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SAK 8  

Årsmelding 2021 

Styrets sammensetning: 

Styreleder      Walter Pedersen 

Nestleder      Hanne Edvardsen 

Økonomiansvarlig     Thomas Maruhn  

Sportslig Leder     Christer Bonsaksen 

Styremedlem      Ingunn Dahle 

Styremedlem      Judy Rafaelsen 

Ungdomsrepresentant    Rafael Nygård 

Varamedlem      Eirik Kildal Bonsaksen   

    

 

Fra styret: 

Det er i perioden avholdt 9 styremøter. Hovedtema har vært daglig drift, samt økonomi, 

arbeidet med kvalitetsklubb. Det har vært jobbet godt og jevnt i styret. Største fokuser har 

vært arbeid med nye sponsorer, arbeid med kvalitetsklubb, opprettholde god drift til tross 

for koronapandemien samt rekruttering av personer til klubben. 

 

Arrangement: 

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 i 

Nordlandshallen og SKS arena. Bortekampene har foregått i hele Saltenområdet. Som i 2020 

hadde vi en del smittevern tiltak vi måtte følge opp for å kunne gjennomføre våre 

hjemmekamper. Dette har krevd ekstra ressurser, så en stor takk til de som har stilt opp som 

kioskvakter og kampverter. 

 

Økonomi: 

Se kommentarer fra økonomiansvarlig Thomas Maruhn samt resultatregnskap fra Meløy 

Økonomisenter. Vi valgte i 2021 å gå over til å bruke Visma for regnskapsføring i tillegg til 

vårt eget regnskap i Excel. I tillegg har vi Meløy Økonomiservice som reviderer vårt regnskap. 
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Sportslig: 

Vi hadde 3 lag i seriespill i 2021. A-laget i 5.div Salten, G19 og G16 laget i sine respektive 

Salten serier. Vi valgte å trekke G19 laget midt i sesongen for å kunne konsentrere oss om 

G16 og A-laget. Dette på grunn av frafall på spillere som flyttet vekk eller som sluttet. 

G16 og G19 deltok i NM, men ble dessverre slått ut i første runde av kvalifiseringen. 

Se årsmelding fra lagene lengre nede. 

Vi hadde 4 registrerte dommere og dommerveileder i MFK i 2021. Totalt bidro MFK med 68 

dommeroppdrag i Nordland Fotballkrets. Dette er det beste dommer året vi har hatt på 

lenge. Registrerte dommere i MFK: 

  

 

Utstyr: 

Det ble jobbet frem en ny avtale med Adidas som vår nye utstyrsleverandør. Ellers ble det 

ikke kjøpt inn så mye utstyr, annet enn forbruksutstyr. 

 

 

 

 

 

 

 



Visjon: «Vi skal skape en felles fotballklubb for nærområdet» 
Verdier: M – Mangfold, F – Felleskap, K – Kvalitet 

 
 

 

Meløy Fotballklubb • Postboks 130, 8151 Ørnes • Org.nr: 976 736 289 

• post@meloyfk.no • www.meloyfk.no • Konto: 4509 33 32494 

Dugnad: 

Dugnad er viktig for klubben både som inntektskilde og som profilering av klubben. Vi 

avsluttet en toalettpapir dugnad fra 2020 som gav inntekter til klubben samt at vi var 

medarrangører på Tine Fotballskole i starten av juli. En viktig og god inntekts kilde som 

samtidig gir mye glede for de unge som er med. 

