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Agenda for årsmøtet 
 

Årsmøtet avholdes mandag 31. august 2020 kl. 19:00 
Grunnet restriksjonene knyttet til Covid19-pandemien avholdes møtet digitalt. 

 

Dagsorden 

1. Åpning 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Valg av dirigent, referent og to desisorer  
4. Årsberetninger 
5. Regnskap 01.01.19 – 31.12.19 m/revisors og kontrollkomiteens beretninger 
6. Innkomne forslag 
7. Fastsettelse av kontingent 
8. Budsjett 
9. Behandle MFKs organisasjonsplan 
10. Valg 
11. Ansette revisor 

 

Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde: Fra seieren borte mot Fredrikstad. (Foto: Jonas Bucher) 
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1. Styrets årsberetning for 2019 
 

1.1 Styrets sammensetning 

 
På årsmøtet 28. mars 2019 ble følgende personer valgt inn i Moss Fotballklubbs styre:   

▪ Styreleder: Klaus H. Hansen 
▪ Nestleder: Knut Evensen 
▪ Leder Yngres: Runar Borgersen 
▪ Styremedlem: Renate Isaksen 
▪ Styremedlem: Rune Jørgensen 
▪ Styremedlem: Helle Enerhaugen 
▪ Styremedlem: Tommy Skovly 
▪ Styremedlem: Per Gundersen 

 
▪ Varamedlem: Jadranka Perisa 
▪ Varamedlem: Lars Smith 
▪ Varamedlem: Gro Stokkebø 

 

 

Fra venstre: Lars Smith, Helle Enerhaugen, Gro Stokkebø, Runar Borgersen, Klaus H. Hansen, Knut Evensen, Per 
Gundersen, Jadranka Perisa, Tommy Skovly, Renate Isaksen. Rune Jørgensen var ikke til stede da bildet ble tatt.  

 

Runar Borgersen ble ansatt som daglig leder i klubben 1. oktober 2019, og gikk dermed ut av styret. 
Renate Isaksen tok i denne forbindelse over ansvaret for Yngres Avdeling. 

Knut Evensen gikk ut av styret i forbindelse med at han gikk inn i nasjonal ledergruppe i BDO ved 
årsskiftet 2019/20.  
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1.2 Styrets beretning 

 

Regnskap for 2019 

Årsregnskapet er gjengitt på side 41 og viser et årsresultat på kr 510 tusen. Årets ordinære inntekter 
er kr 7 409 tusen, mens kostnadene utgjorde kr 7 965 tusen. Ekstraordinære poster omfatter i 
hovedsak gaver og bidrag for å etablere nytt klubbhus, og utgjør samlet 1 126 tusen. 

 

Budsjettet for 2020 

Det opprinnelige budsjettet som ble satt opp for 2020 ble satt opp med utgangspunkt i inntekter og 
kostnader i 2019, og deretter justert for effekten av planlagte aktiviteter og endringer.   

Koronapandemien har hatt dramatiske virkninger også for Moss Fotballklubb, og styret anså det tidlig 
som sannsynlig at det ville bli krevende å oppnå de opprinnelig budsjetterte inntekter. Klubben gikk 
15 mars 2020 til permitteringer for å begrense kostnadene, og disse ble opprettholdt fram til 15. juni 
da det ble klart at serien ville bli igangsatt. 

Styret har av denne grunn valgt å presentere et revidert budsjett for årsmøtet der realistiske inntekter 
ut året er lagt til grunn. Dette er gjengitt på side 41. 

Marked 

Styret startet året med et klart ønske om å ha en 100% stilling med ansvar for salg og digitale flater. 
Joakim Bekkåsen startet i rollen i mars og gjorde en utmerket jobb. Han valgte dog å si opp sin stilling 
på høsten for å begynne i en annen jobb. Klubben lyste ut stillingen på nytt, og Heidi Stensvoll ble 
ansatt i slutten av november.  

Det ble jobbet med videreutvikling av de digitale flater, og vi ser at vi har betydelig antall følgere i de 
kanalene vi fokuserer på.  

Se for øvrig en mer utførlig beskrivelse i avsnitt 1.3 
 

Sport 

A-laget havnet på en 8. plass i Postnordligaen, noe som er én plass høyere enn i 2018 og dermed i tråd 
om målsettingen om en plasseringsmessig forbedring. Laget leverte en sesong med en rekke gode 
enkeltresultater mot lag som havnet høyt på tabellen, med seieren borte mot opprykksjagende 
Fredrikstad som sesongens høydepunkt for mange.  

Styret er glad for å se at unge spillere fra Mosseregionen har klart å etablere seg med betydelig spilletid 
på laget. Også dette er i tråd med målsettingen i sportsplanen.  

Se for øvrig hovedtrener Marijo Jovic oppsummering av sesongen i avsnitt 1.8. 

Rekruttlaget taklet opprykket til Amedia-ligaen (4. divisjon) på en god måte, og endte til slutt på en 
respektabel 7. plass. Hele 17 spillere på juniornivå og 6 fra G16-nivå fikk spilletid på laget i løpet av 
sesongen. Styret er svært tilfreds med at dette laget blir en arena hvor talenter i alderen 15-19 år kan 
få verdifull matching og erfaring. 

Se ellers oppsummeringen fra assistenttrener og rekruttlag-ansvarlig Kristoffer Kolsrud i avsnitt 1.9. 

Både klubbens juniorlag og G15-laget kvalifiserte seg for interkretsspill i 2020. Det betyr at MFK for 
første gang på svært mange år kan stille med et interkretslag både på junior- og G16-nivå. Med dette 
er en viktig målsetting i vår sportsplan endelig på plass, og styret vil få gratulere begge lag med 
innsatsen. 



 

 

6 

 

Klubbens G16-lag (2003) klarte seg godt i sin interkretsliga, og kjempet lenge om å havne blant de tre 
beste. 7. plassen visert uansett at denne årgangen har et høyt nivå inne, og vil være en viktig tilvekst i 
juniorstallen de nærmeste årene. 

Organisering / administrasjon 

Som uttrykt i fjorårets årsrapport har styret ønsket å ha en daglig leder ansatt på minimum 50%. Flere 
kandidater ble vurdert, og høsten 2019 ble Runar Borgersen tilbudt rollen. Han forlot da sin rolle som 
styremedlem med ansvar for Yngres avdeling. 

Parallelt med dette ble det jobbet med å reetablere et eget styre for Yngres avdeling, og dette ble valgt 
på det ekstraordinære årsmøtet i september. 

 

Anlegg  

Arbeidet med å få godkjent flytting og oppføring av klubbhuset på Melløs ble betydelig forsinket, og 
først ved slutten av 2019 var det på plass. Styret vil få takke de som har bidratt med bidrag i form av 
gaver og tid i prosessen, og vi håper at ferdigstillelsen av huset ikke er alt for langt unna.  

 

MFK Care AS 

MFK Care har hatt betydelig aktivitet også i 2019, og er et viktig satsingsområde for å ivareta alt 
samfunnsorientert arbeidet som gjøres av Moss Fotballklubb. Les mer om dette i avsnitt 1.6. 

Likviditetssituasjon 

Likviditet er fortsatt et område som krever tett oppfølging. Årets overskudd gir klubben bedre 
handlingsrom, men samtidig er det viktig å fortsette den planlagte nedbetaling av langsiktig gjeld ved 
å levere resultater i henhold til budsjetterte overskudd også i de kommende årene. 

 

Fortsatt drift 

Klubbens egenkapital er tapt og per 31.12 negativ med kr -1 912 tusen. Det reviderte budsjettet for 
2020 er satt opp med et overskudd på kr 565 tusen.  

Styret ser at det er vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, da kortsiktig forfalt gjeld vesentlig 
overstiger midler/eiendeler, samt at egenkapitalen er negativ. Styret vil av denne grunn fortsette å 
jobbe aktivt med å holde en god dialog med kreditorer for å kunne betjene gjelden og sikre et forsvarlig 
grunnlag for videre drift. Styret mener at det i dag er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift 
til grunn, men vil løpende vurdere om det er grunnlag for fortsatt drift i forbindelse med sitt arbeid 
med å gjøre avtaler med kreditorer og sørge for forsvarlig drift i 2020. 

 

På vegne av styret i Moss Fotballklubb 
Klaus H. Hansen 
 

 

 

  



 

 

7 

 

1.3 Marked 

Innenfor markedsområdet fokuserte vi i starten på året på å fylle drakten til A-laget med sponsorer. 
Videre har vi fortsatt jobben med å bygge troverdighet og omdømme for klubben. Dette har gitt bra 
resultater. 

Arbeidet med å søke nødvendige godkjennelser for oppføring av vårt kommende klubbhus har tatt 
mye fokus og ble mer tidkrevende enn vi først antok. Den endelige godkjennelse kom etter hvert og 
huset ble heist på plass mot slutten av året. Her er det masse jobb som er lagt ned og uvurderlig hjelp 
fra sponsorer og samarbeidspartnere. Arbeidet ble drevet fremover av Siv Holder og Thomas 
Thorkildsen, og vi retter en stor takk til disse to og alle andre som har bidratt så langt for at klubben 
skal kunne realisere drømmen om eget klubbhus. Det er fortsatt en del jobb og ikke minst kostnader 
som gjenstår, men vi nærmer og ikke minst gleder oss til at det kan tas i bruk. 

Joakim Bekkåsen ble ansatt på fulltid marked i mars, men valgte å si opp sin stilling allerede på høsten. 
Siv Holder valgte også å trappe ned sitt langvarige engasjement på markedssiden, og dermed måtte 
markedsarbeidet i perioder av året utføres av styret. Dette har naturligvis preget kontinuiteten på 
markedsarbeidet i 2019. 

Det ble nedsatt en egen undergruppe kalt Ressursgruppen. Denne har hovedsakelig jobbet med større 
sponsorer, noe som har gitt gode resultater. Det er et ønske i styret at gruppens arbeid fortsetter også 
i 2020. 

Det har vært arrangert B2B-møter for sponsorer/samarbeidspartnere, og i tillegg hadde vi en fokus-
kamp på høsten. Denne kampen ga høyere billettinntekter enn året før, men til gjengjeld ble det da 
arrangert to slike kamper. Det vil derfor legges opp til at det gjennomføres to fokuskamper i 2020, slik 
at samlede kampdaginntekter øker. 

Inntektene fra sponsorer og billetter ble totalt sett noe lavere enn budsjettert, og årsaken til dette 
anses å være de nevnte organisasjonsendringene innenfor Marked og at ble avholdt kun 1 fokuskamp 
– en mindre enn året før. I tillegg trakk hjemmekampen mot FFK nesten 1000 tilskuere mindre enn i 
2018. 

Senhøstes lyste vi ut en stilling som markedsansvarlig på nytt, og det var mange interesserte og 
kvalifiserte søkere. Heidi Stensvoll ble ansatt og startet i stillingen den 28. november 2019, og hun 
kunne dermed starte arbeidet med sponsorarbeidet for 2020 kort etter sesongslutt.  

