Moss Fotballklubb

Årsrapport 2021
[25.03.2022]

Agenda for årsmøtet
Årsmøtet avholdes torsdag 31. mars 2022 kl. 18:00 på klubbhuset på Melløs.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Åpning
Godkjenning av innkalling
Valg av dirigent, referent og to desisorer
Årsberetninger
Regnskap 01.01.21 – 31.12.21 m/revisors og kontrollkomiteens beretninger
Innkomne forslag
Fastsettelse av kontingent
Budsjett
Behandle MFKs organisasjonsplan
Valg
Ansette revisor

Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett.

Forsidebilde: Jubelscener etter 3-1 hjemme mot Fredrikstad i 2. runde i cupen. Foto: Christian Thuesen.
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1. Styrets årsberetning
1.1

Styrets sammensetning

På årsmøtet i mars 2021 ble følgende personer valgt inn i Moss Fotballklubbs styre:
Styreleder

Geir Hagnes

Nestleder

Tommy Skovly

Styremedlemmer

Helge Wisth, Tommy Hyggen, Hans Christian Guthu, Jadranka Perisa,
Thomas H Meyer, Joszef Bøhm

Varamedlemmer

Rune Andersen, Line Hatlen Skovdahl, Glenn Bednarczyk

1.2

Styrets beretning for 2021

Innledning
2021 ble et nytt annerledes år som følge av Covid-19 epidemien. Både utgående og inngående styre
har måtte treffe tiltak for å sørge for at klubben har satt «tæring etter næring». Det er på mange måter
en stor prestasjon at vi også i dette annerledes året kan presentere et positivt regnskapsresultat og
forbedret egenkapital. Sistnevnte, som i 2020, mye pga. alle partnere, ansatte og frivillige som har
stått på og gitt bidrag til klubbhuset og i andre deler av klubben. Ingen nevnt – ingen glemt.

Regnskap for 2021
Årsregnskapet er gjengitt på side 39 og viser et årsresultat på kr 772 tusen. Årets ordinære
driftsinntekter er kr 8 990 tusen, mens driftskostnadene utgjorde kr 9 147 tusen. Ekstraordinære
poster omfatter i hovedsak gaver og bidrag for å etablere nytt klubbhus, og utgjør samlet 1 101 tusen.
Det er svært positivt at klubben nå har positiv egenkapital på kr 1 105 tusen og at vi allerede tidlig i
året gikk fra rød til gul sone hos NFF. Det understrekes dog at klubben på ingen måte er friskmeldt
økonomisk. Likviditeten er fremdeles svært anstrengt og vi drar med oss kortsiktige fordringer fra år
til år.
Det positive regnskapsresultatet er oppnåddhovedsakelig på grunn av:
1.
2.
3.
4.

Strengt kostnadsfokus
Gaver (både i form av penger og dugnadsinnsats)
Ekstraordinære inntektsbringende tiltak, som for eksempel pantedugnad, målklubb med mere
Sparte lønnskostnader som følge av permitteringer pga Covid-19 og ingen administrativt ansatte i
deler av året
5. Offentlig støtte for å kompensere tapte inntekter grunnet Covid-19

Budsjettet for 2022
Budsjettet for 2022 er satt opp med utgangspunkt i regnskapstallene for 2021 og kjente utgifter i 2022.
Koronaepidemien har fått innvirkning også i 2022 (BDO-cup ble kansellert), men det ser lysere ut for
resten av året. Vi legger til grunn at det vil bli et år med tilnærmet normal aktivitet. Den økonomiske
situasjonen krever tett oppfølging av inngående styre, som må treffe nødvendige tiltak fortløpende
for å sikre bærekraftig drift. Dette blir en stor utfordring da nedbetalingsplaner av kortsiktig gjeld
påfører klubben kostnader på over 1 millioner kroner i 2022.
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Marked og media
Klubben har i store deler av 2021 ikke hatt Markedsansvarlig og det vil heller ikke bli ansatt noen i
denne stillingen i 2022. Styret har dermed stått for mesteparten av markedsarbeidet i 2021. For å sikre
at våre nettsider og SoMe skulle være oppdatert og at vi skulle ha kapasitet til å produsere nyhetsstoff
og ha en tilfredsstillende ekstern kommunikasjon, ble det våren 2021 inngått en kontrakt med PS
Digital, for å bidra i dette arbeidet. Denne kontrakten videreføres i 2022. For å ha kapasitet på
markedssiden i 2022, har vi ansatt en provisjonsselger.
Sponsormarkedet var krevende i 2021 og ser ut til å fortsette og være krevende i 2022. Styret så
fortløpende på mulige inntektsbringende tiltak og kampanjer som «målklubb», «vareauksjon» og
«pantedugnad» ble gjennomført gjennom året. Andre inntektsbringende tiltak vurderes fortløpende.
I tillegg til dette har styret hatt fokus på å reforhandle gjeldende avtaler med Moss kommune. Nye
avtaler kom på plass i løpet av 2021 og vil føre til reduserte kostnader i 2022.
Se for øvrig markedsrapport i avsnitt 4.2

