november inngikk Malvik IL Fotball og Hommelvik IL Fotball avtale om samarbeid. 

Samarbeidet skjer på lagsnivå, og er ikke en sammenslåing av klubbene. NFF har bidratt 

aktivt i utarbeidelsen av avtalen, og avtalen er basert på erfaringer NFF har fra tilsvarende 

samarbeid mellom klubber.   

 

I tiden fra avtalen ble inngått og fram til starten av 2023 er det jobbet mye med avklaring 

rundt hvilke lag som skal inngå samarbeid, og hvordan samarbeidet skal organiseres.  

 

Det har kommet mange spørsmål i begge klubber knyttet hva avtalen handler om. Med 

dette infoskrivet ønsker vi derfor å informere nærmere om innholdet i avtalen.  

 

Bakgrunn for samarbeidet 

Malvik IL Fotball (MIL) og Hommelvik IL Fotball (HIL) har i 2021/22 hver for seg jobbet med 

sine langsiktige strategier for klubbene. Begge klubbene erkjenner at deltakelse i organisert 

fotball i kommunen er synkende, og at dette er en langsiktig trend som startet lenge før 

COVID-19. Frafallet er spesielt tydelig i ungdoms- og seniorfotball, og dette resulterer i 

vaklende spillergrunnlag på flere kull i begge klubber. Dette gir også utfordringer med å 

differensiere spillergrupper på sportslige ambisjoner slik at vi kan skape mestring og 

utvikling for den enkelte spiller. Klubbene opplever også at små spillergrupper fører til at 

nøkkelspillere melder overgang til større klubber både østover og vestover for Malvik 

kommune. Disse nøkkelspillerne utgjør ofte stammen i laget, og når de blir borte, skapes 

store utfordringer med å ivareta aktiviteten og det sportslige tilbudet.   
 

HIL og MIL tror at et samarbeid på lagsnivå vil kunne skape større spillergrupper og et mer 

attraktivt tilbud for fotballglade i Malvik Kommune. Vi forstår at inngåelsen av et slikt 

samarbeid ikke blir smertefritt, men er omforent om at fordelene med større spillergrupper 

og et bedre sportslig tilbud på alle nivå, på sikt vil demme opp for frafall slik at vi beholder 

flere spillere lengre i fotballen. Vi tror også at et samarbeid vil skape økt idrettsglede og 

bidra til bedre folkehelse i vår kommune.  

  

 



Målsetning og omfang for samarbeidet   
Den langsiktige planen for samarbeidet er å sørge for et best mulig fotballtilbud for alle i 

Malvik kommune. Avtalen gjelder for sesongen 2023-2025, og skal i perioden begrenses til 

lag med spillere fra 13 år, dvs. ungdoms- og seniorfotball. Klubbene er ved avtaleinngåelse 

enige om å etablere følgende samarbeidslag i perioden (merket mørk boks):  

 
 

Andre lag fra 13 år og oppover vil kunne vurderes etter behov, men følgende prinsipper skal 

alltid være førende:  

• Et samarbeidslag har alltid et annet samarbeidslag i nivået over. Dette for å 

sikre hospiteringsmuligheter når det er behov for det.  

• I aldersgrupper over 13 år skal man alltid søke å etablere et samarbeidslag 

fremfor å slå sammen årskull i samme klubb.  

 

Etter inngåelsen av avtalen er det avklart at G14 blir et samarbeidslag. Per nå er det ett lag 

som fortsatt er uavklart hvorvidt det blir et samarbeidslag eller ikke for 2023-sesongen.  

 

Klubbene skal på slutten av hver sesong vurdere og velge samarbeidslag for neste sesong. 

Dette vil inngå som en del av den årlige evalueringen og rapporteringen til NFF.  

 

Sportslig samarbeid mellom klubber  
Klubbene har ved avtaleinngåelse allerede etablert et godt uformelt sportslig samarbeid 

knyttet til et ekstratilbud for barn og unge på vinterhalvåret i Abrahallen, og er i 

avtaleperioden enige om å utvide dette formelt.   
 