 

Tommy Skovly 
Styremedlem, ansvar for Marked 
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1.4 Moss Fotballklubbs sponsorer i 2019 

HOVEDPARTNERE 

   

 

    
 

 

    

 

 

 

PARTNERE 

Baguetten Kreatif Ragn Sells 

Bilbutikk 1 Kias Reklame Schaus Buss 

BDT Viken Moss Avis Rune Jørgensen 

Boa Eiendomsmegling  Moss Bad og VVS Råde Bakeri 

Bredsand Tilhengerservice Meglergaarden Spenst 

Campino Moss Glass og Fasade  Standard Sport 

Carlsen & Fritzøe Moss Taxi  Steinspruten  

Ekholt Ballklubb Metra Stena Recycling 

Eurofins Moss Transportforum  Strømstad Spa 

Fargerike Bretun Moss Finbakeri Storm VVS 

Finance Proffesionals Multiconsult Støtvig Hotel  

Fokus Trening Restaurant RO Toyota 

Geir Monge Rørcompaniet Unil 

Granum Peppes Pizza Vansjø BBL 

Handelsbanken Moss PS Press  Vansjøklinikken 

Hydroclean Rema 1000 Amfi Vikarkompaniet 

Imento AS Rema 1000 Mosseporten Øre Villa Kro 

Ivar Nilsen AS Rema 1000 Mosseskogen XL Knatterudfjellet 

Knut Bjerke AS Rema 1000 Ryggeveien Wright Trafikkskole  

 

Markedsavdelingen og Moss Fotballklubb benytter anledningen til å takke alle som har bidratt 
gjennom året. Uten deres bidrag og engasjement hadde det ikke vært mulig å drive klubb! 

 

http://www.abacus-it.no/
http://skolt-pukk.no/
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1.5 Arrangement 

A-lagets hjemmekamper 

Alle A-lagets hjemmekamper ble i år gjennomført på en utmerket arrangementsmessig måte. Foreldre 
og spillere på de yngre lagene, samt andre frivillige i og rundt klubben, har stilt opp og gjennomført 
sine oppgaver med stort engasjement og godt humør. Dette har sikret en flott ramme rundt alle 
hjemmekampene.  

Gjennom sesongen har vi på hjemmekampene hatt et gjennomsnittlig tilskuerantall på ca 600 
tilskuere.  

Hjemmekampen mot FFK var i år 1. juni, og det var 1422 tilskuere som fant veien til Melløs denne 
dagen. Det ble som i fjor et skikkelig lokaloppgjør, og en fantastisk dag på mange områder.  

 

Fokuskampen («Kronekampen») 

Fokus kampen mot Arendal 12. oktober ble en stor suksess, både med tanke på antall bedrifter som 
bidro, og antall tilskuere som møtte opp på Melløs. Det var gratis inngang for alle tilskuere. Kampen 
ble støttet våre gode samarbeidspartnere samt engasjerte privatpersoner. De betalte en valgfri sum 
pr. tilskuer, totalt ble beløpet pr. tilskuer 333,-.  Det kom 1.829 tilskuere på denne kampen.  

 

Før kampstart var det mye aktivitet både utenfor stadion og på hoved matta. Vi hadde forskjellige 
stander og aktiviteter som hoppeslott, rallysimulator fra Toyota og skuddøvelser foran 
hovedinngangen før kamp. I tillegg hadde vi gratis pølser fra Rema 1000 og kringler fra Råde Bakeri. 
Dette bidro til mye liv og røre i forkant av kampen – en skikkelig fotballfest! Senere ble alle yngreslag 
presentert foran hovedtribunen. I pausen var det «Alle barn på banen». Hovedmatta var full av ivrige 
og glade barn som spilte fotball med noen av A-lagsspillerne. En flott opplevelse for store og små, et 
herlig skue. 

Etter kampen ble det arrangert en fest for alle sponsorer som bidro til at dette arrangementet var 
mulig for oss å gjennomføre.  
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MFK BDO Cup 

For 33. gang arrangerte vi den tradisjonsrike BDO Cupen for G11-G16 i Mossehallen. 128 lag var 
påmeldt, og det ble avviklet 232 kamper, utrolig moro! Mossehallen var fylt med barn og ungdom, 
mye fotballglede og mye følelser for både store og små. Familie og venner sørget for fantastisk 
stemning på tribunen. I løpet av helgen 9-10 feb. var vi nærmere 150 mennesker på dugnad. Dette er 
turneringen hele Moss FK er involvert i, fra foreldre på de yngste lagene til A-laget og styret. Alle bidro 
med stort engasjement og godt humør, og sørget for en fin ramme rundt arrangementet. 

 

 

    

MFK – sprinten 

16. juni arrangerte Moss FK og MFK Care «MFK-sprinten» med Joakim Bekkåsen i førersetet. 
Arrangementet var for alle barn, og deltakelse var gratis. Arrangementet ble finansiert av flere av våre 
gode samarbeidspartnere, og det ble en stor suksess. Det var nærmere 200 barn påmeldte, og løpet 
gikk rundt Melløs-matta - alle barna løp 400 meter. Før løpet startet var det oppvarming med Fokus 
Trening, og etter løpet var det gratis is til alle barna.  
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Rema 1000 Fotballskole 

 

Rema 1000 Fotballskole for aldersgruppen 6-13 år ble arrangert både i sommerferien og høstferien, 
hvor A-lags spillere, Junior og G16 var instruktører.  

Sommerens fotballskole var en stor suksess, hvor 180 barn var påmeldt. Dennis Enerhaugen sørget for 
at begge skolene ble gjennomført på en utmerket måte, hvor barna lærte både teknikk og 
fotballforståelse. I tillegg er det en arena for mye moro og sosialt samvær. Det ble arrangert turnering, 
og maten ble servert fra grillen siste dagen. Dette er fotballskolen hvor alle barna får en minnerik 
opplevelse. 

 
Avslutningscup for de minste i regi av Østfold Fotballkrets 

 

På høsten, lørdag 21 sept. var vi også i år arrangør for avslutningscupen for de minste i regi av Østfold 
Fotballkrets. 76 lag var påmeldt på denne populære cupen for de minste på Melløs, og aldersgruppen 
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vi i år hadde var 8 og 9 åringer. Det ble avviklet 114 kamper totalt i løpet av lørdagen.  Dette er også 
en stor begivenhet for Moss FK, hvor store deler av klubben bidro på dugnad. 

Dette var en dag fylt av god stemning med mange fotballglade barn på banen, og en fantastisk 
heiagjeng på sidelinja. Det å se de små på banen gjøre sitt beste for å få ballen mellom de tre stengene 
er bare herlig å se på. Den iver og ikke minst den gleden de viser når de klarer nettopp dette er så stor, 
da blir et mamma- og pappahjerte rørt! 

Avsluttende kommentar 

Vi har i dag et meget godt samarbeid i klubben. Yngre avdeling m/foreldre bidrar stort på A-lagets 
hjemmekamper, og A-laget bidrar stort på større arrangementer i yngre avdeling. Det at vi sammen 
som klubb har store arrangementer som i hovedsak gjennomføres på dugnad, sier mye om hvor bra 
samarbeidet i klubben faktisk er.  

Vi benytter anledningen til å takke alle foreldre, spillere og frivillige som har bidratt til at alle 
arrangementene har blitt gjennomført på en utmerket måte. Tusen takk for engasjement og godt 
humør.  

 

Renate Isaksen 
Styremedlem og Arrangementsansvarlig 

 

1.6 Samfunnsansvar – MFK Care 

MFK Care gjør en forskjell, vi har fortsatt vårt målrettede arbeid for de som trenger det i 2019 - det 
føles enormt godt og betydningsfullt! 

I 2020 ble «MFK Sprinten» arrangert for første gang. Dette er et gratisarrangement, og at vi kom opp 
i 200 barn på dette arrangementet er vi veldig fornøyde med. Takket være givergleden og 
engasjementet fra sponsorer fikk alle barn som deltok premier. Dagen ble gjennomført i godt løpevær 
med stor entusiasme, iver og glede fra barna som deltok.   

 

 



 

 

13 

 

Vi har gjennom sesongen hatt gjester på stadion som av ulike årsaker ikke kan ta de som en selvfølge 
å få gå på kamp. Når de ankommer stadion og vi ser de sitter på tribunen og fryder seg over hva de får 
oppleve settes vårt arbeid i perspektiv. 

Det er økonomisk krevede og drive MFK Care. På sensommeren kjøpte vi derfor inn MFK-armbånd for 
å skaffe ekstra inntekter. Vi involverte gatelaget i problemstillingen og i våre planer. De stilte virkelig 
opp! De stilte på stand ved Rygge Storsenter, de stor utenfor stadion og solget, de var i sentrum og de 
hadde meg seg armbånd hjem som de solgte til familie og venner. Dette ga brukerne av gatelaget en 
mestringsfølelse og felleskap. De fikk tillit og tok ansvar. Noen av spillerne på gatelaget har også stilt 
opp og solgt effekter på kampdag. Det er rørende å se hva denne inkluderingen i MFK familien betyr 
for de som er en del av MFK Care, enten de er ansatt eller deltager. 

 

 

Siv Holder 
Leder av MFK Care 
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1.7 Gatelaget 

2019 var et blandet år for Gatelaget vårt. Utenomsportslig hadde vi vårt beste år noensinne, mens vi 
rent sportslig hadde en veldig tøff sesong. Enkelte kritiske røster vil sikkert hevde at nå må treneren 
gå, for den jobben som ble lagt ned på feltet kan umulig ha vært god nok. Vi endte nest sist i 
Østlandsligaen 2019, eller var det kanskje helt sist? Vi har ikke sett mye på tabellen, for hos oss så er 
det helt andre ting som er viktige.  

Inngangskriteriene for å være med hos oss er at du er: over 18 år og har utfordringer tilknyttet rus 
og/eller psykiatri. I løpet av 2019 var 28 spillere innom hos oss. Av disse kan vi si at vi hadde en hard 
kjerne på omtrent åtte stk., mens det i snitt i løpet av en måned var omtrent 15 spillere innom. Når 
man ikke er på trening, så blir man fulgt opp i form av telefonsamtaler, hjemmebesøk, (bil)-turer, 
legebesøk, jobbsøking, flytting, ansvarsgrupper, kontakt med nav, rustjeneste, kriminalomsorg og 
annen praktisk bistand.  

I 2019 har fokuset i stor grad vært på å øke rekrutteringen av nye spillere, bedre samarbeidet med 
kommunen og å bli mer synlig for omverdenen. Vi har lyktes på alle disse punktene, noe som blant 
annet synliggjøres gjennom at vi for første gang stilte til NM uten å låne spillere fra andre lag; vi har 
opprettet Nettverk for rus og psykisk helse med kommune og andre frivillige organisasjoner; og vi har 
fått opp en Facebookside som gjør oss mer synlige. I tillegg har vi arrangert treningskamp mot NAV og 
turnering i Mossehallen med politiet, NAV, Fontenehuset, Skjelfoss Psykiatriske og Moss Drift & Anlegg 
som deltakende lag. På høsten inviterte vi til seminar om Gatelagsfotballen nasjonalt og lokalt, hvor 
omtrent 50 fra det offentlige, private og frivillige organisasjoner møtte. Selv om vi har gjort mye bra i 
2019, så er vi nødt til å videreutvikle dette i 2020, for vi er ennå ikke kommet helt dit vi ønsker.  