Sport
Det ble nok et krevende år også innenfor sport. Til tross for dette kan klubben glede seg over noen
gode resultater i Yngres.
Det ble spilt full serie i PostNordligaen. A-laget havnet til slutt på 10. plass. Se for øvrig utførlige
beskrivelser i avsnitt 2.1.
I 4. divisjon ble det spilt halv serie, noe som gjorde at mange av juniorspillerne fikk prøvd seg på A-lags
nivå. Med bakgrunn i skuffende resultater for A-laget i første halvdel av serien, ble klubben og
hovedtrener Shaun Constable enige om en termineringsavtale av hans kontrakt. Thomas Myhre tok
over hovedtrener ansvaret og var svært delaktig i at A-laget havnet over nedrykksstreken.
Sportsplanen har vært under implementering i 2021 og våre trenerveiledere har vært svært delaktig i
dette arbeidet. Even Juliussen har vært primus motor for å utvikle en skoleringsplan og denne ble
ferdigstilt og er tilgjengelig for alle som måtte ønske å bruke denne. Skoleringsplanen er et svært viktig
verktøy for trenere i klubben.
Klubben ble enige med Thomas Myhre om å tre ut av rollen som Sportssjef og fortsette som
hovedtrener for A-laget i 2022. Rokland «Rocky» Paula ble ansatt som assistent trener mvf 1. januar
2022. Even Juliussen vil også fortsette i trenerteamet med hovedansvar for analyse. De to sistnevnte
er ikke i heltidsstillinger.

Organisering / administrasjon
Med bakgrunn fra erfaringer i 2021 har Styret endret organisasjonen noe. Klubben har i dag en daglig
leder (100%), en klubbkoordinator (100%), en ansvarlig for MFK-care (50%). Vi har også ansatt en
provisjonsselger som en prøveordning. Styret fortsetter å jobbe aktivt med strukturering og mulig
omorganisering av klubben. Det pågående arbeidet har fokus på å etablere et klart skille mellom Styret
og administrasjonen, styrke ledelses- og styringskompetansen og finne den mest kosteffektive
organisasjonen innenfor de eksisterende økonomiske rammene. En eventuell endring av
organisasjonen må også være fremtidsrettet og legge grunnlaget for mulig vekst.

Anlegg
MFK-brakka er nå i full drift og et flott møtested for alle i klubben og andre som ønsker å stikke innom
for en fotballprat. LED-reklame elementene står lagret inntil videre, pga manglende økonomi til å få
installert de på stadion.
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MFK Care
Aktiviteten i MFK Care har også blitt skadelidende som følge av corona epidemien. Aktiviteten med
Gatelag er imidlertid opprettholdt på et godt nivå. Vi tar sikte på å reetablere flere aktiviteter så snart
situasjonen tillater dette. Samfunnsansvar og arbeidet som gjøres av Moss Fotballklubb på dette
området er et viktig satsingsområde for klubben. Les mer om Gatelag i avsnitt 4.4.

Likviditetssituasjon
Likviditet er fortsatt et område som krever tett oppfølging. Kortsiktig gjeld/fordringer gjør situasjonen
svært krevende og det skal nedbetales gjeld på mer enn 1 millioner kroner i 2022. Styret og
ressurspersoner utenfor styret har arbeidet med å få på plass et langsiktig lån og sett på nye
partnerkonsepter, uten at dette har gitt positive resultater i skrivende stund. Vi arbeider fortsatt med
å se på finansieringsmuligheter, som skal gjøre likviditetssituasjonen levelig for klubben.