 

 

Prioriterte oppgaver fremover: 

1. Rekrutering av personer i klubben 

2. Være en kvalitetsklubb 

3. Samarbeid med klubbene i Meløy 

4. Kompetanseutvikling 

 

 

 

For Meløy FK, sportslig leder 

Christer Bonsaksen 
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Årsmelding seniorlaget og G19 
 

 

Aldersgruppe: 2003-1990 

Antall deltakere: 20 stk 

Simon Pedersen William Leonhardsen 
Markus Werningsen Håkon Sandberg 
Sebastian Jensen Vegard Henriksen 
Henrik Brun Gjøviksen Ole Asp 
Jakob Bang Mads Heimdal 
Rafael Nygård  
Petter Dybvik  
Fitsum Menasie  
Emil Rendal  
Isak Maruhn  
William Seljevoll  
Oskar Kristensen  
Sivert Brun Gjøvken  
Mads Myrvang  
Hekmat Mohammad  

 

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): 

Juniorkampene startet i mai og ble stort sett spilt uten motstand. 6 kamper, 4 seiere og to 
uavgjorte. 33-7 i målforskjell. Toppscorere Emil og Fitsum med 9 mål hver. Vi hadde 

selvfølgelig vunnet G19 om vi hadde fullført sesongen      

I august var det endelig klart for seniorfotball igjen. Og første kampen borte mot 
seriefavoritt Tverlandet ble tøff og jevn. Når Vegard Henriksen lemper ballen i krysset etter 

88 min så tror vi på 1 poeng, men på overtid scorer Tverlandet og vinner 2-1     

Første hjemmekamp ble spilt mot Værøy som akkurat hadde brukt halve fiskekvoten på 
innkjøp av tidligere toppspiller Trond Olsen. Det hjalp ikke stort, Peder Rafael Nygård 
formelig kledde av unge Olsen hver gang han fikk ballen og hadde god kontroll. Selv med et 

par straffespark og rikelig med overtid så vinner vi 5-4 og tar våre første poeng      Sture ser 
rødt og må på tribunen. 
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Etter dette var vi klar for å møte den andre favoritten til bookmakerne i NFF Nordland. 

Kråkegull møter oss i Glomfjord med sitt beste lag, og vi skjønner fort hvorfor de heter 
Kråkene. Kjeften går i ett og det er dommeren som får høre det. Dessverre så er de 
kompiser, så ingen får kort likevel. Vi rundspiller dem i første omgang, men etter 2 røde kort 
på oss og 15 min tilleggstid så klarer endelig Kråkene å vinne 5-4 som planlagt. Fan! Vi er 
nede i sumpa, og Halsa er serieleder! Gunvald reklamerer med at de går for opprykk, og ler 

av guttene fra sør som valgte bort topplaget i serien      

Nå var gode råd dyre. Vi trenerne hadde jo på møter snakket om topp 3, og helst opprykk. Vi 

hadde jo trua på dokker!!!      Bortekamp på Fauske (     ) mot Drag. Vi måtte bare krype til 
korset og hente inn vår eneste eliteseriespiller. Hans Jørgen Andersen er som vanlig ikke 
tung å be, men nekter å dra til Fauske uten den slu taktikeren Trond Antonsen. Kort fortalt, 
fullt trøkk og 8-2 seier, årets mål på volley av Noah Maruhn og Jakob Bang knallet inn 4 av 

totalt 15 mål i årets 5.div. Vi tar 3 poeng og har fått trua tilbake!          

Så er det tid for en av våre verste motstandere. IKJ som har brukt to årslønninger på å hente 
trenerteam fra Barcelona møter oss i Glomfjord. Vi blir rett og slett pisset på i 1.omg. De 
leder 2-0 til pause og jeg ser fortvilelsen i spillerne når vi går i garderoben. Etter litt koseprat 
og litt justering på midtbanen er vi klar til 2.omg. 3 nydelige mål og 45 min senere er kampen 
snudd. Det siste på straffe etter 88 min av Jakob. Kan det finnes håp for oss altså?? Endelig 

litt marginer på vår side!      