Trenerveileder  
Begge klubbene skal ha en trenerveileder. Disse vil sammen med sportslige utvalg i hver 

klubb utarbeidet en omforent sportslig plan for samarbeidslagene, og fordele øvrige 

trenerveileder-oppgaver – som definert i NFFs kvalitetsklubb - seg imellom.  



 

Trenerteam  
Klubbene er enige om å minimere interessekonflikt i trenerteam, og rekruttere eksterne 

hovedtrenere i de lagene hvor man sammen ser et behov for det. Frivillige trenerteam skal i 

så stor grad som praktisk mulig speile spillergrunnlaget i laget fra hver klubb. Med andre 

ord; om spillergrunnlaget på et samarbeidslag er fordelt ca. 50/50 mellom MIL og HIL, skal 

begge klubber stille et likt antall nøkkelroller i trenerteamet.   

 

Trenerforum  
Klubbene skal arrangere trenerforum for samarbeidslagene minimum 2 ganger i året, 

henholdsvis vår og høst.   

 

Dommere  
Klubbene har mål om å tilrettelegge for et samarbeid rundt dommere. Modellen for dette er 

ikke lagt ved avtalesignering, men kan potensielt omfatte felles utdanningsarenaer, 

fellestreninger osv.    
 

Sportslig samarbeid på lagsnivå  

Lagledelse  
Hvert samarbeidslag skal være tilknyttet to lagledere – en fra hver klubb – som er 

kontaktpunkt for respektive foresatte og ansvarlig for lagskasser.   

 

Lagledere arrangerer foreldremøter (spillermøter for senior) minimum en gang per år, 

fortrinnsvis i juni.   

 

Integrasjon av spillergrupper  
Klubbene forstår at en overgang til samarbeidslag vil være utfordrende for mange, spesielt 

siden mange av disse har møtt hverandre som naborivaler i kampsammenheng. Integrasjon 

av nye velfungerende spillergrupper vil kreve mye av klubbene, men baseres på et sett av 

hovedprinsipper:  
 

• Gradvis overgang: Spillere fra hver klubb skal ikke slås sammen i en stor 

spillegruppe på trening fra dag 1. Spillergruppene kan med fordel spille ved siden 

av hverandre på samme felt i en overgangsperiode slik at også trenere får 

utvekslet erfaringer før øvelser og spill gradvis blir en fellesaktivitet.  

  

• Cuper og sosialt: Alle samarbeidslag skal arrangere en sosial aktivitet for alle 

spillere ved oppstarten av første sesong etter samarbeidets start. Alle 

samarbeidslag i ungdomsfotballen oppfordres også til å delta på en lokal cup, 

gjerne med overnatting og sosialt opplegg, ila. første sesong.    

  

• Kommunikasjon: Klubbene skal sørge for at målsetningene med 

samarbeidet, og den praktiske konsekvensen for den enkelte, er godt kjent blant 

både spillere og foresatte. Klubbene skal ila. første kvartal 2023 sammen legge en 

kommunikasjonsplan som involverer sportslig ledelse, lagledere, spillere og 

støtteapparat.  

 



Differensiering   
For å sikre «fotball for alle» skal treningsgruppene differensieres for å passe den sportslige 

ambisjonen til den enkelte. Klubbsamarbeidet skal legge til rette for at de mest ambisiøse 

skal spille gode kamper på sitt nivå, men også skape et best mulig tilbud for spillere hvor 

fotball først og fremst er en allsidig treningsform og et sosialt knutepunkt.  

 

Praktiske bestemmelser  

Økonomi i lagene  
Laglederteamet for et samarbeidslag må sammen sette lagets ambisjon på sosiale 

aktiviteter, sparing/dugnader og fordele kostnader rettferdig.   
 