Fortsatt drift
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.
Klubbens egenkapital er per 31.12 positiv med kr 1 105 217.
Likviditetssituasjon er, som nevnt over, krevende. Styret vil av denne grunn fortsette å jobbe med
mulige inntektsbringende aktiviteter for å kunne betjene gjelden og sikre et forsvarlig grunnlag for
videre drift, noe som er reflektert i budsjettet for 2022.
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2. Sportslige oppsummeringer 2021
2.1

A-laget | Oppsummering 2021

Målsettingene for 2021-sesongen
I mars 2021 vedtok Styret en revidert Sportsplan hvor målsettingen for A-laget var å etablere seg i
toppen PostNord-Ligaen (Nivå 3) innen tre år. I tillegg skulle A-laget ha en filosofi, struktur og et MFK
DNA. Definisjonen av fotballfilosofi er forstått som den ønskelige atferden laget har for å utvikle
spillerne, underholde alle i fellesskapet og vinne kamper.
Moss FKs DNA:
• 4–3–3
• Intensitet/løpskraft
• Gjenvinning
• Spille i lengderetning og være gjennombruddshissig
• Stram defensiv struktur og organisering

Nyervervelser
Vi signerte Thomas Myhre som sportssjef og Shaun David Constable ansatt som ny hovedtrener. Vi
signerte spillere som vi mente ville kunne erstatte de spillerne som forlot oss etter 2020-sesongen i
henhold til Sportsplan innenfor det budsjettet som var tilgjengelig.
Tabellen på neste side viser spillere som ble signert eller forlot Moss FK før/underveis i 2021-sesongen
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Spiller ut

Gikk til

Spiller inn

Kom fra

Anders Gundersen

Skeid

Daniel Rojas

Alta IF

Øystein Vestvatten

Skeid

Elias Bachke

Egen Jr avd

Henrik Stokkebø

Sprint Jeløy

Tobias Evjenn

Egen Jr avd

Rene Elshaug

Follo

Momodou Lion Njie

Skeid G19

Shadi Ali

Skeid

Leonard Gtz

Kvik Halden

Agwa Obiech

Brattvåg

Uno Pedersen

Mjøndalen G19

Trym Solli

Lagt opp

Emmanuel Troudart

KFUM

Fredrik Wasenius

Råde

Endreas Tesfai

Lån Brommapojkarna

Andreas Wasenius

Råde

Adonai Kidane

Skeid

Håkon Kolsvik

Ørn Horten

Casper Hjerpeseth

Egen Jr avd

Abdulmajid Abdulbakar

Sverige

Jørgen Solvang Nilsen

Asker

Mikkel Aarstrand

DFI

Walid Idrissi

Strømmen

Aleksander Bjørnevåg

Alta IF

Sebastian Pedersen

Ham Kam

Tobias Evjenn

Ekholt

Josias Furaha

Lån Grorud

Aksel Potur

Lån KFUM

Mathias Eriksen Ranmark

Lån Molde

Noah Alexandersson

Lån IFK Gøteborg

Covid 19-perioden
Sesongoppkjøringen 2021 ble også sterkt rammet av koronasituasjonen i landet. Trening og
treningskamper ble nedstengt i flere omganger. Grunnet dette ble det forsinkelser mht oppstart av
seriespill. Selv med forsinket oppstart ble det besluttet å spille full serie med et svært komprimert
kampprogram.

Treningskamper
Planlagte treningskamper ble avlyst grunnet korona, men vi fikk spilt fire før sesongstart:
Dato

Hjemmelag

Bortelag

Resultat

Bane

17.02.2021

Raufoss

Moss

-

Raufoss Storhall

20.02.2021

Asker

Moss

Utsatt

Føyka kunstgress

25.02.2021

Moss

Fredrikstad

Utsatt

Melløs stadion

14.03.2021

Moss

Sarpsborg 08

Utsatt

Melløs KG

27.03.2021

Kvik Halden

Moss

Utsatt

Strupe KG 11er

29.05.2021

Kjelsås

Moss

2-1

Grefsen kunstgress

03.06.2021

Strømmen

Moss

2-0

Strømmen stadion kg

06.06.2021

Kvik Halden

Moss

6-2

Halden stadion

12.06.2021

Asker

Moss

1-2

Føyka kunstgress
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Seriespill 2021
Målsettingen var å få flest mulig poeng og forbedre prestasjoner og plassering fra 2020-sesongen.
Sesongstart ble flyttet fra 19.6.21 og til 14.11.21 og det ble spilt full serie med 26 kamper.
Seriekampene i PostNord-ligaen Avdeling 1 endte slik:
Dato