Utenom dette har vi deltatt i seriespill (22 kamper), to Nasjonale Turneringer (juni og desember) samt 
blant annet vært på Ullevål og sett landskamp. 

I løpet av 2019 fikk laget hjelp av to ekstremt viktige ressurspersoner – Kim og Karine. Kim kjenner 
dere jo som trener i klubben. Han hadde 50% permisjon fra sin ordinære jobb i 2019, og gjorde en 
fenomenal jobb både på feltet, men ikke minst i form av oppfølging utenfor banen. Karine kom inn 
rundt laget i løpet av sommeren. Hun er der 100% på dugnad og gjør en helt fantastisk jobb. Ikke bare 
i form av velsmakende og sunne måltider til enhver trening, men i form av å være en viktig 
samtalepartner og støttespiller. Samtidig har hun et brennende engasjement for MFK Care og 
prosjektet Gatelaget spesielt. Takket være et initiativ fra Karine ble det satt i gang en dugnad som førte 
til at alle spillerne fikk hver sin julegave ved slutten av 2019. Disse ble utdelt ved julelunsjen i 
desember, og det var helt tydelig at spillerne virkelige satte pris på dette. 

Etter at Kim gikk tilbake til sin ordinære jobb er det merkbart at laget mangler ressurspersoner. Det 
kan kanskje virke som at gatelagsfotballen kun er tre treninger i uka med få spillere på hver trening, 
men jobben som gjøres er mye mer omfattende enn som så, derfor ser vi helt klart at vi trenger flere 
ressurspersoner rundt laget. Det langsiktige målet er å få på plass konkret bistand fra både kommune 
og NAV, og dette jobber vi videre med i 2020. 

 

Moss 10.03.20 

André Kraft Tveter 
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1.8 Sportslig oppsummering – A-laget 

 
 

Innledning 

Etter å ha signert kontrakt som ny hovedtrener i november 2018 var mitt hovedfokus i første omgang 
spillerlogistikk. Kun én spiller hadde kontrakt for 2019, og det hadde vært uro i spillegruppa i 
innspurten på sesongen.  
 
Målsettingene ble derfor: 
 
1. Signere spillerne fra nåværende tropp med potensial til å utvikle laget videre  

 
I samråd med sportslig utvalg var ønsket å få et lag med lavere gjennomnsnittalder og bestående 
av spillere med potensial til å utvikle både laget og seg selv. Vi lyktes med å resignere 13 spillere 
fra forrige sesong: Anders Gundersen, Remi Svindland, Rene Elshaug, Thomas Klaussen, Tim 
Reinback, Mikkel Aarstrand, Andreas Elvestad, Marcus Ohlsson, Fredrik Wasenius, Andreas 
Wasenius, Patrick Johnsen, Saman Bye, Henrik Stokkebø.  

 
2. Signere nye spillere med erfaring fra vårt nivå eller med stort utviklingspotensial  

 
Fire spillere med god erfaring ble signert relativt raskt. Dette var Shadi Ali, Durim Murqurtaj, Alagie 
Sannyang og Christoffer Skårn. I tillegg signerte vi 6 unge spillere som ble vurdert å ha et solid 
utviklingspotensial; Trym Solli, Stian Andersen, Christian Dahl, Garib Gerkondani, Christoffer 
Guttulsrød og Håkon Kolsvik. De to sistnevnte er fra Moss. 

 
Klubben fikk også signert en ny avtale med keepertrener Tommy Haglund. Dette ga stabilitet og høy 
kvalitet på vårt tilbud til våre talentfulle keepere Gundersen og Wasenius.. 

Materialforvalterteamet ("Matrix") bidrar på en fantastisk måte rundt laget, og gir en oppfølging rundt 
laget som overgår alle våre konkurrenter på vårt nivå. De gjør jobben sin utrolig bra og proffesjonelt 
og gjør med det hverdagen mye enklere for oss. 
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SESONGOPPKJØRINGSPERIODE  

Vi brukte starten av året til å ha mange spillere på prøvespill 

Vi gjennomførte tilsammen 64 treningsøkter i denne perioden. Utover de som ble avholdt på 
kunstgresset på Melløs ble 18 gjennomført på Spenst, 3 i stadionkjelleren og i 2 anledninger benyttet 
vi Støtvig hotell. 3 treningsøkter måtte avlyses på grunn av dårlig vær. 

Det ble avtalt 10 treningskamper i sesongoppkjøringen; 5 mot lag fra 3. divisjon, og 5 fra 2. Divisjon. 
Ideelt sett burde vi også møtt lag fra nivået over oss, men her kom vi litt for sent i gang. 

Treningskamper i sesongoppkjøringsperioden: 

Kamp Resultat 

Moss FK - Hønefoss BK 2-0 

Rommen - Moss FK 1-1 

Kvik halden - Moss FK 4-1 

Moss FK - Ørn Horten 2-4 

Ullern - Moss FK 1-1 

Valerenga II - Moss FK 2-1 

Moss FK - Florø  2-1 

Elverum - Moss FK 3-2 

Asker - Moss FK 1-2 

Bærum - Moss FK 0-2 

 

I de første 6 treningskampene ble benyttet til å teste ut potensielle signeringer og for å gi spillerne 
mulighet til å vise sine styrker og svakheter. De fire siste ble benyttet for å implemetere spillestilen 
som skulle brukes i sesongen.  

 

VÅRSESONGEN 

I denne perioden gjennomførte vi 54 treningsøkter og 16 kamper (hvorav 2 i NM) 

Etter å ha analysert potensialet i troppen og spillernes styrker og svakheter besluttet vi å legge opp til 
et  assymetrisk 4-2-3-1 system i defensiv organisering og 3-1-4-2 i offensiv organisering. 
 
Vi startet sesongen med god selvtillit og vant 4 av de 5 første kampene. I bortekampen mot Egersund 
(seier 0-1) får førstekeeper Anders Gundersen en alvorlig skade (kjevebrudd) og ute resten av 
vårsesongen. Vi erstatter Anders med Evan Ridley som hadde erfaring fra Champions League-
kvalifisering.  

I tillegg til Anders Gundersen var Trym Solli og Stian Andersen skaderammet i store deler av 
vårsesongen. 
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Resultater: 

Runde Dato Hjemmelag Resultat Bortelag Bane 

1 13.04.2019 Levanger 0 - 2 Moss TOBB ARENA Levanger 

2 22.04.2019 Moss 1 - 2 Nardo Melløs stadion 

3 28.04.2019 Egersunds 0 - 1 Moss Idrettsparken 

4 05.05.2019 Moss 2 - 0 Sola Melløs stadion 

5 11.05.2019 Arendal 3 - 0 Moss Norac stadion 

6 16.05.2019 Moss 1 - 4 Kvik Halden Melløs stadion 

7 26.05.2019 Hødd 4 - 2 Moss Høddvoll 

8 01.06.2019 Moss 0 - 3 Fredrikstad Melløs stadion 

9 10.06.2019 Byåsen TF 1 - 2 Moss Byåsen Arena 

10 16.06.2019 Moss 2 - 1 Brattvåg Melløs stadion 

11 22.06.2019 Vidar 1 - 1 Moss Alustar Arena (Lassa) 

12 29.06.2019 Moss 1 - 3 Stjørdals-Blink Melløs stadion 

13 07.07.2019 Moss 2 - 3 Bryne Melløs stadion 

14 13.07.2019 Nardo 4 - 0 Moss Nissekollen kunstgress 

 

Høstsesongen 

I løpet av sommeren skjedde det en del endringer i spillertroppen. 

• Ola L. Jensen flytter til Bergen for å starte legestudier 

• Garib Gerkondani og Saman Bye terminerte sine kontrakter etter eget ønske 

• Stian Andersen og Trym Solli kom tilbake fra skader 

• Magnus Fagernes ble signert (kom fra DFI) 

• Alexander Bjørnvåg ble signert (kom fra Alta) 

Basert på dette valgte vi å legge om til en 3-4-1-2 formasjon.  

Vi hadde en god start på høstsesongen, og spillerne tilpasset seg fort til kravene den nye formasjonen 
stiller. Vi viste betydelig forbedring i forsvar med 17 mål sluppet inn på 12 kamper mot 31 sluppet inn 
på  15 kamper i første halvdel av sesongen. Offensivt så vi også forbedringer; på 12 kamper scoret vi 
18 mål mot 23 på 15 kamper (der 5 kom mot Lyn i NM). 

Statistikken over viser at vi ble mer konkurransedyktige, og en rekke yngre spillere viste økt 
modenhet og forbedring.  
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Resultater: 

Runde Dato Hjemmelag Resultat Bortelag Bane 

15 11.08.2019 Moss 6 - 2 Egersunds Melløs stadion 

16 18.08.2019 Kvik Halden 1 - 1 Moss Halden stadion 

17 25.08.2019 Moss 2 - 1 Hødd Melløs stadion 

18 31.08.2019 Brattvåg 2 - 2 Moss Brattvåg kunstgress 

19 07.09.2019 Stjørdals-Blink 3 - 1 Moss Nye Blinkbanen 

20 15.09.2019 Moss 2 - 1 Vidar Melløs stadion 

21 22.09.2019 Bryne 0 - 1 Moss Bryne stadion 

22 28.09.2019 Moss 0 - 1 Byåsen TF Melløs stadion 

23 06.10.2019 Fredrikstad 0 - 1 Moss Fredrikstad stadion 

24 12.10.2019 Moss 1 - 1 Arendal Melløs stadion 

25 19.10.2019 Sola 3 - 0 Moss Sola stadion 

26 26.10.2019 Moss 1 - 2 Levanger Melløs stadion 

 

Sesongen endre med en 8. plass i Postnord-ligaen, som var en posisjon høyere enn forrige sesong. 
 

 

 

Marijo Jovic 
23.desember 2020 
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1.9 Sportslig oppsummering rekruttlaget (MFK II) 

 

 

 
Rekruttlaget til MFK eksisterer for å gi de nest beste spillerne i A-troppen kamptrening i tillegg til å gi 
juniorspillerne erfaring fra seniorfotball. Undertegnede hadde kampansvar og Kjell Ove Henriksen 
(spillerutvikler 16-19) fungerte som assistenttrener. I tillegg bidro Dennis Enerhaugen etter eget 
initiativ en periode før sommeren, samt bidro Morten Andersen på hjemmekamp som kampvert.  

Amedialigaen i Østfold består av flere hardtsatsende klubber som Råde, Sprint, Selbak, FFK 2, Kvik 2 

og Østsiden. 

