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Årsmelding 2019
Styrets sammensetning:
Styreleder

Walter Pedersen (2020)

Nestleder og kvalitetsklubbansvarlig

Svein Fredriksen (2021)

Økonomiansvarlig

Thomas Maruhn (2021)

Sportslig Leder

Christer Bonsaksen (2021)

Styremedlem

Hanne Edvardsen (2020)

Styremedlem

Anthony Torgersen (2020)

Styremedlem

Hans Jørgen Andersen (2020)

Andre roller i klubben:

Fra styret:
Det er i perioden avholdt 8 styremøter. Hovedtema har vært daglig drift, samt økonomi,
arbeidet med kvalitetsklubb og arbeid med samarbeid mot de andre klubbene. Vi har fått
signert samarbeidsavtalen fra 4 av 7 klubber og har planer om å få signert fra 2 klubber til.
Det er svært gledelig at vi har hatt et styre bestående av 7 personer i 2019 som alle har
jobbet godt sammen og ført klubben fremover iht strategien vi har. Dette har gitt mange
positive tilbakemeldinger og vi merker at flere utenfor klubben er interessert i Meløy FK.
Vi har jobbet mye med samarbeid med alle klubber i nærområdet og vi har fått til flere
avtaler og dialog med klubbene. Vi ønsker derfor å takke alle klubber for et godt samarbeid i
2019 og med ønske om et like godt samarbeid for 2020.
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Hjemmekamper/leie av baner:
Vi spilte hjemmekamper på Glomfjord Kgb, Mosvoldalen Kgb, Reipå Gress og Halsa Kgb.
Trening har også foregått i hele kommunen. I tillegg har det blitt spilt
treningskamper/vinterserie i Nordlandshallen og SKS arena.

Økonomi:
Se kommentarer fra økonomiansvarlig Thomas Maruhn samt resultatregnskap fra Meløy
Økonomisenter.
Styret har fokus på økonomien og jobber kontinuerlig med å forbedre egenkapital og
likviditet.

Sportslig:
Vi hadde 2 lag i seriespill i 2019. G16 og G19.
G16 var et nytt lag bestående av spillere fra hele kommunen. Et nytt lag som ikke hadde spilt
sammen før, men med flotte ungdom som stod på hele sesongen. Vi er glade for å ha fått til
en sesong med spillere fra hele kommunen, noe som krever noe mere mtp logistikk til
trening, kamper, trenerapparat osv. Vi har flere ting vi må forbedre oss til 2020, men alt i alt
et godkjent oppstarts år.
G19 var et lag bestående av spillere som kom i fra Reipå IL i forkant av sesongen.
Trenerteamet har gjort en god jobb over flere år og spillergruppen har spilt sammen i flere
år. G19 har jobbet mye dugnad, ledet av Vivan Werningsen, og kunne delta på Costa Blanca
Cup i Benidorm sommeren 2019. En opplevelse for livet.
Se årsmelding fra trenerne lengre nede.

MFK Futsal Cup:
MFK Futsal Cup ble ikke arrangert i 2019 pga for dårlig påmelding. Valg av dato får mye av
skylden da det stor idretts arrangement i Bodø ble arrangert samme helgen samtidig som
MFK Futsal Cup. Planen er å prøve på nytt i 2020 med andre datoer.

Utstyr:
Det ble kjøpt utstyr i hovedsak gjennom vår utstyrsleverandør Nike og Sport1 Dybvik. Utstyr
som drakter, overtrekk, shorts, strømper, baller, vester osv ble kjøpt inn.
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Evalueringsmøte etter sesongen:
Evaluering ble gjort mot hvert av lagene. Erfaringene fra evalueringen tar vi med oss inn i
sesongen 2020. Summert opp fungerte veldig mye bra, mens viktigste læringspunktet er at vi
trenger bedre kontroll på materiell. Dette er en stor utgiftspost for klubben og kontroll her
vil gi en potensiell økonomisk besparelse.