Hjemmelag

Bortelag

Resultat

19.06.2021

Alta

Moss

3-1

SmartDok Arena

26.06.2021

Moss

Vålerenga 2

2-5

Melløs stadion

30.06.2021

Senja

Moss

0-0

Senja Storhall

03.07.2021

Fløya

Moss

2-5

Fløya Arena

07.07.2021

Florø

Moss

0-2

Florø stadion 11 ar

11.07.2021

Moss

Bærum

2-2

Melløs stadion

17.07.2021

Hødd

Moss

1-1

Høddvoll

22.07.2021

Moss

Asker

0-4

Melløs stadion

28.07.2021

Moss

Eidsvold TF

1-3

Melløs stadion

04.08.2021

Tromsdalen

Moss

3-0

TUIL Arena

14.08.2021

Moss

Kongsvinger

0-4

Melløs stadion

18.08.2021

Brattvåg

Moss

3-3

Brattvåg kunstgress

21.08.2021

Moss

Kvik Halden

0-2

Melløs stadion

28.08.2021

Kongsvinger

Moss

5-1

Gjemselund 1 kunstgress

01.09.2021

Moss

Brattvåg

1-0

Melløs stadion

05.09.2021

Moss

Fløya

6-0

Melløs stadion

18.09.2021

Eidsvold TF

Moss

2-2

Myhrer 1

25.09.2021

Bærum

Moss

4-1

Sandvika stadion

02.10.2021

Moss

Alta

3-0

Melløs stadion

10.10.2021

Moss

Senja

4-0

Melløs stadion

16.10.2021

Asker

Moss

2-1

Føyka kunstgress

23.10.2021

Moss

Florø

3-1

Melløs stadion

27.10.2021

Moss

Tromsdalen

4-0

Melløs stadion

30.10.2021

Kvik Halden

Moss

1-0

Halden stadion

06.11.2021

Moss

Hødd

1-3

Melløs stadion

14.11.2021

Vålerenga 2

Moss

1-0

Intility Arena
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Arena

Resultatene i sesongen var under forventning og etter tapet borte mot Bærum SK 25.9.21 ble klubben
og Shaun Constable enige om å avslutte arbeidsforholdet. Thomas Myhre tok over som midlertidig
hovedtrener ut 2021-sesongen.
Etter fem seiere på seks kamper var kontrakten i PostNord-ligaen for 2021-sesongen berget. Vi endte
opp på 10. plass i vår avdeling. Manglende resultater har alltid flere årsaker, men det er et fakta at
2021-sesongen var et omstillings år for Moss FK hvor ny Sportsplan og ny retning ble lagt.
Tabellen:

NM
Et av sesongens høydepunkt var NM 2. runde hjemme mot Fredrikstad, som endte med seier 3-1.
NMs ordinære runder endte slik:

25.07.2021

Vestfossen

Moss

1-3

RVS Parken Vestfossen gress

01.08.2021

Moss

Fredrikstad

3-1

Melløs stadion

22.09.2021

Moss

Sandnes Ulf

1-7

Melløs stadion

For A-laget
Thomas Myhre (Sportssjef og hovedtrener A-lag)
og Even Juliussen (Assisterende A-lags trener)
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2.2

Rekruttlaget (Moss II, 4. divisjon)

Oppsummering Moss 2 2021
Grunnet pandemien ble 4.divisjon spilt som halv serie i 2021. Moss 2 har bestått av spillere fra G16G19 og spillere fra A-troppen. Åtte guttespillere debuterte i 4.divisjon denne høsten, og alle jr-spillere
har enten startet eller fått innhopp i 4.divisjon gjennom høsten. Grunnet tett kampprogram for Atropp og skader, var vi avhengig av både gutte- og juniorspillere. Vi stilte blant annet et rent juniorlag
mot Sprint Jeløy (som rykket opp) hvor juniorgutta leverte en god kamp. De unge har fått vist seg frem
i voksenfotball og levert gode prestasjoner.
Moss 2 ender på en fin 7.plass i 4.divisjon, med fem seire, en uavgjort og syv tap på 13 kamper.

