
Sak 8 – Årsberetning 2020 
 

Årsberetning 2020 

Styrets sammensetning: 

Styreleder      Walter Pedersen (2022) 

Nestleder og kvalitetsklubbansvarlig   Svein Fredriksen (2021) 

Økonomiansvarlig     Thomas Maruhn (2021) 

Sportslig Leder     Christer Bonsaksen (2021) 

Styremedlem      Hanne Edvardsen (2022) 

 

Andre roller i klubben: 

Trenere, lagledere, foresatte, dommere, tillitsvalgte, spillere og frivillige. Alt i alt omfavner 
MFK flere hundre personer i Meløy, Rødøy og Gildeskål kommune. 
 

Koronasituasjonen: 

Koronasituasjonen ble naturligvis en stor påvirkning på Meløy FK på lik linje som alle andre 
klubber i Norge. Detaljer vil man kunne lese under hvert avsnitt, men generelt så ble største 
tapet for klubben det å ikke kunne gjennomføre en normal treningshverdag, da spesielt for 
de spillerne over 20år. Vi har drevet aktivitet i henhold til gjeldende retningslinjer fra NFF. 
Klubben har ellers tilpasset seg situasjonen ved å innføre digitale møteplasser. Vil spesielt få 
takke våre sponsorer som har stått ved sine avtaler i denne krevende situasjonen noe som 
har gjort at vi ikke har litt nevneverdige økonomiske tap i perioden. 

 

Fra styret: 

Det er i perioden avholdt 7 styremøter. Hovedtema har vært daglig drift, samt økonomi, 
arbeidet med kvalitetsklubb og arbeid med samarbeid mot de andre klubbene. Vi har hatt 
fokus på rekruttering av flere roller ifb. kvalitetsklubb prosjektet og som resultat har vi fått 
flere resurspersoner inn i forskjellige sportslige og administrative verv, men vi er ennå ikke 
helt i mål. Vi gjennomført første samarbeidsmøte i september men dessverre var det heller 
labert oppmøte. Ørnes, SMIL og Reipå hadde tatt turen. Vi satser på sterke oppmøte høsten 
2021 når korona restriksjoner forhåpentligvis har lettet. Vi har hatt et styre bestående av 5 
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.  
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Kvalitetsklubb: 

Vi ble 8.oktober 2020 godkjent som kvalitetsklubb nivå 1 fra NFF. Dette er et arbeid vi har 
jobbet med siden 2019. Vi venter på markeringen fra NFF, da denne er utsatt pga korona. 
Det har vært en lærerik og god prosess for å bli kvalitetsklubb, men det er nå den virkelige 
jobben starter, nemlig det å være en kvalitetsklubb og leve opp til det vi har nedfelt i planer 
og prosedyrer. Vi gleder oss til å fortsettelsen. 
 
 

Hjemmekamper/leie av baner: 

Vi spilte hjemmekamper på Glomfjord Kgb, Mosvoldalen Kgb, og Halsa Kgb. Trening har også 
foregått i hele kommunen. I tillegg har det blitt spilt et par treningskamper/vinterserie i 
Nordlandshallen og SKS arena før koronasituasjonen stengte ned landet i mars. 

 

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: 

Fra nyttår og frem til mars hadde vi en normal sesongoppkjøring med treningskamper i regi 
av vinterserien samt treninger i Reipå hallen og på Enga/Halsa. Når korona sitt inntog satte 
en effektiv stopper for all aktivitet fra 12.mars, var det stillstand på treningsfeltet frem til 
juni hvor vi kunne starte så smått med koronavennlig trening. Etter hvert ble det lov med 
kontakttrening for barn og unge under 20år, mens de over har måttet enten trene 
alternativt eller uten kontakt. Det sier seg selv at korona har hatt en enorm påvirkning på 
aktiviteten vi har gjennomført i 2020. Heldigvis fikk vi gjennomført noen få seriekamper for 
våre spillere på G16 og G19 lag på høsten 2020. Vi hadde bra oppmøte på våre 
hjemmekamper som ble spilt både i Glomfjord, på Ørnes og på Halsa. Jeg vil berømme 
klubben og spesielt trenerteamene for å legge til rette slik at vi har kunnet tilby en eller 
annen form for aktivitet til alle våre spillere, slik at vi har ikke opplevd noe større endring i 
aktive spillere enn hva vi opplever i et normalt år. 

Se lagårsmeldingene fra trenerne lengre nede. 

 

 Egne arrangementer: 

MFK hadde ingen egne arrangementer i 2020. For hjemmekamper se eget avsnitt. 
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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. Vi fikk i 2020 en del 
tilskudd fra blant annet Sparebank1 Samfunnsløftet og Amedia fondet. Disse pengene ble 
brukt til å handle inn treningsutstyr, draktsett, treningsklær til våre trenere samt andre 
profileringsklær til personer som jobber for klubben. 