Dugnad:
Dugnad er viktig for klubben både som inntektskilde og som profilering av klubben. I 2019
var vi instruktører på Tine Fotballskole i slutten av juni. En viktig og god inntekts kilde som
samtidig gir mye glede for de unge som er med.
G19 jobbet mye dugnad for å skaffe penger til sesongens store mål Costa Blanca Cup i
Benidorm.

Fremtidsaspekter:
1. Bli kvalitetsklubb
2. Fortsette den gode trenden i klubben fra 2019. Klubben skal bli større og bedre med
kvalitet i alt vi gjør.
3. Bygge opp administrasjonen og støtteapparatene rundt klubben.

For Meløy FK, sportslig leder
Christer Bonsaksen
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Kommentarer til Resultatregnskapet 2019 for Meløy FK
Inntekter:
Det var budsjettert med større inntekter på kontingenter og treningsavgifter, enn det vi har
fått inn i 2019. Det var budsjettert med inntekt på 112 000 kr, mens vi fikk inn 62 969 kr.
Generelt har inntektene vært for lave.
Utgifter:
På utgiftssiden har vi større utgifter enn budsjettert på reisekostnader og godtgjørelser til
ledere/trenere.
Generelt:
G-19 har vært på turnering i Spania, og dette ligger inne i regnskapet både på inntekts- og
utgiftssiden. De hadde et budsjett på ca 200 000 kr til turen.
MFK har deltatt med 2 lag i seriespill denne sesongen, G-16 og G-19.
Vi budsjetterte for 2019 med et resultat som skulle være i balanse. Årsresultat for 2019 ble
et underskudd på 81 585 kr.
MFK har pr 01.01.2020 196 601 kr stående på konto.
Se vedlegg for resultatregnskap fra Meløy Økonomisenter.

Mvh.
Thomas Maruhn
Økonomiansvarlig Meløy FK
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Årsmelding G19 sesongen 2019
Aldersgruppe: 2003-1998
Antall deltakere: 25 stk
Simon Pedersen
Morten Kolberg
Sivert Brun Gjøviken
Vitalii Agapov
Markus Werningsen
Sebastian Jensen
Jon-Kjetil Antonsen
Isak Maruhn
Vegar Andersen
Jakob Bang
Christer Johansen
Tesfamichael Biday
Heike Birkelund
Emil Rendal
Hekmat Mohammad

Jørgen Øvrebø
Sivert Loe
Peder Rafael Nygård
Isak Maruhn
David Braseth
William Seljevoll
Fitsum Menasie
Mads Myrvang
Andreas Enga
Mathias Krogh

Trening/aktivitetsperiode:




1.januar til 30.april – sesongoppkjøring
30.april – 1.november – fotball sesongen
1.november – 31.desember – ettersesong

Antall treninger i uka: 3-4 treninger i uken alt etter sesongtype
Utfyllende om aktiviteten (ord fra trenerteamet):
Oppsummering sesongen 2019 med toppscorere etc!!
Vi fortsetter framganger fra i fjor og har utviklet spillet vårt både defensivt og offensivt. Vi
har spilt noen fantastiske kamper, men her er de største høydepunktene:
Meløy FK- IK Grand 6-0
Bodø/Glimt- Meløy FK 1-2
IK Junkeren- Meløy FK 4-5
Meløy FK- Saltdal 2-2
Meløy FK- Innstranda 3-3 årsbeste i 1.omg!
Meløy FK- Fauske/Sprint B 6-0
Racing Madrid- Meløy FK 4-0!
I serien ble vi nr 4. Vi ser at på gode dager kan vi slå hvem som helst..!! I Spania ble vi utslått
i semifinalen i B-sluttspillet med kun 1-0...
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20 (!) forskjellige spillere har blitt kåret til banens beste, Vitalik har tatt hjem tittelen hele 4
ganger og troner dermed på toppen, tett fulgt av Mathias K med 3 ganger.
Toppscorere;
Emil Rendal 23 (!) mål
Heike Birkelund 12 mål
Christer Johansen 9 mål
Vitalik Agapov 8 mål
Mathias Krogh 6 mål (halv sesong)
Vi har hatt 4 felles kveldsmater, og har kost oss på Bella Napoli hos Levent İbrahim Sallabas 6 ganger.