Klubben er kjent med at enkelte lag har store sparekontoer med tanke på fremtidig 

utenlandsturer. Tilkommende spillere skal i slike tilfeller ha muligheten til å delta på samme 

aktivitet, men må da også bære konsekvensene ved å hente inn forspranget på sparing eller 

egenandel. Spillere tilhørende én av klubbene, har ingen plikt til å dekke cup/sosialkostnader 

for spillere tilhørende den andre.  
 

Anlegg og kamparenaer  
Klubbene skal stille sine egne arenaer til disposisjon for alle samarbeidslag. Klubbene er selv 

ansvarlig for egne anlegg og driftsavtaler, og plikter å ta hånd om vintervedlikehold på 

henholdsvis Viksletta og Autosenter Arena med de begrensninger som gis av retningslinjer 

for banedekket (f.eks. brøytefri ved innfrysing) og værforhold.  
 

Kamper i sesong skal avholdes på klubbenes utendørsarenaer etter fordeling fra NFF.   
 

Treningstider- og steder  
Trenerveileder-teamet vil sammen med trenerteamet på hvert samarbeidslag sette en 

ønsket treningsplan i god tid før vår, høst og vintersesongen. Denne planen skal 

imøtekomme lagets sportslige ambisjon, samt legge til rette for at treningstider og -steder 

passer spillerne på respektive lag best mulig. Klubbene er enige om at «hjemmebanefordel» 

og ekstra reisevei skal fordeles rettferdig, og at følgende prinsipper skal gjelde for dette:  
 

• Alle samarbeidslag skal ha faste treninger i sesong både på Vikhammersletta 

og på Autosenteret Arena  

• Brorparten av treningene kan legges til hjemmearenaen for klubben som har 

flest spillere på laget  

• Abrahallen betraktes som en klubbnøytral arena, og benyttes innenfor 

budsjettrammene gitt fra klubbene i samarbeid, eller leies fra lagenes egen 

klubbkasse.  

 

Drakter og utstyr  
Samarbeidslagene sakl ha følgende drakter:  

• Hoveddrakt: Sort trøye og sort shorts 

• Bortedrakt: Hvit trøye og sort shorts 

 



Spillerdrakter/shortser skal ikke være profilert med lag- eller klubbnavn. Klubbene skal 

sammen sørge for at drakter er godkjente av NFF og eier egne spilleres trøyer.  
 

Samarbeidslag skal handle spillerdrakter og annen klubbtekstil via MILs avtale med Adidas. 

Baller og utstyr skal handles via HILs avtale med Select.  
 

Nor-Contact er forhandler for både tekstil og utstyr for begge klubber i dag, og vil også 

brukes av samarbeidslag.  

 

Rapportering  
I etterkant av hver sesong, kaller sportslig leder i MIL inn representanter fra krets, samt 

styret og sportslig utvalg i hver av klubbene, til et evaluerings- og planleggingsmøte for 

samarbeidet. Agenda her er som minimum:  
 

• Evaluering av måloppnåelse for sesongen  

• Gjennomgang av viktige læringspunkter   

• Forankring av plan for neste sesong, inkl. eventuelle endringer i 

lagkonstellasjoner  

 

Klubbens evaluering rapporteres i etterkant til krets iht. NFFs krav sammen med oversikt 

over antall spillere vår og høst.  
 

Ansvarlige for avtalen  
Da Malvik IL Fotball er den største av de to klubbene, og har det største administrative 

støtteapparatet, tar klubben også rollen som administrator av samarbeidsavtalen på vegne 

av partene. Dette impliserer at samarbeidslag får navnet Malvik IL Fotball / Hommelvik IL 

Fotball, subsidiært MIL/HIL.   

 

Avslutning 
Styrene i Malvil IL Fotball og Hommelvil IL Fotball ser fram til å komme i gang med 

samarbeidet, og tror dette vil gi det beste mulige tilbudet til fotballglade barn i Malvik 

kommune.  

 

Om noen ønsker mer informasjon om avtalen, kan dere ta kontakt med: 

Frode Forbord, styreleder Malvik IL Fotball 

Håkon Midtsand Andersen, fungerende leder Hommelvik IL Fotball  

 

 