 

Evalueringsmøte etter sesongen: 

Det ble ikke avholdt noe tradisjonelt evalueringsmøte etter sesongen. Medlemmer av 
sportslig utvalg har jevnlig kontakt og diskuterer alle store og små ting som dukker opp i det 
sportslige. Dette har vært en god måte for å kontinuerlig evaluere og utføre alle store og 
små aksjoner man har i løpet av en sesong. 

 

Dugnad: 

Dugnad er viktig for klubben både som inntektskilde og som profilering av klubben. I 2020 
var vi instruktører på Tine Fotballskole i samarbeid med Glomfjord IL. I tillegg hadde vi en 
klubbdugnad for første gang på en del år. Dugnaden gikk ut på å selge toalettpapir. 
Overskuddet går til å fortsette å kunne gi et godt tilbud til fotballinteresserte i vårt område. 
Vi stilte også opp som vakter på Joker’n ungdomsklubb enkelte fredager i samarbeid med 
kulturkontoret. Artig å kunne gjøre slike dugnadsoppdrag også! 

 

Fremtidsaspekter: 

1. Være kvalitetsklubb 
2. Fortsette den gode trenden i klubben. 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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Årsmelding G19/Senior sesongen 2020 

 
 
Aldersgruppe: 2003-1990 

Antall deltakere: 26 stk 

Mads Heimdal Sebastian Jensen 
William Leonhardsen Rafael Nygård 
Vegard Henriksen Oskar Kristensen 
Edin Kurtovic Markus Werningsen 
Ole Asp Heike Birkelund 
Mohammed Haidari Emil Rendal 
Håkon Sandberg Tesfamichael Bieday 
Adrian Flaat Hansen Morten Kolberg 
Jon-Kjetil Antonsen Jakob Bang 
Sivert Brun Gjøviken Fitsum Menasie 
Mads Myrvang Levi Johnsen 
Isak Maruhn  
Hekmat Mohammad  
William Seljevoll  
Simon Pedersen  

 

Trening/aktivitetsperiode: 

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

 

Treninger i Reipå hallen i vintersesongen, trening i hovedsak i Glomfjord i 
vår/sommer/høstsesongen. Hjemmekamper har vært spilt i Glomfjord og på Ørnes. 

Antall treninger i uka: 3-4 treninger i uken alt etter periode i sesongen. 

Utfyllende om aktiviteten (ord fra trenerteamet): 

Sesongen 2020 ble selvfølgelig veldig spesiell. I februar var vi i knallform og spilte godt mot 
4.div lag i vinterserien. I mars ble alt stengt ned. Dessverre ble det ikke seniorfotball, kun 
G19.Oppmøtet på trening har vært meget bra, og humøret like så. 
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Vi rullerte masse på laget og lot alle spille G19. Hadde også mange unge spillere på 
hospitering. 
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Årets høydepunkter: 

 Innstranda IL- Meløy FK 2-4 
 Meløy FK- Glimt 3  5-1 
 Meløy FK- Fauske/sprint 5-4 
 Meløy FK- IK Grand 9-1 (her ble det kommentert fra IK Grands kaptein om det var 

Meløy FK eller Barcelona FC de spilte mot, da Meløy FK tidvis rundspilte IK Grand) 
 Drag- Meløy FK 1-7 Senior 
 Røst- Meløy FK 2-2 Senior 
 Værøy- Meløy FK 1-10 Senior 
 Saltdal- Meløy FK 2-1 

 
Årets avslutning ble gjennomført på vårt andre hjem, Bella Napoli på Ørnes, for pizza, taler 
og prisutdelinger. Styreleder Walter Pedersen holdt en flott tale og sto også for utdeling av 
årets priser. Våre venner fra G16 som har bidratt på våre kamper var også sammen med oss. 
Den nye keepertreneren Øyvind ble også presentert. Hanne Edvardsen har lovet oss at neste 
år blir det skikkelig fotballgalla. 
 
Prisene: 
Årets humørspreder ble tildelt Hekmat Mohammad for hans fantastiske humør, evne til å 
være en god lagspiller og kamerat. Gratulerer. 
Årets toppscorer ble Mads Myrvang med sine 12 mål. Mads har virkelig jobbet hardt for å 
komme dit han er i dag, vi bøyer oss i støvet. Gratulerer. 
Årets spiller ble tildelt kaptein Markus Werningsen. Spesielt ble det trukket fram måten som 
Markus håndterte motgangen i de tøffe Glimt-kampene på. I tillegg har han hatt en fin 
utvikling både sportslig og mentalt denne sesongen. Han har også tatt veldig godt imot våre 
unge spillere fra G16 i trening og kamp. Gratulerer. 
 