Vi hadde ikke noe uttalt resultatmål for sesongen utover å holde oss i Amedialigaen (4.div), hvilket vi 
klarte med god margin. MFK 2 endte på 7. plass med 34 poeng og målforskjell på +16.  

I starten av sesongen hadde A-laget mye skader og dermed var størsteparten av rekrutt-troppen 

juniorspillere. Disse juniorspillerne hadde ikke spilt 4. divisjon før. Med dette som bakteppe var en 

nøkkel å stille krav til det de kunne kontrollere; innsats og fokus, og hjelpe dem å spille med lave 

skuldre/lavt spenningsnivå.  

Det å samle spillere fra to eller tre lag til å møtes til å spille kamp 1x i uka byr på utfordringer spesielt 

med tanke på felles forståelse og samhandling offensivt og defensivt. Virkemiddelet som ble brukt til 

å skape en samhandling var å repetere de viktigste offensive og defensive prinsippene før hver kamp, 

samt å gjennomgå motstanders styrker og svakheter 
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Til tross for de beskrevne utfordringene var det flere gode prestasjoner i løpet av sesongen, som for 

eksempel mot FFK H (1-1), Østsiden H (6-1), Sparta H (10-1), Råde H (0-0) og Sarpsborg FK B (2-4).  

I løpet av sesongen har hele 44 forskjellige spillere fra 3 lag (A-lag: 21, JR: 17, G16: 6) spilt på Moss 2.  

Det har skjedd en stor utvikling for mange junior-spillere som etter hvert har tatt mange steg og 

utgjort en forskjell.  

 

Kristoffer Kolsrud 

Assistenttrener og ansvarlig for Moss II 
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1.10  Sportslig oppsummering – Junior 

 
Sesongen 2019 hadde et tydelig mål fra Styret i Moss FK: Juniorlaget skulle fortsette sin 
opprykksferd, og målet var interkretsspill 2020. Det klarte vi med glans! 
 

 

 

Trenerteamet:  
Hovedtrener: Kjetil Jensen 
Analyse: Ernst Nilsen 
Lagledere: Tommy Skovly og Thomas Evjenn 
Foreldrekontakt: Tone Asbjørnsen.  

Troppen 
Det spennende med junior alder er at nye spillere kommer opp og noen takker av pga. alder. Etter 
2018 sesongen gikk det 2 spillere ut som til sammen hadde scoret 50 mål i løpet av sesongen. Det 
førte til at vi måtte omskolere noen ressurser og sette fokus på utvikling.  
Aldersfordelingen var 2 siste års, 15 andre års og 5 første års juniorer.   

KM avd. 02 

Med et tydelig mål om opprykk ble det satt strenge krav til prestasjoner på trening og i kamp. Om vi 
skulle klare målet måtte vi først komme topp 4 i KM avd.02 som besto av syv lag. Vi åpnet 
enkeltserien med to kamper i April, det endte med to strake seiere. Men i tredje runde vi gikk på et 
tap borte mot Borgen. Så fullførte resten av seriespillet med seiere og kunne kvittere ut en 1.plass i 
gruppespillet, med 15 av 18 mulige poeng, målforskjell 29 -6. Første del av målet var nådd, nå var det 
klart for tøffere motstand og kun ett lag som ble premiert med plass i interkrets – vi måtte altså 
vinne serien for å nå målene klubben hadde satt.  

KM A-sluttspill 

Får å nå klubben målsetningen måtte vi legge lista høyt. Vi satte oss ett tøft mål, vi skulle gå 
ubeseiret igjennom a-sluttspillet. Her var det 8 lag og det skulle spilles dobbel serie. Gutta og teamet 
leverte i hver eneste kamp, etter 14 spilte kamper kunne vi kvittere ut 7 seiere på bortebane samt 5 
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seiere og 2 uavgjort på hjemmebane. Dette resulterte i en solklar seier i serien med hele 38 av 42 
mulige poeng, 69 -17 i målforskjell og opprykk til Interkrets B. 

 
 

4.divisjon 

Flere av våre spillere var med å spille 4.divisjon igjennom sesongen, her viste de seg frem både 
offensivt og defensivt, de var sterkt delaktige i å sikre det nyopprykkede rekruttlaget en trygg 
syvende plass og sikret videre spill i samme divisjon kommende sesong.  
 

Turnering 

Sommeren 2019 spilte juniorlag Gothia-Cup.  
Med base i Kungsbacka, på samme skole som i 2018, var standarden satt og vi hadde en flott uke 
både sportslig og sosialt.  
Nok en gang la vi lista høy og satte oss et mål om å nå til sluttspillet i Gøteborg.  
Men det er ikke alltid like lett å være norsk hos søta bror. Kort oppsummert sendte vi noen av de 
lokale favorittene hjem etter innledende runder. Når vi da møtte det siste lokale håpet i 16-dels 
finalen, kan vil vel ikke si at vi hadde dommertrioen på vår siden. Etter å ha kommet under med 2 
mål til pause, mobiliserte vi uante krefter. Vi vant hver eneste duell og kjørte over motstanderen. Vi 
reduserte og vi utlignet, så fikk vi straffe. Den skulle av en eller annen grunn tas fra 16 meter… Den 
treffer tverrliggeren og går ut. Vi venter på sluttsignal og ekstraomganger. Men den gang ei, det ble 
spilt 6 min overtid, det ender med at vi får en mål i mot på et hjørnespark. Når vi satte fart mot mål 
for å utligne ble kampen avblåst. Gothia var over for denne gang.  
 

Oppsummering 

Vi sies oss veldig fornøyde med sesongen og vet at vi har løftet klubbens omdømme igjennom gode 
holdninger, kvalitet i arbeidet og ikke minst sportslige resultater.  

Vi har utvikle og modnet spillere som forhåpentligvis skal kunne bidra videre i klubben som 
fremtidige a-lags spillere.  
Store deler av denne gruppen har nå kretsmestere flere ganger og har rykket opp år etter år, nå er 
det bare ett nivå igjen til toppen. 
Nå ser vi frem til å ta fatt på interkrets og NM spill.  
Vi er ydmyke og stolte over hva vi som lag har levert og vi lover at vi skal fortsette jobben med å vise 
klubben fra sin beste side igjennom holdninger, innsats og resultater.  

 

Moss, 26.02.2019 
Kjetil Jensen  
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2. Årsberetning for Yngres avdeling  
 

2.1 Innledning 

  
Vi hadde i 2019 lag på alle alderstrinn i Moss FK. Det kan også vises til fine sportslig resultater i yngres 
avdeling, og vi vil takke spillere, trenere og lagledere på samtlige lag for flott innsats. 

Kim Andersen har vært ansvarlig for spillerutvikling for spillere i alderen 6-12 år, Eirik Amundsen har 
vært ansvarlig for spillerutvikling for spillere i alderen 13-16 år, mens Kjell Ove Henriksen har vært 
ansvarlig for spillerutvikling for spillere i alderen 17-19 år. Alle tre fortsetter sitt gode arbeid også i 
2020. 

Vi har hatt egne keepertreninger for alle våre keepere i Moss FK gjennom hele året. Det er Clas Andrè 
Guttulsrød som har hatt ansvaret for dette, og også han fortsetter i 2020.  

Det gror godt nedover i yngres avdeling i Moss Fotballklubb. Det er mange spennende årganger og vi 
gleder oss til å følge utviklingen. Spesielt gledelig er at vi i løpet av 2019 sikret at vi kan stille i 
interkretsserie for både G16 og juniorlaget i 2020. 

For øvrig viser vi til fyldige rapporter fra hvert lag i resten av årsberetningen. 

Det ble på ekstraordinært årsmøte 26.09.2019 vedtatt å gjenopprette Yngres styre. Dette for å sikre 
at yngres avdeling skal fungere best mulig både økonomisk, administrativt og sportslig for alle lagene. 
Klubben ønsker en tettere dialog med lagene og teamet rundt, og opprettelsen av Yngres styre er 
positivt for klubben på flere områder.  

Nytt av året blir ny struktur og oppdeling av arbeidsoppgaver i klubben. Alle arrangementer naturlig 
tilhørende yngres avdeling vil nå bli organisert fra Yngres styret.  

Yngres Styre har bestått av leder Renate Isaksen, nestleder Jadranka Perisa, Sportslig leder Helge Wist 
og medlemmene Monica Lervold, Torunn Bugten og Anja Gulliksrud. Det er avholdt 3 styremøter i 
2019. 

Vi takker også foreldre/foresatte og støttespillere for sin innsats for spillerne våre og for Moss FK. 

 

Renate Isaksen 
Styremedlem 
Leder yngres avdeling 

 

2.2 Årsberetning fra spillerutviklere  

Spillerutvikler 17-19 år 

Jobben som spillerutvikler i disse årskullene innebærer spillere tilhørende klubbens juniorlag. Januar 
ble brukt til å sette sammen en juniorstall bestående av spillere født 2002-2000, spillerutvikler 
fungerte som en samtalepartner og deltok derfor på samtlige treninger i denne perioden. Når stallen 
var satt så lagde vi en utviklingsgruppe bestående av 7 spillere, disse spillerne skulle da i hovedsak 
hospitere opp på klubbens a-lag gjennom hele sesongen. Målet var at 1-2 spillere skulle hospitere i 
enkeltøkter eller gjennom en hel uke, og dette ble gjennomført. Spillerne hadde jevnlig evaluering i 
forhold til utviklingsmål. Spillerutvikler hadde også økter på juniorlaget. 

Utviklingsgruppa bestod av følgende spillere: 



 

 

24 

 

• Markus Rivelsrød Nilsen (00) 

• Eirik Asbjørnsen (01) 

• Marius Grytdal (01) 

• Simen Haraldstad (01) 

• Simen Asbjørnsen (01) 

• Jonas Skovly (01) 

• Jacob Skovly (01) 

Kamparenaen for juniorspillerne var KM 1.div (jr) og MFK 2 i 4. divisjon. Fra 2-12 spillere fra juniorlaget 
spilte hver uke på klubbens 4. divisjons lag. Spillerutvikler fungerte som ass.trener i 4. divisjon og var 
da på benken sammen med A-lagets assistenttrener, Kristoffer Kolsrud, i tillegg med i kampteamet til 
juniorlaget. 

Samarbeidet mellom spillerutvikler og juniorlagets trenere fungerte perfekt. I tillegg har det vært et 
godt samarbeid med a-lagets trenere. Spillerne i utviklingsgruppa har blitt godt ivaretatt gjennom 
sesongen. Marius Grytdal og Markus Rivelsrød Nilsen fikk også spille på a-laget i noen treningskamper. 

Hovedjobben som spillerutvikler ble å passe på at spillerne fikk hospitere opp på a-laget slik at de fikk 
verdifull trening sik at veien opp på a-laget ble kortere. Klubben har alltid vært flinke på å få frem 
egenproduserte spillere, men i de siste årene ikke vært flinke nok på å få satt dette i system. 
Målsetningen er hele tiden å ha minimum 2 juniorspillere (egenproduserte) i klubbens a-stall. 