For Moss 2
Eirik Amundsen og Bjørn Erik Carlsen
Trenere
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2.3

G-19 junior interkrets

Trener/støtteapparat
Bjørn-Erik Carlsen
Frode Johansen
Ernst Nielsen
Arild Roer

Hovedtrener
Assistenttrener
Assistenttrener
Oppmann

Roar Breivik

Trenerutvikler G19

Spillerstall
Elias Backe, Shahin Suleiman, Aleksander B kvivesen, Fabian curceiro, Guled k Abdulkadir, Hunar Azad
Islam, Jonas u Vanvik, Daniel Vygovskyy, Laurent Gashi, Mathias Hagren , Mikael M Heimø, Sander L
Martinsen vold , Turkay Kuzpinari, Herman Roer, Leo B Thobru, Lucas Nilsson, Sebastian Andresen,
Victor Melby, Nicolai Schau, Ruben Larsen, Sander Urbach, Harald Race, James Masters, Kiarash S
Haydarpur, Casper Hjerpseth, Rohullah Rajabi, Melvin og Gibril.

Sesongstart
Sesongen startet i januar med treninger og vi gjennomførte treninger i forhold til covid19 regler. Altså
treninger med avstand minimum 1 m mellom spillere. Det ble slike treninger frem til 3 februar.
Samtidig var det heller ikke lov å spille treningskamper i samme periode. I gjenåpningen 3 februar ble
det lov å trene med full kontakt igjen.
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Så kom vi til midten av mars da ble det strammet inn på covid 19 igjen slik at vi ikke kunne ha mer enn
10 spillere i en treningsgruppe, dermed ble det ny måte å organisere treninger på. Det ble gjennomført
og vi trente slik frem til 26. april hvor det ble tillatt med vanlige treninger og fullkontakt fotball igjen.
I mai ble det lov til å spille treningskamper mot lag innenfor samme kommune og det ble spilt kamper
mot Ekholt, Sprint-Jeløy, og Råde IL som ble godkjent for at de lå på samme smittenivå og tiltaksnivå
som Moss kommune. Det ble seier og en uavgjort og en fin start på kommende periode med
treningskamper.
Vi spilte også treningskamp mot Drøbak IL interkrets og der ble det seier 4-1 og en veldig godt
gjennomført kamp. Treningskamp borte mot Kvikk Halden ble også gjennomført her ble det tap 4-1
dessverre, men mye av grunnen var mye bytter og testing av spillere i forskjellige roller.
25 juni spilte vi 1 runde i NM på hovedmatta på Melløs stadion mot selveste Sarpsborg 08. Det var en
kamp vi virkelig fikk se hva som bor i oss og selv om det ble tap 0-2 gjorde vi en utrolig god kamp. Mye
av det vi har trent på fikk vi virkelig vist frem i denne kampen.
Vi hadde ferie etter denne kampen og startet opp treninger igjen i slutten av juli. Da ble det trent og
spilt to treningskamper mot henholdsvis Nordstrand og Kjelsås IL. Tap i begge kamper, men mye god
læring likevel mot meget god motstand.

Seriespill
20. august kom endelig, og seriestarten var i gang og følgende kamper ble spilt i tur og orden:
•
•
•
•
•
•
•

MFK-Lillehammer
Raufoss-MFK
MFK- Skjetten
Ullkisa – MFK
Oppsal-MFK
MFK- Follo
MFK- Lyn

4-1
1-1
3-1
7-1
2-2
0-1
1-8

Det betyr 8 poeng å 4 plass i gruppa. Vi må da spille kvalikkamper for å sikre oss retten til ny sesong i
interkrets. Det skal sies at vi kom inn i de tre siste kampene med mye sykdom og frafall slik at første
11’rn ble meget redusert. Sier ikke dette som en unnskyldning men som en forklaring på hvorfor vi
ikke klaret å holde oss blant topp tre helt inn. Denne høsten ble vi kraftig rammet av sykdom som
satt lenge i gutta og på det meste var hele 11 spillere rammet over en lenger og viktig periode.
Kvaliken fortsatte med kamper som følger:
•
•
•

