
Årsmelding 2016 

Styrets sammensetning: 

Styreleder   Christer Bonsaksen (2015-2017) 

Økonomiansvarlig  Petter Hjelseth Olsen (2015-2016) 

Styremedlem   Trond Antonsen (2015-2016) 

Styremedlem   William Leonhardsen (2015-2016) 

 

Fra styret: 

Det er i perioden avholdt 4 styremøter. Hovedtema har vært daglig drift, samt økonomi og 
videreutvikling av klubben. Det har også vært avholdt flere møter fra november som angår 
sportsplanen og utarbeidelse av denne. Styret burde også ha avholdt et evalueringsmøte 
etter sesongen for å få med seg alle erfaringene som man opparbeider seg gjennom en 
sesong. Dette skal på plass fra sesongen 2017. 

Hjemmekamper/leie av baner: 

Lagene våre spilte alle hjemmekampene i Glomfjord. Vi gjorde en avtale med Glomfjord IL 
som stod for kiosksalget på hjemmekampene til 5.div og 4.div lagene. Foreldre på G16 
ordnet selv med kiosksalg på hjemmekampene til G16 

Trening gjennom vår og vinter foregår i Reipå hallen. Dette er en stor kostnad for klubben 
samtidig som den gir oss gode treningsmuligheter på vinterstid. 

Økonomi: 

Se vedlegg fra økonomiansvarlig Petter Hjelmseth Olsen 

Styret har jobbet med en langsiktig planlegging av økonomien for å få ned kostnader slik at 
klubben kan bygge litt egenkapital.  

Sportslig: 

I 2016 hadde klubben hele 3 lag i seriespill, noe som aldri før hadde skjedd i klubbens vel 20 
års leve tid. Dette var et resultat at vi så et svart hull av aktive spillere i aldersklassen 16-19 
år. Det ble etter mye innsats fra mange personer meldt på lag i 4.div senior, 5.div senior og 
G16 gutter. Det var viktig at alle skulle ha et tilbud for å ikke falle fra igjen. Det ble en del rot 
med treninger og flytting av spillere mellom lagene for å klare å gjennomføre alle kampene, 
men vi kom i mål og kan si oss fornøyd med sesongen 2016 sportslig sett. Vi lærte mye av 
året 2016 både hva som kreves av klubben for å vokse og bli større og hvor viktig det er at 
Meløy har et slikt tilbud i et folkehelse perspektiv. 

4.div: Se vedlegg fra hovedtrener Trond Antonsen 



5.div: Se vedlegg fra hovedtrener Kjetil Kristensen 

G16: Se vedlegg fra hovedtrener Bjørnar Brun 

Utstyr: 

I 2016 hadde klubben en stor utgiftspost på utstyr siden vi kjøpte inn over 60 nye draktsett i 
tillegg til mye nytt utstyr (fotballer, treningsutstyr, medisinutstyr osv). Dette var en del av 
den langsiktige planen for å kutte kostnader som innebærer at draktsettet skal holde i 
minimum 3 sesonger, altså ut sesongen 2018. Dette stemmer overens med lenger på 
sponsoravtaler som igjen har påvirkning på logoer på draktsettene. 

 

Dugnad: 

Dugnad er viktig for klubben både som inntektskilde og som profilering av klubben. Vi har to 
faste dugnader i året Tine fotballskole og dømming under Reipå Vintercup. I tillegg jobbet 
G16 spillerne og foreldre med egne dugnader for å skaffe inntekter til å kunne reise på 
cuper. En viktig inntekts kilde for klubben som også er med på å holde treningsavgifter nede 
til tross for store utgifter på treningsleie. 

Fremtidsaspekter: 

Styret ser positivt på fremtiden for klubben. Det skjer mye positivt, sportslig sett, rundt 
klubben men samtidig er det viktig å vise litt nøkternhet og ikke gå for fort frem. Det er i 
hovedsak 2 ting styret ønsker å jobbe for: 

1. Bedre økonomistyringen og opparbeide seg egenkapital 
2. Bygge opp administrasjonen og støtteapparatene rundt klubben 
3. Styrke merkevaren Meløy FK i kommunen og tiltrekke seg flere aktive spillere. 

