
 Årsmelding 2017 

Verdal IL Fotball Senior 

Seniorstyret har i 2017 sesongen bestått av: 

Aslak Tiller  styrets leder 

Jan Erik Sakshaug styrets nestleder 

Ole Lasse Holmlimo sportslig ansvarlig/styremedlem 

Christer Langland  styremedlem 

Thomas Almli aktiv spiller/styremedlem 

 

Det sportslige målet for 2017-sesongen var å beholde plassen i 3 divisjon og det greide laget. Laget 

havnet på 8 plass, men kunne like gjerne havnet blant de beste som blant de 4 lagene som rykket 

ned. Etter suverene Stjørdals-Blink var det nemlig rimelig tett på tabellen. Mange uavgjorte kamper – 

særlig hjemme – ødela noe for muligheten til toppassering. 

Lagene som spilte i regionligaen avdeling 5 var:  Stjørdals-Blink, Molde 2, Steinkjer, Orkla, Junkeren, 

Tillerbyen, Rosenborg 2, Træff, Kolstad,  Mo IL, Sverresborg,  Strindheim TF,  Mosjøen IL.   

Stjørdals-Blink rykket opp til 2 divisjon og de fire sistnevnte rykket ned. 

 

Vårt seniorlag fikk ny hovedtrener før sesongen 2017. Nils Petter Austad avløste Jann Rindsem 

1.12.2016. 

Støtteapparatet i 2017-sesongen har vært: 

Bjørn Åge Henriksen,  ass.hovedtrener 

Asle Austad, oppmann 

Silje Lyngstad Eggen, fysioterapeut 

Ole Einar Winberg, keepertrener 

Odd Ståle Wekre 

 

For 2018-sesongen ble vedtatt høsten i 2017 å melde inn til fotballkretsen at det skulle satses på et 

senior 2-lag. Bakgrunnen for vedtaket var å gi mulighet til kamptrening for de av spillerne som ikke 

spilte fast på førstelaget. 



Økonomien i laget er fortsatt en utfordring. Laget har i utgangspunktet tre hoved-inntektskilder; 

sponsorer, billettinntekter og arrangementsinntekter fra folkeparken. I 2017 sviktet inntektene fra 

folkeparken  som resulterte i et samlet underskudd i drifta på 370.000  som tilsvarer de inntektene 

som var forventet fra parkens arrangementer. Totalbudsjettet til senior  ligger på ca 2 mill kroner. 

Styret har god tro på at laget skal prestere også i 2018-sesongen. Nye  lovende spillere har erstattet 

spillere som av en eller annen grunn har sluttet og vi krysser fingrene for en lovende sesong både på 

Verdal stadion og bortekampene. 

 

Styret Verdal IL Fotball Senior 

Aslak Tiller 

Styreleder 

 

 