Gran - MFK
MFK – Lørenskog
MFK – Grorud

5-1
5-4
1-2

Dermed kun tre poeng og vi rykker ned fra interkrets. Verdt å ta med seg er at vi i alle kvalikkampene
ikke stilte vårt beste mannskap på grunn av sykdom. Sykdom var årsaken til dette nedrykket uten tvil.
Under hele sesongen så har vi på Jr-Interkrets spilt alle rekruttkampen, og det er Jr gutta som skal ha
veldig mye av æren for at plassen til rekruttlaget ble sikret på et relativt tidlig tidspunkt. Hele sesongen
har Jr-laget spilt 2 kamper i uka og virkelig stått på og vist seg frem på en utrolig imponerende måte.
Så mange som 20 spillere fra Jr-laget har spilte en eller flere kamper med rekruttfotball i 4 divisjon.
Stammen i Jr-laget har vært stammen også på rekruttlaget. Jeg er utrolig stolt over guttas prestasjoner
også i denne divisjonen. Skal også sies at samarbeidet med Eirik Amundsen som var hovedansvarlig for
rekruttlaget i kamper har fungert på en utmerket måte. Det har vært moro å se at han har brukt alle
juniorspillerne, men også guttespillere i flere kamper og sørget for at alle fikk oppleve å få spille når
de først var tatt ut.
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Samarbeid med A-laget
I løpet av sesongen har flere av våre Jr spillere trent og debutert med A-laget i årets sesong og jeg må
få lov å rette en stor takk til trenerteamet på a-laget for virkelig å vise at de gir unge spillere muligheter.
James Masters og Casper Hjerpset fikk begge to debuten sin på A-laget borte mot Vestfossen i 3 runde
i cupen. De fikk begge to starte og spilte 65 minutter og det ble 3-1 seier til MFK. Og to spillere fikk en
meget lærerik og god erfaring. Casper fikk flere kamper i serien også og var en del av A-stallen i lange
perioder.
Elias Backe (keeper) ble også tatt opp i A-stallen og er i dag fullverdig medlem av A stallen på kontrakt.
Her har Moss den neste store keepertalentet. Det skal også nevnes at følgende spillere trente med Alaget ved flere anledninger: Lucas Nilsson, Laurent Gashi, Sander Vold, Leo Thobru, Nicolai Schau,
Shahin Suleiman, Victor Melby, Jonas Vanvik, Harald Race og Melvin.
Det må trekkes frem at samarbeidet mellom JR og A-lags trenere har vært for meg en stor og veldig
positiv opplevelse i årets sesong. Dialog og inkludering har vært veldig bra og jeg har følt meg som en
del av en klubb.
Det må også sies at jeg opplever et meget fruktbart og godt samarbeid med trenerutvikler Roar Breivik,
som er tett på og følger laget og ikke minst oss trenere tett gjennom sesongen. Han utfordrer oss og
stiller spørsmål, men alltid med de rette intensjoner, og jeg setter virkelig pris på hans tilstedeværelse
og tilbakemeldinger på jobben som gjøres. Dette er en riktig å fin måte å utvikle trenere og klubb på.
Roar har mye erfaring og deler villig med oss i teamet og vi har en og annen diskusjon, men det blir
det utvikling av. Supert jobba av Roar.
Spiller som uten tvil har hatt en stor utvikling i år og som er fra mitt ståsted den beste spilleren gjennom
sesongen på Jr er Melvin. Utrolig imponerende hvor store steg han har tatt i årets sesong.
Avslutningsvis vil jeg understreke at vi har gjort mange flotte kamper og spilt til tider meget
underholdene fotball. Vi har lagt sportsplanen til grunn for vår måte å tenke og spille fotball på og
gjennomført etter beste evne.

For MFK G19 Jr-Interkrets 2021
Bjørn-Erik Carlsen
Hovedtrener
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2.4

G16 Interkrets

Trenerteam sesongen 2021:
Håkon Johansen, Kim A. Andersen, Dennis Enerhaugen, Morten Eriksson, Ole Chr. Berg
og Knut W.Bunes.

Sesongoppstart
Oppstart med trening for 2021-sesongen ble en kald januarkveld på Melløs kunstgress.

En kald oppstart av 2021-sesongen i kuldegrader den 5. januar

Gjennom hele vinter- og vårsesongen ventet vi på å få spille kvalifiseringskamper til å kunne få delta i
årets interkretsserie. Med Moss FK G16 skulle vi i år delta i to forskjellige kamparenaer, KM serien og
Interkrets serien.
Og mens vi venter var det lov å arrangere internkamper, og dette ble det noen av i denne perioden ...