Kjell Ove Henriksen 
Spillerutvikler 17-19 
 

Årsberetning fra spillerutvikler 13-16 år 

Spillerutviklers rolle i 2019 sesongen har vært:  

• Hatt månedlige møter med trenere for de respektive lagene. (Noen mer suksessfulle enn andre) 

• Deltatt på treningsøkter på de respektive lagene.  

• Fulgt opp enkeltspillere fra de respektive lagene ved videoanalyse og spillersamtaler 

• Hatt ansvar for treninger og kamper i en treukers periode for 2005 da hovedtrener var forhindret 
pga jobbreise.  

• Vært en samtalepartner for trenere mtp utvikling av spillere, øvelser på treninger, utfordringer 
hos enkeltspillere, kampanalyse m.m.  

Sesongen 2019 har samarbeid med de respektive lagene og trenere vært noe blandet. Noen har ikke 
ønsket så mye samarbeid (uvisst av hvilken årsak), samtidig som andre har etablert et veldig godt 
samarbeid.  

Eirik Amundsen 
Spillerutvikler 17-19 

 

Årsberetning fra spillerutvikler 6-12 år 

Vi har gjennom sesongen hatt spillerutvikling tiltak (SU) én gang i uka i sesong. I vinter sesongen var 
det ikke mulig, grunnet banekapasitet. I skolens ferier har der ikke vært SU, men da har spillerne fulgt 
lags treningen sin. Fokus på disse øktene har vært ferdighets utvikling (teknisk trening) med ball. I 
tillegg har vi jobbet mye med det å kunne holde ball i laget, dette i forskjellige overtallsvarianter og 
spillvarianter. 

Her får spillerne prøvd sine tekniske og taktiske ferdigheter i kamp like situasjoner. 
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Vi har også jobbet med at spillerne skal forflytte seg raskt når de har sluppet ballen, slik at de er klar 
for en ny pasning. 

En annen ting vi har jobbet litt med er at de skal omstille hodet og beina rett etter at de har mistet 
ball, slik at de kan gjenvinne ballen raskest mulig. 

Vi har delt opp øktene i 2 grupper; spillere født i 07,08,09 og , og spillere født , ’2010 og 2011 har trent 
sammen. 

Her har lags trenerne stilt opp og bidratt til at vi kan gjennomføre dette på en fin måte, og for å få best 
mulig kvalitet. 

Disse spillerne er plukket ut av trenerne på sine lag, basert på klubbens retningslinjer for slike tiltak 
(holdninger, oppførsel, ferdighet). 

U:T har også hatt treninger i andre klubber. 

U:T har vært samtalepartner for trenere 

U:T har også jobbet med leder i yngres rundt det engasjere nye trenere til klubben 

U:T har i løpet av høsten hatt oppstartsmøte og oppstarts treninger for det nye 2013-kullet, 

Vi har fått mye ros å skryt for hvordan opplegget vårt har blitt presentert ved  oppstart av nye kull. 
Ved oppstart av 2013-kullet startet vi med ca 20, men er nå fler. Vi ser at at de siste årene har kullene 
på klubbens nye lag blitt større en tidligere, noe som er veldig gledelig! 

 
Folk i yngres jobber godt og er veldig engasjert for den jobben de gjør. Vi har gode ryddige trener og 
lagleder team, noe som skaper rammer for god utvikling hos spillerne våre, men vi ønsker å bli enda 
bedre, derfor  må vi få flere trenere på kurs gjennom NFF. Ser frem mot en ny, spennende sesong med 
flotte spillere og trenere. Det begynner å gro godt i egne rekker nå. 

 
Kim Alexander Andersen 
Spillerutvikler 6-12 år   

 

2.3 Oppsummering for G-16 (2003) 

G-2003 har i løpet av året hatt et interkretslag. I tillegg har 2003-spillere deltatt sammen 2004-laget 
(se deres årsberetning) 

Interkretslaget fortsatte med Markus Engman som hovedtrener og Sander Belle som ny hjelpetrener. 
Øvrige personer i teamet rundt laget er Robert Larsen, Ulf Backe, Sverre Vanvik og Arild Roer. 
Foreldrekontakt var Marianne Andresen.   

I vintersesongen fikk vi gjennomført gode treninger på Melløs kunstgress og styrketreninger på 
Toppform fitness. Vi stilte opp i BDO cup med 3 lag. Alle lagene gjorde sakene sine godt, og vi fikk 
også i år 2 lag i finalen. På våren deltok vi i G16 Telenor Cup (NM). Vi vant første runde mot Grorud, 
men måtte gi tapt mot et toppet Vålerenga i andre runde som senere vant hele NM.   

I april startet seriespillet i interkretsserien og siste kamp i slutten av oktober. Vi spilte 26 kamper, 
med 12 seire, 3 uavgjort og 11 tap og vi endte på en hederlig 7. plass. Resultatmessig har det vært en 
godkjent sesong og spillemessig har vi hatt en god utvikling gjennom hele sesongen. 
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Fra og med mai har vi hatt treninger på Melløs kunstgress og treningsfelt A/B. Vi har hatt mellom 15 
og 20 spillere på de fleste treninger. 

I juli dro vil til Gothia cup. Dette ble en veldig trivelig uke både sosialt og spillemessig. Vi gikk videre 
til A-sluttspill og tapte til slutt i åttendelsfinalen mot et grisete lag fra Madrid. En veldig fin gjeng med 
gutter på tur! Cupen var som tidligere godt organisert, vi spilte alle kamper bortsett fra 
åttendelsfinalen i gangavstand fra vår base i Kungsbacka. Åttendelsfinalen ble spilt på Heden i 
Gøteborg. Bildet under er fra etter en av våre beste kamper, da vi måtte vinne i innledende runde 
mot Phoenix fra Irland for å gå videre til A-sluttspill.  

 

Oppsummert må vi si oss veldig fornøyd med sesongen og en stor takk må rettes til hele teamet 
rundt laget.  

Guttene skal gis stor honnør for kjempeinnsats på dugnader for klubben. Laget har stilt med gutter 
på annenhver A-lags-hjemmekamp og ivaretatt oppgaven med å sette ut/ta inn skilter rundt 
hovedmatta. På avslutningscupen for de yngste lagene stilte vi med tre vaktlag av parkeringsvakter, 
og sørget også der for viktig inntekt til klubben. Takk skal dere ha! 
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Foreldregruppen skal også gis honnør. Vi er heldige som har en så engasjert foreldregruppe, som 
stiller opp med biler til både cuper og bortekamper, som er ivrig heiagjeng på sidelinjen både i med- 
og motgang, og som engasjerer seg på Facebook-siden vår med bilder og oppmuntrende meldinger! 
Ikke minst har flere stilt som kioskvakter både på A-kamper og på avslutningscupen. Tusen takk til 
dere også! 

Sesongen ble avsluttet med hyggelig feiring på Støtvig hotell med hamburger, brus og bowling. Vi 
gleder oss til neste sesong - som juniorspillere. 
 

Trenerteam og støtteapparat  
for G-2003 

 

2.4 Oppsummering for G-15 (2004)  

2004-laget ble ledet av Dennis Enerhaugen. Denne treningsgruppen bestod av få 2004-spillere og noen 
2003-spillere. Det ble frafall av flere spillere tidlig på sesongen, dermed ble denne treningsgruppen på 
kun 8-10 spillere. Kamper ble spilt i G16 KM serie, og spillere fra vårt 2003-lag spilte sammen med 
spillere fra 2004-treningsgruppe i denne serien. De endte sist i vårsesongen og ble dermed klar for KM-
B avdelingen i høstsesongen. Laget slo bedre ifra seg og fikk en respektabel høstsesong.  

 

        KM vår                                                                        KM-B høst  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer på dette laget var store nivåforskjeller, samt at spillere fra to treningsgrupper spilte 
sammen i kamper. For 2004 kunne det variere fra 4-10 spillere på trening, noe som ikke er holdbart i 
lengden. I samråd med spillerutvikler, hospiterte vi opp 4 spillere opp til 2003-laget for å gi dem en 
ekstra god økt i uken.  

Høsten 2019 ble det inngått et samarbeid med Kambo IL for å forsøke å klare interkretskvalifiseringen 
som skulle skje etter sesongslutt. Spillere fra Sprint Jeløy og Ekholt ble også invitert på trening, som 
hadde oppstart første lørdag i oktober. Trening ble gjennomført 5 lørdager på rad, før en tropp ble tatt 
ut til kvalikkampene. Moss FK spilte 1-1 borte mot FFK, og slo Kvik Halden 2-1 hjemme og dermed 
kvalifiserte laget seg for interkretsserien sesongen 2020. Dette er klubben svært fornøyd med. 

For G-2004 
Spillerutvikler Eirik Amundsen 
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2.5 Oppsummering for G-14 (2005)  

 

 
Hovedtrener:    Andreas Falch Nilsen  

Trener:     Arif Muaremi  

Trener:      Morten Eriksson  

Trener:     Eirik Amundsen  

Keepertrener:    Daniel Nielsen  

Foreldrekontakt:   Anne Sørlie  

Foreldrekontakt:   Marie Waagan  

Foreldrekontakt:   Eva Kristin Talberg  
 

Andreas Falch Nilsen overtok som ny hovedtrener etter Kjetil Andresen som takket for seg etter flere 
sesonger med godt arbeid. Arif og Morten valgte heldigvis å gå på en ny sesong og sørget for 
kontinuitet i trenerteamet. Spillerutvikler Eirik Amundsen har bidratt gjennom hele sesongen på en 
strålende måte, både som spillerutvikler og som trener i Andreas sitt fravær. I tillegg kompletterte 
Daniel Nielsen trenerteamet som keepertrener. Foreldrekontaktene Anne, Marie og Eva Kristin 
fortsatte som foreldrekontakter og har støttet opp rundt laget på glimrende vis. Teamet rundt laget 
har vært robust, kompetent og jobbet hardt for å legge til rette for at spillerne og laget har kunne 
utvikle seg.   

Sesongen 2019 ble sparket i gang med første trening lørdag 17.november 2018 og ble rundet av med 
en stilfull avslutning på Peppes Pizza 30.oktober 2019. 2005-kullet består av nok spillere til at 
treningsgruppen har blitt differensiert i en KM-stall og en breddestall. Breddestallen ble i løpet av 
sesongen slått sammen med 2006kullet, noe som har gjort at vi har hatt to staller med tilstrekkelig 
med spillere til 3 kamp-lag.   

Vi erfarte tidlig at det var avgjørende med tett dialog og god koordinering mellom lagene, spesielt for 
å skape et godt hospiteringsklima. Gjennom månedlige trenermøter skapte vi en arena hvor vi har fått 
diskutert og vurdert spillerne som har vært aktuelle for hospitering mellom KM-stallen og 
breddestallen, samt opp til 04 og 03. Resultatet har vært at flere spillere har fått hospitert mellom 
stallene, både i trening og kamp.   
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Fokuset gjennom sesongen har vært å utvikle lagets relasjonelle og strukturelle ferdigheter, samtidig 

som spillernes individuelle ferdigheter har vært prioritert. Det ble gjennomført spillersamtaler i 

forbindelse med oppstart av sesongen, hvor vi jobbet frem individuelle utviklingsområder for alle KM-

spillerne.  