10 spillere har over 95% treningsoppmøte, de fleste er over 75%. Dere er flinke til å spørre
om fri ved behov. Jeg setter stor pris på dette!!
Vi har mange ivrige supportere som følger oss på alle kamper, hjemme og borte. Men vi må
nesten få trekke fram våre aller mest trofaste supportere Anna Tostrup Kristensen, Thea
Beathe Nygård Marken, Håkon Mathias Sandberg, Inger Brun, Michelle Engen
Skjellstad og Herman Osvald Andersen. Vi setter enormt stor pris på støtten fra
dere!!
Til slutt må vi takke vår kjære Vivian Nilsen Werningsen som har vært helt amazing hele året,
det var hennes innsats som fikk oss til Spania! En tur som kostet hele 250 000kr!!!!
Hun slutter nå som økonomiansvarlig, men vil fremdeles bidra der hvor det er behov for
hennes mange gode egenskaper
Også Sture Bang og Trond Antonsen da. Jeg vet at noen ganger kan jeg bli litt vel
engasjert...men jeg håper dere tilgir meg for det. Uansett tusen takk for innsatsen i 2019.
Aldri et eneste nei fra dokker to!
Vi takker også styret for all støtte underveis!
Mvh Ronny
Trener
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Årsmelding G16 sesongen 2019
Aldersgruppe: 2003-2005
Antall deltakere: 22 stk
Adnan Hejazi
Georg Holm Arntzen
Henrik Brun Gjøviken
Joachim Norum Jenssen
Martin Norum Jenssen
Kevin Voll Puertas
Levi Johnsen
Mohamad Alkhader
Noah Maruhn
Petter Dybvik
Sam Ismail
Sebastian Telnes
Sofanias Yemane
Stephano Kanyana
Trym Rommetveit

Eric Torgersen
Magnus Fagervik
Jonas Tostrup Neverdal
Odin Johnsen
John-Arild Karlsen
Yazan Rabah
Meshaal Alhabach

Trening/aktivitetsperiode:




1.januar til 30.april – sesongoppkjøring
30.april – 1.november – fotball sesongen
1.november – 31.desember – ettersesong

Antall treninger i uka: 2 – 3 treninger i uken alt etter periode i sesongen.
Utfyllende om aktiviteten (ord fra trenerteamet):
G16-laget har deltatt i seriespill i 1 divisjon Salten, avdeling 1. Laget kom på 5. plass i vårsesongen,
noe som ga laget muligheten til å spille mot de fire lavest rangerte lagene fra den andre avdelingen.
Laget ble sist i seriespillet på høsten. Tross mange tap, har laget hatt god utvikling og spilt mange
gode kamper. Moralen har vært god i gruppen, og humøret har vært bra.
Laget har deltatt i Kippermo-cupen og på Stopp Volden cup, og laget har klart seg bra, med fokus på
spilletid og utvikling istedenfor resultat.
Laget startet vinteren med tre treninger i uka, men det ble tidlig tydelig at det ikke lot seg
gjennomføre da det var dårlig oppmøte på treningene. Trenerteamet bestemte seg for kutte den ene
treningen, slik at det skulle bli godt oppmøte på to treniger. Dette lyktes vi godt med. Treningene har
vært temabasert, og har hatt fokus på spillerutvikling, roller og forståelse av spillet, noe som har
fungert bra. Treningene har vært hyggelige og spillerne og trenere har hatt det trivelig, med mye
godt humør blant alle involverte.
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Jeg vil takke alle i trenerteamet og i støtteapparatet for en flott innsats for guttene gjennom
sesongen. Dette er en super gjeng med stort potensiale.

Hovedtrener Arnt Even Jensen
Hjelpetrener Hallstein Johnsen, Bjørnar Brun og Ronny Solberg
Lagleder Leif Gunnarson