Internkamp G16, Melløs kunstgress

Internkamp G16, Melløs kunstgress
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Interkretskvalifisering
Kvalifiseringen skulle stå mellom 4 lag, Moss FK, Ås IL, Begby og Drøbak/Frogn.
Vinnerne av sin første kamp var kvalifisert, mens taperne skulle møte hverandre for å avgjøre hvilket
lag som fikk den siste plassen i interkretsserien.
Med en solid 5-1 seier over Ås, på Ås Stadion beviste våre gutter at vi var velfortjent en plass i
interkretsserien 2021.

Stor jubel etter solid 5-1 seier over ÅS i interkretskvalifiseringen!

NM kvalifisering
Vi spilte vår kvalifiseringskamp borte mot Begby IL, hvor vi gikk på et surt nederlag med et knepent 21 tap.
… og snipp, snapp, snute var NM-eventyret ute.

Adidas Cup
Etter et solid puljespill med 3 seire av 3 kamper, var vi på toppen av tabellen med 9 poeng, og
puljevinnere.

Vi var satt opp i A-sluttspill, og skulle møte Lørenskog i 1/8 dels finale. Denne kampen ble dessverre
ikke noe av da Lørenskog ikke kunne stille lag. Vi vant dermed på WO og gikk direkte til kvartfinale. I
kvartfinalen skulle vi møte FK Vidar fra Stavanger. På grunn av store avstander, kom vi frem til å møtes
i Kr. Sand. Denne kampen tapte vi 3 – 0, og dermed ble det en lang hjemreise til «Kråkebyen»

Interkrets G16
Dette skulle bli en læringsarena for våre gutter, som for første gang skulle få møte virkelig god
motstand også utover våre kjente slagmarker i Østfold.
Med motstandere som;
Vålerenga, Lillestrøm, KFUM, HamKam, Sarpsborg 08, FFK, Lørenskog m.fl., sier det seg selv at dette
skulle virkelig bli gøy, og ikke minst utfordrende.
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Moss FK G16 skulle allikevel gjøre en god figur med enkelte meget gode kampresultater:
•
•
•

Moss FK – Sarpsborg 08 1 – 1
Moss FK – HamKam
2–1
Moss FK – KFUM
3–2

KM serie
Vi fikk totalt spilt 7 kamper i denne serien, og med en ellers fin statistikk.

Med totalt 34 scorede mål, et snitt på 4,9 mål pr. kamp, ble det til slutt en fin 4. plass i årets KM serie.
Toppscorer med 7 mål ble Tormod Aasen, GRATTIS!
Sesongen 2021 hadde vi til rådighet en spillerstall på 23 spillere. Denne gruppen skulle betjene
Interkrets, KM serie, Adidas Cup og diverse kvalifiseringskamper + treningskamper. Sesongen skulle
vise seg å bli intensiv, da de fleste kamper skulle gjennomføres mere eller mindre i løpet av en normal
høstsesong. Moss FK G16 gjennomførte denne spesielle sesongen på en meget bra måte og alle
spillerne har utvist stor lojalitet i gruppen. De har vist en meget stor treningsiver da
oppmøtestatistikken har vært upåklagelig, tross i nok en vanskelig sesong grunnet Covid-19, med alle
dens smittevern restriksjoner det har ført med seg.

For G16
Knut Werner Bunes, Lagleder
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3. Yngres avdeling | Beretninger fra Yngres-styret og lagene
3.1

Beretning fra styret i Yngres avdeling

Styrets medlemmer:
Helge Wisth (leder til 31/12), Karin Ammerud Sørensen (leder fra 31/12), Bård Nohre, Monica Lervold,
Jadranka Perisa, Torunn Bugten og Hallvard Mildestveit.
I 2021 som i 2020 var året preget av pandemien. Aktivitetsnivået på alle områder i Yngres avdeling har
lidd under nedstenging og sosiale restriksjoner.
Styret har i hovedsak to ansvarsområder; arrangement og sport. Helge har sammen med Bård og
Hallvard hovedsakelig holdt i sport, mens Jadranka, Torunn, Monica og Karin har hatt fokus på
arrangement. Bård gjorde en flott innsats på fotballskolen.