Vi håper på seniorfotball i 2021. 
 
Mvh Ronny A 
Hovedtrener A-lag 
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Årsmelding G16 sesongen 2020 

 

Aldersgruppe: 2003-2005 

Antall deltakere: 20 stk 

Sam Ismail Nathaniel Krogh 
Petter Dybvik Jonatan Halvorsli 
Martin Norum Joakim Solhaug 
Joachim Norum Jakob Limstrand 
Henrik Brun Gjøviken Elias Johnsen 
Stephano Kanyana  
Markus Grønås  
Noah Maruhn  
Kevin Puertas  
Adnan Hejazi  
Lasse Andersen  
Leon Adolfsen  
William Nordgård  
Ruben Øvreås  
Oliver Hagen  

 

Trening/aktivitetsperiode:  

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

Treninger i Reipå hallen i vintersesongen, trening i hovedsak i Glomfjord og Halsa/Enga i 
vår/sommer/høstsesongen. Hjemmekamper har vært spilt i Glomfjord og Halsa. 

Antall treninger i uka: 2 – 3 treninger i uken alt etter periode i sesongen. 

Utfyllende om aktiviteten (ord fra trenerteamet): 

Treningene for G 16 gruppa startet opp i november måned 2019. Troppen bestod av 22 spillere som 
hadde bosted adresse fra 7 ulike steder i Meløy og Gildeskål kommune. God spredning med andre 
ord. Det ble naturlig å dele inn i to treningsgrupper for å minske reise belastningen for spillerne. 
Treningsgruppe sør (6 spillere) hadde 2 treninger i uken på Engavågen mens treningsgruppe nord (16 
spillere) hadde treningene i Glomfjord og på Reipå. På søndagene hadde vi felles trening på Reipå. 
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Trenerteamet bestod av: 

 Hans Jørgen Andersen team leder. 
 Stian Myrvang trener nord. 
 Lukas Nygård trener nord. 
 Hallstein Johnsen trener sør. 
 Hanne Edvardsen Oppmann 

 

Fokus i oppstarten var å få på plass en del rutiner som må være på plass for å skape et godt 
treningsmiljø. Spillerne måtte melde fra til teamleder ved forfall trening og årsak. I starten jobbet vi 
mye med å få plass faste rutiner:  

 Møte presis 
 Kontroll på personlig utstyr  
 Kosthold 
 Hvile 

Føler at det meste var på plass i løpet av vinteren. Guttene har gjennom hele sesongen vært fokusert 
og hatt god innsats på treningene. Samtidig har det en fin gjeng å trene. Rett og slett flott ungdom. 
Det har vært en medvirkende årsak at jeg er også teamleder sesongen 2021. 

Vi spilte 4 treningskamper i vinter før korona satte en stopper for aktivitet.I juni måned fikk inn i 
gruppa en del nye 2005 spillere fra Reipå IL.  De har etter hvert glidd fint inn i gruppa. 

På høst sesongen spilte vi 10 seriekamper. Laget havnet midt på tabellen. Spillere som leverte gode 
prestasjoner på G16 fikk prøve seg på både på G19 seriekamper og på treninger til G19/A-lag. 
Hospitering er et viktig virkemiddel for å påvirke den sportslige utviklingen til spillerne. Spiller som 
fikk prøve seg i kamp for G19 laget var: 

 Elias Johnsen 
 Levi Johnsen 
 Henrik Gjøviken 
 Joakim Solhaug lagets toppskårer 
 Nathaniel Svenning 

Flertall av disse spillerne holder G16 alder sesongen 2021. Dette utgjør en spennende gruppe for 
framtiden til Meløy fotballen. 

Vi hadde en del utfordringer på trener siden og av ulike grunner så måtte vi styrke trenerteamet i 
løpet av sesongen. Hans Ove Hagen kom inn og vil også være en del av teamet for sesongen 2021.  

Selv om det ble en amputert sesong så er jeg er veldig fornøyd med den utvikling gruppa har hatt 
både sportslig og sosialt. Den positive treningskulturen er på plass. Det merkes denne sesongen med 
at 05 gutta har satt standard på hva som forventes av en Meløy G16 spiller på trening. Frafallet i 
gruppa har vært lavt i løpet av sesongen. Det virker som guttene trives i Meløy FK. 

Til slutt vil jeg takke Hallstein Johnsen trener og Hanne Edvardsen oppmann for sitt solide bidrag for 
sesongen 2020. De vil ikke være med sesongen 2021.  
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Hans Jørgen Andersen 

Teamleder G16 sesongen 2021. 