Utviklingsområdene har fulgt spillerne gjennom vårsesongen og ble evaluert og justert under 
spillersamtale nummer to under sommerturneringen.   

Karakteristisk for alderen har enkelte spillere utviklet seg mye, mens andre har utviklet seg i et saktere 
tempo. Dette vil variere i takt med hvordan spillerne vokser og modnes. Nøkkelen for å lykkes er å ha 
konkrete og målbare utviklingsområder som spillerne jobber strukturert med. Vi mener at spillerne 
har fått gode erfaringer knyttet til dette som de kan ta med seg videre i karrieren.   

  

Gjennom sesongen har det blitt gjennomført 166 økter, fordelt på treninger og kamper. I snitt har vi 
lagt på 4 økter i uken, med fri fra fellestreninger i juli. Av de spillerne som har vært en del av KM-
stallen gjennom hele sesongen er treningsoppmøtet på 86 %, noe som er meget solid. Spillerne har 
gjennomført treningene med meget god kvalitet og fokus. De har vist ansvar for egen og lagets 
utvikling gjennom imponerende fotballfaglige refleksjoner, samtaler og diskusjoner.   

Laget har spilt 43 kamper på 11`er-bane, herunder treningskamper, turneringer og vanlig seriespill. 
Status ble 26 seiere, 8 uavgjort og 9 tap, med en målforskjell på 125-61. Vi ønsket god motstand i 
treningskampene og mot lag utenfor egen krets som ga og gode erfaringer før seriespillet. Etter en 
solid kvalifisering i vår, ble vi klare for KM-A sluttspillet hvor vi til slutt endte som nummer tre bak Kvik 
Halden og Sprint Jeløy. Kampene mot Kvik og Sprint var spillemessig jevne og spennende, men vi var 
totalt sett noen nummer for små.   

Før sommerferien reiste vi på turnering til Sverige, nærmere bestemt til Aros Cup hvor vi deltok i 

årsklassen 14/15 år. Vi erfarte at alle lagene var et år eldre enn oss, noe vi var forberedt på og som 

ga oss nyttige erfaringer før høstsesongen.   

  

Under sesongavslutningen fikk noen spillere ekstra heder og ære gjennom prisutdelinger. Følgende 
spillere ble premiert:  

• Årets spiller: Oskar Waagan Wisth  

• Spillernes spiller: Jesper Hansen  

• Årets toppscorer 11`er: Oskar Waagan Wisth – 24 mål  

• Mest oppmøte: Oskar Waagan Wisth – 95 %  

• Årets stjernespiller: Gøkan Kuzpinari  

• Årets utviklingspris: Ludvik Guthu  

  

Resultatmessig hadde vi et ønske om å utfordre Kvik og Sprint tettere om KM-gullet. Trenerteamet er 
likevel meget godt fornøyd med sesongen sett under ett. Flere spillere har tatt store steg, samtidig 
som laget har utviklet og innarbeidet en tydelig struktur og gode relasjoner. Relasjonelt og strukturelt 
har vi generelt sett lykkes meget bra, og tidvis bra med mot god motstand. Laget har et iboende 
potensial som ved strukturert arbeid de kommende sesongene vil kunne utvikle laget til å kunne 
kvalifisere seg til interkrets sesongen 2021.  

Trenerteamet takker spillerne og foreldregruppen for en flott sesong!  

 
Andreas Falch Nilsen  
Hovedtrener G2005  



 

 

30 

 

2.6 Oppsummering for G-13 (2006 og 2005 bredde)  

 

Trenerteam: 

• Håkon Johansen 

• Kim A. Andersen 

• Ola Kvam 

• Knut Werner Bunes   

 

Et par måneder før sesongstart ble det besluttet at G05 bredde og 06 laget skulle slå seg sammen. 
Dette måtte gjøres for at vi skulle klare å stille et 11èr lag, samt at vi fikk kunne stille et 9èr lag i tillegg. 
Dette viste seg ikke bare var et nødvendig valg, men også et meget klokt valg med tanke på fotballfaglig 
utvikling både som lag og ikke minst individuell utvikling blant spillerne. 

Det var et spent trenerteam som tok fatt på denne utfordringen med 2 lag i seriesystemene. 
Vårsesongen ble brukt til mye arbeid med å få satt lagene og mange treninger og repeteringer av 
spillesystemer og taktikk, samt å få innarbeidet en sunn treningsstruktur.  

Med tanke på gruppens sosiale mangfold, reiste vi på sommeren til Aros Cup i Västerås, i Sverige. 
Dette ble en meget hyggelig tur, både sportslig og sosialt. Laget fikk prøve seg på internasjonal 
motstand  og med vår spillergruppe med blandet årskull møtte vi mange motstandere hvor de fysiske 
forskjellene ble ganske merkbare. Måten våre ungdommer møtte disse utfordringene på gjorde oss i 
trenerteamet meget stolte, da laget spilte seg helt opp til ¼ finale i B- sluttspillet. 

Kommende høstsesong i seriespillet bar preg av en spillergruppe som hadde tatt mange steg i riktig 
retning siden starten av sesongen. Aldersforskjellen i gruppen syntes å være mer eller mindre jevnet 
ut med tanke på fotballferdigheter hos mange av spillerne.  Lagene storspilte i mange av de sene 
høstkampene å gjorde en solid avslutning i begge seriene. På grunn av den gode plasseringen ble 11èr 
laget også belønnet med sluttspill. 
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Gjennom sesongen har det vært et fotballfaglig samarbeid med KM laget, hvor flere av spillerne, også 
spillere av 06-årgang , har fått hospitere med KM sin spillergruppe.  

 

Vi ser frem mot en spennende sesong med fortsettelsen av denne sammensatte spillergruppen, det 
er meldt om flere tilskudd fra andre klubber foran kommende sesong. 

 
Trenerteamet  
for 2005/2006 Bredde 
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2.7 Oppsummering for G-12 (2007)  

  

Årsberetning 2018, MFK G2007 
 
Trenerteam/foreldrekontakter : 

Hovedtrener: Bjørn Erik Fischer Nielsen 
Trenere: Robin Skauge, Hans Christian Guthu, Harald Mathisen, Mustafa Kilinc 
Foreldrekontakte: Elisabth Risan, Rannveig Jørgensen og Linda Jørgensen. 

 

Spillertropp 

Spillertroppen har vært på ca 23-25 stk, med 2 frafall i løpet av sesongen. I høst har det kommet 2 nye 
spillere har kommet til på slutten av sesongen så vi ved utgangen av året er 26 spillere. 

Seriespill 

Vi har stilt med 2 lag i 9’er serien på ulike nivå i 2007-serien. Målsetningen har vært at alle som trener 
regelmessig skal få minimum en kamp per uke, og at alle skulle få oppleve både mestring og utfordring 
i kampene. Resultatmessig har alle lag levert til godkjent, og gjennom differensiert kamptilbud(nivå 1 
og 2) vi har stort sett oppnådd målsetningen om jevnbyrdighet i kampene.  

Begge lagene hadde en flott utvikling utover i sesongen og viste gjennomgående veldig gode takter i 
løpet av høsten 

Treninger 

Vi har igjennom hele sesongen hatt 3 faste lagstrening i sesong, 4 utenom seriespill. En innetrening 
frem til påske, hvilket har vært en fin avveksling for gutta. God, positiv adferd og egen motivasjon er 
gjennomgående tema på treningene - når vi trener skal vi ha som mål å bli litt bedre!  

Vi har praktisert differensiering i deler av treningen, men uten statiske grupper og varierende avhengig 
av hva vi trener på. 

Sosialt/samhold 

Vi forsøker å legge vekt på at godt miljø i laget. Dette skjer i all hovedsak på trening, kamper og cupper, 
men vi har også hatt rene sosiale arrangementer som treningsleir, felles måltider etter treninger, kamp 
med Sarpsborg 08 osv.  

De sosiale aktivitetene bidrar til å skape godt samhold og tilhørighet i gruppa.  

Deltakelse i Cup’er 

Vi har deltatt i følgende turneringer: 

• BDO cup 

• Sparebank 1 cup 

• Halsen cup 

• Aros cup i Västerås 

• OBOS Teie cup 

• Stjernecup, Oslo 

• Prozocup Sarpsborg 9’er 

 

Bjørn Nielsen 
Hovedtrener  MFK G2007 
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2.8   Oppsummering for G-11 (2008)  

MFK 2008 har hatt et meget godt år med mange scoringer og seirer under ledelse av Mikael 
Mellquist og Andre Nordvåg med Linnèa Mellquist som lagleder. 

Laget som har bestått av 18 ivrige gutter og har totalt spilt 57 kamper med fasiten 48 seirer, 4 
uavgjort og kun 5 tap. 

I årets seriespill så vant laget 24 av 25 kamper (kun uavgjort i årets første kamp) og scoret utrolige 
278 mål. Altså over 10 mål i snitt per kamp. 
 

Ekstra gledelig er at samtlige 18 spillere har tegnet seg på scoringslisten i siste sesongen med 7-er 
fotball. 

MFK 2008 har spilt to turneringer i Oslo og en i Sverige med gode resultat. 

Laget har nå startet på 9’er-fotball med Stjernecup i Oslo i november der det ble seirer mot Brann. 
Skedsmo og Sparta/Bragerøy. Uavgjort mot Lyn, mens det ble tap mot Hemming og Gjellerårsen i en 
turnering med høyt nivå. Før jul har det også blitt spilt fire treningskamper med 9-erfotball og fasiten 
tre seirer og en uavgjort. 
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2.9 Oppsummering for G-10 (2009)  

Hovedtrener: Trygve S. Willadssen (Gir seg etter endt sesong)  
Hjelpetrenere: Jon Endal, Stian Jarl, Thomas Eklund (ny hovedtrener fra 2020), Bård Nohre, Espen 
Foss og Marius Lien. 
Lagleder: Ole Johannessen  

Oppsummering:  

MFK 2009 var ved starten av sesongen 27 treningsvillige småkællær, men har igjennom sesongen 
avgitt en spiller til 2007 og en til 2008 på permanent basis. Vi synes selv vi kunne gitt bort mange 
flere, men da ville det ikke vært noen igjen :-) Hovedfokus dette året har blant annet vært: sjef over 
ball, enkle defensive ferdigheter (1 og 2 forsvarer) offensive ferdigheter  (1 og 2 angriper + overlapp) 
Det er også terpet på basisferdigheter som mottak/medtak, pasning, finter og skudd teknikk, og i 
høst har vi jobbet mye med å løfte blikket. Ved siden av dette har vi jobbet med, og nesten fått 
samtlige igjennom øvelsene/ferdighetene i NFF´s teknikk merke. (blå og rød) Vi er godt fornøyd med 
miljøet og har en god atmosfære blant gutta og de er gode på og backe hverandre opp, dette har 
bidratt veldig til at den sportslige utviklingen har vært  bra og at gutta generelt slår bra i fra seg.  