Endelig var dagen kommet. Kampen som Halsakameratene hadde gledet seg aller mest til! 
Endelig skulle de befeste sin plass på toppen av tabellen etter tre strake seiere, med å knuse 
bygytta fra nord. Hele sørbygda hadde møtt opp for å se favorittlaget sitt. Det var biler 
parkert overalt i hele Mosvolddalen. Noen måtte faktisk parkere på Europris og gå til 
kampen. Men det morsomste med denne kampen var duellene i duellen. Markus 
Werningsen mot Heike Birkelund. William Leonhardsen mot Benjamin Pedersen. Levi 
Johnsen mot Marcus Birkelund. Og keeperduellen ikke minst. Etter 2-3 cruyf-vendinger 
omringet av 6-7 Halsa spillere inne i egen 16m tror jeg vi kan si at Isak Maruhn vant den 
soleklart. Og resten da? Vi sprang, vi kjempet, vi scoret og vi vant! Og selv med 
stjernespissen Mads Myrvang ute med strekk etter 28 sekunders (han rakk både et mål og 5 
målgivende som ikke ble mål før det) spill som vinner vi lett 5-1 og blir fortjent hyllet av de 
mange hundre på tribunene. Selv Eirik Pedersen innser at slaget er tapt og bytter litt diskret 

fra Halsa-skjerf til Meløy FK skjerf i slutten av kampen..          

Bortekamp mot Storm. Dårlig kamp av oss. Vinner 8-2. Tar 3 viktige poeng! Emil Rendal er 

med og viser alle at han ikke har glømt gamle kunster foran mål      

Vi er nå kommet til 17.oktober. Vi klatrer. Jeg sitter i bilen på tur fra Mosjøen til Bodø. Vi skal 
spille årets tøffeste bortekamp. Mot Steigen.  

Steigen har valgt å spille kampene i Løpsmarka på et frimerke av en bane. Det er stor fordel 
for et lag med mye fysikk. For at alle skal skjønne hvor liten banen er så er det sånn at det 
går faktisk ikke an å sette inn en ny spiller før en er tatt ut. Steigen kjører hardt og leder 2-1 
til pause. Etter det som kanskje blir stående som årets fineste mål med et episk innlegg av 
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William L til Oskar Kristensen som knuser ballen i mål på hel volley, så er det 2-2. Etter dette 
ser vi oss ikke tilbake. Og når unge lovende Joakim Solhaug chipper ballen 10m opp i luften 

og i mål via tverrligger i det 88.min, ja da er dagen perfekt! 3 poeng og 4.plass!          

Så skulle det vise seg at vi også i år skulle møte IIL på Mørkvedlia. De har vel ikke spilt mot 
oss i Glomfjord siden Siv Jensen var drita på valgvake og brølte morna Jens inn i kamera. IIL 
var jo nå i kvalik om opprykk til 3.div, så vi trodde kanskje at vi møtte det IIL2 laget som de 
fleste andre møter. Men neida, hele trenerteamet til IIL1 med Sture Karlsen og Aram Kalili, i 
tillegg til nesten hele adm i NFF Nordland var til stede for å se sine grønnkledde stoppe 
opprykkstoget fra Meløy. 

Og selvfølgelig var det plutselig 4 spillere fra A-laget som skulle styre skuta for IIL. 

Snø, storm og motvind! Kaptein Markus W er smart og velger motvind i 1.omg. Vi blir 
rundspilt og avkledd, men berger 1-1 til pause. 

I 2.omg bestemmer vi oss for å stå høyt. Medvind! Og når vi sier høyt, ja da er det virkelig 
høyt! Keeper Isak Maruhn som har tatt tog i 6 timer for å få spille står i midtsirkelen. Resten 
av vårt lag er inni deres 16m. Vi rundspiller dem. Fitsum Menasie og Jakob holder lekestue 
på hver sin kant og i midten herjer Noah Maruhn med 2 nydelige scoringer. Høyre back på IIL 
får endelig sitt velfortjente røde kort etter å ha forsøkt å legge Jakob i bakken 10 ganger uten 

å treffe noe som helst! Seier! 6-1! Vi klatrer!          