 

For Meløy FK, styreleder 

Christer Bonsaksen 

 

 

 



Kommentarer til Resultatregnskapet 2016 for Meløy FK 

Driftsinntekter:  
Som dere ser så er sponsorinntekter den aller største inntekten til klubben. Får året 2016 var 
inntekten på 162 166,- kr og året før 127 000,- kr  
Nest størst inntekt var andre, dette innebærer fra fond og kommunen (tilskudd)  
Vi fikk i 2016 50 000,- kr fra Sparebank 1 fond 
Spilleavgifter er også en ganske stor dele av inntektene til klubben.  
Men man ser forskjellen på 2015 og 2016 
2015 hadde man en inntekt på 286 506,-  
2016 hadde man en inntekt på 420 739,-  
Dette er fordi klubben har satset en del og startet opp et til lag i 2016. 
 
Utgifter:  
Største utgiften for klubben var utstyr til fotballgruppen. 
Grunnen til dette er fordi det ble investert i nytt drakt sett (Nike) og når vi gjorde det fikk vi 
en bot på 30 000,- fra vår gamle samarbeidspartner (Umbro). Grunnen til at vi valgte å godta 
boten og bytte var fordi slutt summen ble billigere med Nike.  
 
Nest største utgiften var reiser. Denne kom på 67 020,- her hadde vi 2 store utgifter. 
Ene var Røst og andre var Mo turen. Røst turer endte på rundt ca. 20 000,- og Mo turen på 
ca. 17 000,-  
Ellers så har vi en kjøregodtgjørelse til personen som orker å bruke personbil slik at det skal 
få noe igjen. Slik at det ikke blir urettferdig og at dem får en liten gode hvis man kjører. 
 
Dommer utgiftene har også vært høye. Dette er fordi det er få dommere i kommunen og 
dette medfører større utgifter for klubben. Man kan regne 5000,- i snitt pr kamp når det er 
dommer utenfra som dømmer.  
 
Men man ser at totale utgifter er gått mye opp forhold til 2015. Dette er som jeg skrev på 
inntekter er fordi vi har satser med 2 lag.  
 

Mvh. 
Petter Hjelmseth Olsen 
Økonomiansvarlig Meløy FK 

 

 



MELØY FK G16 – sesongen 2015/16 

Laget ble dannet med spillere fra Glomfjord, Neverdal, Ørnes, Reipå og Inndyr. Vi startet treningen 
høsten 2015 i Reipåhallen. Trenere var Bjørnar Brun, Jøran Knudsen og Thomas Maruhn.  

Laget spilte 11-er fotball i en serie med Bodø-lag, samt Fauske og Steigen. Vi deltok også på fire 
turneringer i Bodø samt Kippermoen Cup i Mosjøen. Her gjorde laget sin kanskje beste sportslige 
prestasjon i sluttspillkampen mot Mosjøen.  

Sesongen avsluttet med Stopp Volden cup i Bodø. Laget fikk også TV kamp under turneringen hvor vi 
spilte 3-3 mot Junkeren. 

Etter sesongslutt hadde vi en pizzakveld som avsluttning for laget. Vil takke klubben, trenere og alle 
spillere for en artig og lærerik sesong. En flott gjeng. Takker også Glomfjord IL for lån av buss ved to 
anledninger. 

  

Klar for sluttspill, Kippermoen 2016 

 

Bjørnar brun 

Trener 

 



Årsmelding for 5 div Sesongen 2016 
Sesongen 2016 innehold det meste når det gjelder 5 div laget,vi hadde mange helt utrolige kamper 
og noen mindre utrolige kamper. 
Men med en rødt tråd gjennom hele sesongen,den måten vi spilte fotball på og  lag moralen er noe 
av det som vi holdt på uansett resultat ,vi spilte de fleste kampene med hjertet ut på drakta det kan 
ingen ta i fra oss.Det var lidenskap og samhold i øverste klasse gjennom hele sesongen,noe som 
resulterte i flere fantastiske seiere som hverfall jeg som trener kommer til og huske i lang tid.Som da 
vi slo Junkeren borte,vi reiste dit med 13 mann og påførte dem deres første tap for sesongen,med en 
innsats og en vinner vilje som jeg neste ikke har sett maken til.Da vi spilte rundt Grand 2 på 
hjemmebanen i Glomfjord 5-3 seier sitter også godt spikra,det var en taktisk og fortjent seier,da 
spilte vi fest fotball i nesten 90 min. 
 