Treninger/Seriespill  

Vi hadde fra oppstart og frem til serien begynte, 2 treninger i uken. Men fra seriestart var det ikke 
gjennomførbart med 2 treninger, da 2 lag i 2009 og 1 lag i 2008 serien, totalt ga oss 3 kamper i uken. 
I 2008 serien blandet vi spillere fra våre 2 ordinære lag og sørget for at samtlige spillere fikk prøvd 
seg på dette nivået, dog var stammen differensiert. Denne modellen fungerte svært godt for oss når 
det gjelder riktig kamp matching for småkællane. Vi har pr d.d en innendørs trening på Bytårnet 
fordelt på 2 saler, og en økt på KG, i tillegg har vi en frivillig søndags økt fra oktober som har vært 
veldig verdifull for de ivrigste guttene våre. Når det gjelder keeper trening, så var det i starten av året 
noen treninger med Claes, men det forsvant plutselig og er svært savnet. I skrivende stund så kjører 
vi keeper gruppen vår til Østfoldhallen for å delta på keeper akademiet til Samuel Dirscher 
(keepertrener i Fredrikstad FK og U23)  

Deltagelse i Cuper  

Vi har deltatt med 2 lag i følgende cuper: 2xMeny cup (Tønsberg), Sparebank1 guttecup (Sprint/ 
Mossehallen) Grensecup (Årjëng) og Avslutnings cup i kretsen (Ås) Vi har i tillegg hatt en egen 
vennskaps cup mot Sprint på Bellevue, og sist men ikke minst vårt årlige eventyr mot Ekholt ball 
klubb, slaget om Kallum! Heder og ære henger særdeles høyt i dette slaget. Det er for øvrig vår tur til 
og arrangere dette i år, og det gleder vi oss veldig til. Pokalen skal hjem!  

Foreldregruppe  

I år som i fjor og året før det, en stor entusiastisk gjeng med sorte og gule skjerf som trofast heier oss 
igjennom serien og cuper. De er også behjelpelige med kakebaking, saft og kaffe til vår 
«hjemmekiosk» og stort sett alltid villige til klubbens dugnadsarbeid.  

Alt i alt, nok et supert fotball år.  

 
For Småkællane 
Ole Johannessen/Lagleder 2009 
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2.10    Oppsummering for G-9 (2010)  

 
Trenerteam: 

Trenere: Helge Wisth, Jens Christian Westheim-Karlsen, Jørn Berge-Martens, Finn Ivar Olsen 

Lagleder: Gina Christian Sollie Ramleth 

Foreldrekontakt: Vibeke Westheim-Karlsen 

 

Oppsummering av sesongen 
 
2010-laget hadde en positiv utvikling i året 2019. Vi er heldige som har en ivrig gjeng som møter opp 
på hver trening. Trenerteamet gjør også sitt ved å holde treningstilbudet oppe – selv i en travel 
hverdag. Dette gjør at laget har blitt til en sammensveiset gjeng som viser større styrke på banen enn 
tidligere. 

Vi gjentok suksessen ved å delta i Kanalcupen i Horten, for tredje gang. Dette har blitt en årlig tradisjon: 
Felles ferjetur, mange spennende kamper, og sosial bonding både for barn og voksne. 

I serien hadde vi igjen tre lag: Moss Gul, Sort og Hvit. Lagene slo godt fra seg, og vi hadde flere sterke 
prestasjoner mot lag som vi tidligere har hatt utfordringer mot. Vi har konsekvent brukt jevne lag, noe 
som hør og bør i denne alderen, men opplever stadig oftere å møte lag som «topper» mot flyens 
flaggskip. Vi er opptatte er å utvikle hele laget, ikke kun enkeltspillere. Det har vi lykkes med foreløpig. 
Dette var siste sesong med femmerfotball. Nå skal vi bite godt fra oss i 7-er. Det gleder vi oss til! 

Mot ny sesong kan vi nå telle 24 spillere, hvor fire av disse er nye. Noen spillere har valgt å forlate oss 
for å prøve ut nye sporter. Vi vil takke Thorleif Arnesen for hans bidrag som trener. 

 

Trenerteamet  
MFK G-2010 

 

2.11    Oppsummering for G-8 (2011)  

  
Hovedtrener: Kjell-Kristian Ellingsen 

Trenere: David Hammer, Ståle Myhre, Eddie Tuominen og Tim Haugland 

Foreldrekontakt: Ståle Myhre 

Lagleder: Hallvard Mildestveit 

 

Spillergruppen: Laget består hovedsakelig av gutter fra Melløs og Bytårnet skoler, men CIS er også 
representert. Gruppen er ikke veldig stor, antallet har stort sett lagt mellom 17-18 spillere (det er også 
4 2011-ere som spiller på 2010-laget.) 3 nye spillere har kommet til i løpet av året, mens 2 har sluttet.  

Aktivitet: I seriespillet deltok 2011 med 3 lag. Tanken bak dette var at det å spille kamper er den beste 
læringsarenaen for barna.  Erfaringen herfra er nok noe delte, mange av spillerne fikk mye og god 
kamperfaring, men det ble kanskje litt for liten tid til å øve inn nye momenter i spillet. Med såpass stor 
kampbelastning ble det også dårligere kvalitet på treningene pga noe dalende motivasjon og oppmøte 
fra spillerne. Hva cuper angår deltok 2011 på følgende: Spenst Cup (Øreåsenhallen), Kambo Cup 
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(Kambohallen), Ekholt Cup, EatMoveSleep (Sarpsborg), Larkollen Cup, avslutningscup (Melløs) og en 
utecup i regi av Øreåsen IL. 

Sportslig fokus: Fortsatt satsing på teknisk/motorisk utvikling hos den enkelte (Sjef over ball), men 
barna kommer nå etter hvert i en alder der de begynner å få forutsetninger til å forstå fotball som et 
lagspill (Spille med/mot). Vi har derfor også jobbet med enkel samhandling, pasningsspill, 
grunnleggende taktikk, basale spillemønstre og det å være gode lagkamerater for hverandre. 

I bunnen ligger det en tanke om at det skal være «gøy med fotball», dvs at treninger og kamper skal 
oppleves som noe fint og spennende å være med på uavhengig av for eksempel resultat. Samtidig 
innebærer «gøy med fotball», at det nettopp er fotball som danner premisset for aktiviteten og er det 
barna skal fokusere på den tiden de bruker i MFK 2011.  

 

 

2.12   Oppsummering for G-7 (2012)  

  

 

Generelt 

MFK 2012 har gjennomført sin første hektiske sesong. Det har vært mange cuper og minifestivaler, og 
det har vært variasjoner i spillerstallen, blant annet med et stort innslag av spillere fra 2013 som nå 
har fått et eget lag. Laget har en robust lagledelse som er veldig nyttig når man skal håndtere en stor 
spillergruppe på 6-7 år. 

Som 7-åringer teller vi jo ikke scoringer eller poeng, men laget har hatt mange ”gode 
mestringsopplevelser foran motstanderens mål”. Noen ganger til og med flere enn motstanderne;-) 
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Trenerteam: 

 

Lagledelsen var stort sett nye i gamet ved oppstart sist høst. Hovedtrener var Jan Tore Dahl som hadde 
litt trenererfaring med noe eldre barn, og lagleder har erfaring i rollen fra tidligere i MFK. Til tross for 
at Jan Tore hadde full tillit både i garderoben og lagledelsen, så valgte Jan Tore å søke nye utfordringer 
på det nyoppstartede 2013-kullet, og gav stafettpinnen som hovedtrener videre til Nichlas Cobb. Av 
de gjenværende 5 trenerne har 4 gjennomført trenerkurs i løpet av året, slik at laget er godt skodd på 
trenersiden. 

Laget mangler foreldrekontakt. Med hele 5 pappaer som trenere i tillegg til lagleder ser det ut som om 
vi har maksimert ut tilgangen på foreldre som stiller opp for verv på laget. Lagleder håndterer 
foreldrekontaktrollen. 

Spillere 

Spillergruppen har variert en del i 
størrelse og sammensetning i løpet av 
året. I påvente av oppstart av et lag for 
2013 har vi hatt 5 spillere som har vært 
ett år yngre, og som nå har byttet lag til 
2013. Inkludert disse har vi vært oppe i 
over 30 spillere, men dette er nå justert 
til 23 spillere i skrivende stund. Som 
forventet er det store forskjeller internt i 
troppen på dette alderstrinnet. Det er 
kun gutter på laget. 

Treninger 

2012 trener 2 ganger i uken, med en «ekstra» økt for de mest interesserte søndag morgen. Vinterstid 
trenes det innendørs. En gang i uken på Bytårnet skole, og en gang i uken på Malakoff Videregående. 
Sistnevnte er en fantastisk arene å trene gutta på, da den er stor og kan deles inn i 3 mindre saler. Slik 
kan vi dele opp laget i mer håndterlige antall, og samtidig nivellere lag slik at alle får mestringsfølelse. 
Bytårnet og Melløs skoler er for små, så der deler vi inn laget i mindre antall og bytter på treningsuker. 

På nyåret skal vi sette i gang med hospitering av spillere fra 2013 laget. Vi har også hatt hospitering av 
noen av våre opp til 2011. 4-5 gutter fra 2012 har deltatt på keepertreningene til MFK med 
tilstedeværelse av trener fra 2012. 

I løpet av året har vi også spilt mange treningskamper (5v5) mot Ekholt. Dette har vi gjort i 
treningstidene våre. På vinteren er Malakoff så stor at vi kan få til dette innendørs også, noe som skjer 
allerede 15. januar 2020. 

MFK må fortsette å leie Malakoff videregående. Denne salen utgjør en STOR forskjell på vinteren for 
de yngre lagene i klubben! 
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Cuper 

MFK 2012 har deltatt på 5 cuper i 2019. 2 i regi av Øreåsen, 1 på Ekholt, 1 i Larkollen samt EMS cup 
hos Torp i Sarpsborg. Cupene har variert i spill 3v3 uten keeper og 5v5 med keeper. Spillerne har gjort 
en kjempejobb og fått med seg pokaler hjem fra ALLE cupene!!! Her må A-lags spillerne stålsette seg 
for konkurranse i fremtiden! 

Serie 

Nytt av året har vært at G7 har gjennomført seriespill i 3v3 uten keeper i binge med små mål. Dette 
betyr mange lag og krav til fasiliteter (vant og mål). Fotballkretsen har løst dette med gjennom 
seriespill i form av minifestivaler. Dette er cuparrangement i krets regi der man møter opp en helgedag 
med 4-5 lag, og spiller 3 kamper per lag. Antall ballberøringer per spiller har økt etter intensjon, så 
ordningen bør nok ses på som vellykket selv om logistikken rundt laget har økt. MFK 2012 har deltatt 
på 5 minifestivaler hos Ås, Kambo, Sprint, HSV og Ørje i 2019. 