Nå gledet vi oss bare til IKJ4 skulle komme til Glomfjord. Vi var i storform, og kretsen kunne 
sendt Kråkegull, Kråkesølv, Arsenal eller Rbk til Glomfjord denne helga. Vi hadde knust dem 
uansett!!!! Men Junkeren prioriterer internkamp og det går opp for meg at INGEN av deres 
spillere vil møte oss. De tør ikke. Toget fra Meløy er i siget og da er vi god. 

3p på walkover. Blæææ                 2.plass!              

• Målforskjell 81-29! 

• 12 seiere! 

• 2 uavgjort! 

• 2 tap! 

• Toppscorer A-lag Jakob Bang 15 mål! 

• Toppscorer G19 Fitsum og Emil 9 mål hver! 

• Joakim Solhaug 38 mål på tre lag! 

• Fitsum 18 mål på 2 lag! 

Kråkegull skjønner selvfølgelig hvem som er den symbolske vinneren av 5.div og sier raskt og 
med ærbødighet fra seg opprykket. Herøy/Dønna sier seg villig til det samme etter løfter om 
at vi ikke skal kjøpe deres største stjerner og med best poengsnitt i alle 3 5.div avdelingene 
får vi tilbud om opprykk!  

På et møte i fotballkretsen nylig ble det sagt at det var to store overraskelser i NFF Nordland 

i år, Glimt og Meløy FK      
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Hold dokker klar, neste år blir det andre klubber som skal få kjenne på samholdet blant gutta 

i blå, nemlig Meløy FK    

Mvh Ronny 
Trener 
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Årsmelding G16 sesongen 2019 
 

Aldersgruppe: 2004-2006 

Antall deltakere: 21 stk 

Jakob Limstrand Stephano Kanyana 
Markus Grønås Sigve Telnes 
Herman Østerberg Leon Adolfsen 
Jonatan Halvorsli Ruben Øvreås 
William Nordgård Kevin Puertas 
Nathaniel Svenning Filip Larsen 
Elias Johnsen  
Levi Johnsen  
Noah Rommetveit  
Joacim Werningsen  
Oliver Horsberg  
Lasse Andersen  
Sigve Telnes  
Joakim Solhaug  
Noah Maruhn  

 

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): 

Guttene har trent godt gjennom perioden og har spilt rundt 16 kamper i 2021. Koronapandemien har 

lagt demper på mange av de planene laget hadde, blant annet turnering og andre sosiale aktiviteter, 

men stemingen har vært god og oppmøtet har vært godt på både trening og kamp. Laget knivet til 

siste kamp mot Bodø Glimt 2 om seieren i serien og var bare 3 poeng unna seier i serien. G16 fikk 

også seriens toppskårer i Joakim Solhaug med imponerende 32 mål på 15 kamper. 

Laget fikk med seg storseriere mot både Junkeren, Grand Bodø, Fauske/Sprint og viser i flere kamper 

at guttene er klare for å ta steget opp til G19. Mange av spillerne har også hospitert opp på G19 og A-

laget i sesongen, hvor de har klart seg bra. 



Visjon: «Vi skal skape en felles fotballklubb for nærområdet» 
Verdier: M – Mangfold, F – Felleskap, K – Kvalitet 

 
 

 

Meløy Fotballklubb • Postboks 130, 8151 Ørnes • Org.nr: 976 736 289 

• post@meloyfk.no • www.meloyfk.no • Konto: 4509 33 32494 

Det er artig å se at vi klarer å få til et godt tilbud med kvalitet selv om vi har spillere fra 

Værangfjorden i sør til Inndyr i nord på laget. Laget trente i Reipå hallen på vinteren og i Glomfjord 

på sommeren. Hjemmekamper har vært spilt i Ørnes, Glomfjord og på Halsa. 

Laget vant også Molobyen Action Now Cup i Bodø på slutten av sommeren. Bildet under er 

seiersbildet etter finalen hvor de vant 2-0 mot Bodø/Glimt. 

 

Mvh. Christer Bonsaksen 

Sportslig Leder 
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