Vi starta de første kampene i ett 4-2-3-1 system,dette fikk vi egentlig ikke helt til og fungere,noe 
kanskje jeg som trener må ta litt skylda for.Vi gikk over til 4-4-2 etter noe kamper og det holde vi på 
resten av sesongen med stort sett bra kontroll,noe av de tapene som vi fikk var som ett ran på lys 
dag,der vi hadde kjørt stort sett kampen i 90 min men satt igjen med 1 målstap.Noen merkelige 
kamper det der men slik er fotballen noen ganger,det positive var at vi skapte målsjanser i bøtter og 
spann og ikke minst at vi skapte de selv ut fra spillet vårt,veldig bra. 
 
Når det gjelder treninger og oppmøte var det vel ikke så mye og skryte av,folk er opptatt jobb osv,så 
det varierte mye,men vi trente mye sammen med 4 div laget,noe som alle sammen kunne dra nytte 
av.Vi havnet til slutt i B-sluttspillet  der vi både vant og tapte ,men sett Sesongen 2016 under ett, kan 
vi være veldig fornøyde ut i fra den spillerstallen vi hadde til disp. 
Når det er sagt må jeg få skryte av mange av de som spilte de fleste kamper for 4 div også stilte på 
kamp i 5 div ,det ble en ting vi neste ikke kunne klart oss uten for og  klare og stille mannskap til 
kamp.Vi brukte også en del  guttespillere på kampene,disse bidro på en solid måte og fikk prøvd seg 
på ett litt høyere niva,noe de lærte mye av tror jeg. 
Så takk for en fotball sesong med mange flott opplevelser og herlig innsats! 
 
Roy-Thomas Ødegård(ass trener) 
Kjetil Kristensen (hoved trener)  
  



                                                Meløy seniorlag Herrer 4 Div 

                                      Sportsrapport 2016 

Startet opp treningene i begynnelsen av Januar med trenerteamet på plass, Laget hadde drevet med 
egentreninger høsten 2015 og var godt rustet da oppstarten begynte. Opplegget var det samme som 
før pasningsspill og intensitet. Godt oppmøte i begynnelsen av perioden, varierte noe utover 
vårparten 

Deltok i vinterserien med noe varierende resultat, med en del rotasjoner av spillermateriell. Kom til 
bronse finalen der vi spiller den beste kampen i serien og slår Junkeren 2   6-2. 

Det er med stor spenning da klubben serieåpner i Glomfjord med resultatet 1-1 mot Åga fulgt opp 
med et nytt uavgjort før vi får vår første seier  0-2 mot Tverlandet borte. Dette beviser at vi har noe i 
divisjonen å gjøre. Laget ligger lenge og kjemper om en 3 plass og ender til slutt opp på 5 plass på 
tabellen. Hjemmestatistikk: 4 seiere 4 uavgjort og 1 tap. Bortestatistikk: 3 seiere 2 uavgjort og 4 tap 

Meløy FK hadde en god vårsesong, trenerteamet bestående av undertegnet og Arnt Even mener 
dette kan skyldes arbeide som ble lagt ned før jul 2015. Vi hadde en lang ferie med til dels lite spillere 
på trening i sommermånedene. Resultatene varierte noe mere på høsten og vi tror det kommer av 
lite trykk på treningene sommeren 2016. 

Undertegnede går av som trener for hoved laget og begynner å trene 6 div laget som består av 
mange ungdommer. Hovedmålet er å utvikle spillere til a laget. Arnt Even overtar hovedansvaret for 
A- laget, dette er et godt valg. 

Glomfjord il har foretatt ei oppgradering av anlegget med tribuner og ny kiosk, dette vil gi en god 
ramme rundt hjemmekampene våre. Undertegnede takker for godt samarbeid med klubb og ikke 
minst spillere. 

Takk til Arnt Even for et godt og fruktbart samarbeide og jeg er overbevist om at laget vil fortsette å 
utvikle seg. Lykke til         Trond Antonsen  

 
1 

Grand Bodø 18 48 

2 Innstrandens 18 44 
3 Mo IL 2 18 34 
4 Åga 18 29 
5 Meløy 18 27 
6 Saltdalkam. 18 18 
7 Bossmo/Ytt. 18 17 
8 Grane 18 17 
9 Tverlandet 18 11 
10 Drag 18 7 
 