Materiell 

Per nå har laget stort sett det utstyret de trenger, men det er ikke til å legge skjul på at anskaffelse av 
utstyr er en prosess som er gjenstand for frustrasjon. Vi ønsker oss innendørsballer for trening 
innendørs. Dette gjelder sikker for flere lag. 

Dugnad 

MFK 2012 bidrar på salgsdugnader vinter og vår, hvor 2/3 av 
gruppen bidrar med å selge alt, mens den siste tredjedelen normalt 
leverer tett opp til ingenting. Som første års kull har 2012 vært noe 
spart for foreldredugnader, men vi har dekket de vi har fått. Laget 
mangler foreldrekontakt.  

Sosialt 

MFK 2012 har hatt sommer- og sesongavslutninger i forbindelse 
med treninger der gutta har fått noe godt å tygge på samt pokal for deltakelse på årets lag. 

Ørjan Funderud 
Lagleder MFK 2012 
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2.13   Oppsummering for G-6 (2013)  

 
Hovedtrener:     Jan-Tore Dahl 
Hjelpetrenere:    Murat Kula, Nichlas Mortsjø, Kay Wågbø, Haavard Kvisberglien, Ferath Atan 

og Ann-Kristin Eliassen  
Lagleder:   Pia Torgersen 
Foreldrekontakt:  Truls-Magnus Lindseth 
 
Vi startet i høst med 20 barn, og etterhvert som vi fikk etablert et trener team ble det også flere barn 
som ville spille fotball med oss.  
 
På sen høsten telte vi 24 spillere og vi booket oss inn på vår første cup i Østfoldhallen. Her stilte vi 
med 4 lag, og alle lag fikk erfare seier og nederlag. Men mest av alt en lag følelse.  
Trener teamet hadde fått avklart sin trener, lagleder og hjelpere, og nå fikk vi etterhvert disse små til 
å være stille, stå på rekke og ha det moro på trening.  
 
Før jul spilte vi cup mot Eika og hadde juleavslutning med boller og diplom. Vi i «Nye Zlatans» gleder 
oss til hver trening og ser oss om etter nye pokaler å erobre.  
 
For MFK G-2013 
Truls-Magnus Lindseth 
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3. Dommere 
  

Det har i 2019 vært 4 kretsdommere som har dømt kamper for Moss FK. 

Det er Øystein Gulljord, Kenneth W Haugen, Martin Fares Fawaz og Haron Tønsberg. 

 

Øystein Gulljord er klubbens dommerkoordinator. 

 

Vi har jobbet med å rekruttere flere spillere til å bli fotballdommere i Moss Fk. 

Vi vil fortsette med det også i 2020.  

 

 

Runar Borgersen 

Daglig leder 
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4. Regnskap 2019 med noter og budsjett 2020 
 

4.1 Resultatregnskap 2019 og budsjett 2020 

    

Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

Budsjett  
2019 

Revidert 
budsjett 

2020 

            

Inntekter           

  Noter:         

Treningsavgift/kontingenter   1 004 785 958 495 1 100 000 925 000 

Tilskudd   1 993 561 1 572 540 1 572 000 1 590 000 

Sponsorinntekter   2 836 152 3 044 933 3 540 000 1 935 000 

Billettinntekter   364 163 488 988 490 000 485 000 

Cuper/fotballskole   521 733 484 621 490 000 445 000 

Øvrige inntekter   688 589 776 290 928 000 615 000 

            

Sum inntekter   7 408 983 7 325 867 8 120 000 5 995 000 

            

Kostnader           

            

Personalkostnader 7 4 836 695 3 816 713 4 180 000 3 560 000 

Trening, utstyr   647 712 666 555 670 000 490 000 

Baneleie   272 611 250 000 250 000 200 000 

Egne arrangement   519 118 664 900 670 000 430 000 

Andres arrangement   540 101 201 266 500 000 370 000 

Administrasjon (inkl husleie)   716 023 545 763 650 000 345 000 

Øvrige kostnader   432 907 378 652 500 000 335 000 

            

Sum kostnader   7 965 167 6 523 849 7 420 000 5 730 000 

            

Driftsresultat   -556 184 802 018 700 000 265 000 

            

Ekstraordinære poster 
(gaver, gjeldsettergivelse, etc.)   1 125 740 529 325 0 400 000 

            

Finansposter   -59 183 -96 689 -100 000 -100 000 

            

Årsresultat   510 373 1 234 653 600 000 565 000 
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4.2 Balanse 2019 

  Noter   31.12.2019   31.12.2018 

ANLEGGSMIDLER:           

            

Varige driftsmidler           

Tomter,bygninger og annen fast eiendom 3   806 231   240 000 

Sum varige driftsmidler     806 231   240 000 

            

Finansielle anleggsmidler           

Aksjer 4   30 001   30 001 

Sum finansielle anleggsmidler     30 001   30 001 

            

SUM ANLEGGSMIDLER     836 232   270 001 

            

OMLØPSMIDLER:           

            

Varer     5 000   5 000 

            

Fordringer           

Kundefordringer 2   789 684   453 179 

Andre fordringer 2   836 432   569 654 

Sum fordringer     1 626 116   1 022 833 

            

Bankinnskudd, kontanter og lignende     1 662   83 729 

            

SUM OMLØPSMIDLER     1 632 778   1 111 562 

            

SUM EIENDELER     2 469 010   1 381 563 

            

 

(forts. neste side)  
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EGENKAPITAL:           

            

Innskutt/opptjent egenkapital 5   -1 912 190   -2 422 563 

            

SUM EGENKAPITAL     -1 912 190   -2 422 563 

            

GJELD:           

            

Annen langsiktig gjeld           

Gjeld til kredittinstitusjoner     0   615 000 

Øvrig langsiktig gjeld     2 697 080   1 000 295 

Sum annen langsiktig gjeld     2 697 080   1 615 295 

            

Kortsiktig gjeld           

Leverandørgjeld     691 904   1 034 270 

Skyldig offentlige avgifter, trekk     674 057   553 897 

Annen kortsiktig gjeld 6   318 158   600 663 

Sum kortsiktig gjeld     1 684 120   2 188 831 

            

SUM GJELD     4 381 200   3 804 126 

            

SUM GJELD OG EGENKAPITAL     2 469 010   1 381 563 

 

Moss 20.08.2020 

 

 

Klaus H. Hansen 

 

 

Renate Isaksen Rune Jørgensen 

Helle Enerhaugen Tommy Skovly Per Gundersen 
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4.3 Noter til regnskapet pr. 31.12.2019 

            

Regnskapsprinsipper           

            

Generelt           
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven, god regnskapsskikk for små foretak  

og idrettens regnskapsbestemmelser         

Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet.       
Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidige med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. 

Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.       

            

Klassifisering           

Fordringer og gjeld klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. 

Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.   

            

Endring av regnskapsprinsipp m.v         
Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i 2019.       

            

            

Note 1 - Idrettsmateriell           

            

I henhold til regler fra NFF utgiftsføres idrettsmateriell løpende.     

            

Note 2  - Utestående fordringer         

            

Utestående fordringer er oppført til pålydende. Tap blir tatt løpende.     

Samtlige fordringer har forfall innen et år.         

            

Note 3 -  Varige driftsmidler         

            

  Bygninger Sum       

            

Bokført verdi 01.01 240 000 240 000       

Årets tilganger 566 231 566 231       

Årets avskrivning  0 0       

Bokført verdi 31.12 806 231 806 231       

            

Note 4 – Aksjer           

  Antall %-andel Pålydende Bokført verdi   

            

Moss FK AS 34 000 A 30,5 100                  1    

MFK CARE AS 300 100 100          30 000    
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Note 5 – Endring egenkapital 2018         

            

  Egenkapital         

01.01.2019 -2 422 563         

Årets overskudd 510 373         

31.12.2019 -1 912 190         

            

Note 6 – Annen kortsiktig gjeld         

            

Posten består av skyldig lønn, skyldige feriepenger samt annen kortsiktig gjeld.   

            

Note 7 - Lønnskostnader, ansatte, godtgjørelser         

            

Ytelser til ledende 
personer Daglig leder             Styret       

            

Lønn  62 500 0       

Annen godtgjørelse 0 0       

            

            

Note 8 – Likviditetssituasjon og fortsatt drift 

 
Likviditetssituasjon 

Likviditet er fortsatt et område som krever tett oppfølging. Årets overskudd gir klubben bedre 
handlingsrom, men samtidig er det viktig å fortsette den planlagte nedbetaling av langsiktig gjeld ved 
å levere resultater i henhold til budsjetterte overskudd også i de kommende årene. 

 
Fortsatt drift 

Klubbens egenkapital er tapt og per 31.12 negativ med kr -1 912 tusen. Det reviderte budsjettet for 
2020 er satt opp med et overskudd på kr 565 tusen. Inntektene vurderes å være realistisk budsjettert.  

Styret ser at det er vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, da kortsiktig forfalt gjeld vesentlig 
overstiger midler/eiendeler, samt at egenkapitalen er negativ. Styret vil av denne grunn fortsette å 
jobbe aktivt med å holde en god dialog med kreditorer for å kunne betjene gjelden og sikre et forsvarlig 
grunnlag for videre drift. Styret mener at det i dag er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift 
til grunn, men vil løpende vurdere om det er grunnlag for fortsatt drift i forbindelse med sitt arbeid 
med å gjøre avtaler med kreditorer og sørge for forsvarlig drift i 2020. 
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5. Klubbens medlemmer  
 

Klubben hadde ved årsskiftet følgende antall medlemmer: 524  

 

Klubbens æresmedlemmer: 

 

Einar J. Aas 
Geir Henæs 
Ole J. Henriksen 
 

Per Henæs 
Hans Jacob Henæs 
Ingar Askheim 
Ivar Listerud 
 

Bjørn Listerud 
Knut Evensen 
Per Viggen 
 

 

Klubbens merkemenn: 
 

Knut Ødegaard 
Karl F. Stokkan 
Jan Erik Fredriksen 
Bjørn Henry Jensen 
Kjell Magnussen 
Kjell Olofsson 
Rune Tangen 

 

Magnar Nilsen 
Geir A. Monge 
Anders Juliussen 
Tore Carlsen 
Svein E. Andreassen 
Evy Viken 
Per Espen Lorentzen 
Frode Andresen 
 

Bjørn Erik Dalaasen 
Lars Smith 
Steinar Johnsen 
Klaus H. Hansen 
Thomas Thorkildsen 
Jon Martin Larsen 
Gunnar Berg 
Kjell Rune Hanssen 

 

 

 

 

Døde medlemmer siden forrige årsmøte:

Siden forrige ordinære årsmøte den 28. mars 2019 er følgende medlemmer gått bort: 

 

Lars Christensen 

Odd Egil Steen 

Anders Hansen 

Henry Rune Baugh 

Terje Henriksen 

Tore Thorkildsen 

Trond Andersen 

 

 

 

 