MFK Yngres arrangement
A-lagskamper i 2021-sesongen – serie og cup
Grunnet pandemien ble seriestart utsatt flere ganger. I juni kunne vi endelig ønske publikum
velkommen til Melløs. Det ble en rar sesong med kompakt serie, restriksjoner på antall tilskuere og
utfordringer med å få nok mannskap til dugnadsjobben på stadion i fellesferien. Noen av de mest
erfarne frivillige kreftene hadde også takket av sin offisielle «vakt», så nye personer kom inn og måtte
lære fort.
Serien ble gjennomført med noen hundre i publikum pr kamp. Samtidig ble det avholdt cupkamper.
Kampen mot Fredrikstad, med stor oppslutning fra publikum, og fantastisk innsats fra alle frivillige
foreldre og ansvarlige som sørget for en nydelig ramme på en vakker kamp, skiller seg ut i en kort og
intens sesong. Den følelsen ønsker vi at alle tar med seg inn i en ny sesong med nye muligheter!
Landskamper
I august og september hadde vi gleden av å være vertskap for en del landskamper for NFF hvor frivillige
fra Gatelaget, Kråkevingen og besteforeldre stilte opp på dagtid for å holde kioskene åpne. Det varmer
godt når samarbeidet i klubben er så godt og positivt!
I midten av august ble den nye ståtribunen ferdigstilt, sammen med nytt servicebygg med kiosk og
toaletter. Kråkevingen tilbrakte store deler av sesongen på hovedtribunen, men er nå tilbake på den
nye ståtribunen.

Fokuskamp flyttet
Med høsten og skolestart kom også nye restriksjoner. Fokuskampen måtte avlyses første gang vi skulle
arrangere, og når vi endelig kunne ønske velkommen til fest på Melløs, ble det dessverre med et lavere
publikumantallet enn det vi hadde håpet på. Den nye datoen førte til at kampen kræsjet med andre
større arrangement i Moss og Rygge, noe som muligens kan forklare det noe lava antall tilskuere. I
disse coronatider har kanskje streaming av kampene på Moss Avis også ført til at det har fristet å sitte
hjemme i sofaen og se kampene?

MFK-brakka åpnet
Etter lang tid og mye frivillig innsats sto også Brakka klar for bruk på sensommeren. Grunnet
pandemien var det ikke mulig å åpne for publikum før helt på tampen av sesongen. Sesongens siste
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bortekamp ble også vist på storskjerm i Brakka med mulighet til å få seg en pølse i vaffel og kaffe. Dette
var veldig hyggelig og noe vi håper vi kan gjenta i år.
Store deler av høsten har lagene i Yngres avdeling hatt ansvar for kiosk i Brakka på ettermiddagene i
ukedagene, og dette håper vi å videreføre for å skape enda mer liv rundt kamper og klubben for både
barn og voksne på Melløs.

BDO-cup avlyst nok en gang
Vi startet planlegging av BDO-cup i Mossehallen etter sesongslutt, men rett før julefeiringen tok til
kom det nye restriksjoner som gjorde det umulig å gjennomføre cupen i år igjen. Det er nok en
kjærkommen inntekt vi mister, som forhåpentligvis kan få en erstatning i løpet av sommeren om det
blir muligheter for en sommercup på Melløs.

Takknemlighet og oppussing
Vi i Yngres med ansvar for Arrangement ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt i
gjennomføring av kamper og arrangement på Melløs gjennom sesongen. Frivillighet og tid gir
resultater, og mye latter og glede. Foreldrene i Yngres har ansvar for å bemanne kioskene under
kamper for A-laget, og vi fikk stadig tilbakemelding om ønsker for endringer i både farger og bruk av
de godt brukte kioskene våre.
I godt samarbeid med Tiril i Moss kommune har noen frivillige, med erfaring fra kioskdrift, satt i gang
med oppussing av kioskene inne på stadion, og vi ser frem til å ønske foreldre i Yngres tilbake til
kiosktjeneste i 2022, med enda flere publikummere på Melløs stadion.
Vi vil også rette en takk til de flotte ungdommene i Yngres avdeling som har hatt faste oppgaver
under A-lagskamper:
•
•
•

G05/06 som har hatt ansvar for å sette ut og inn reklameskilt.
G07 som ryddet tribunene etter hver hjemmekamp.
Junior og (senior)Gunnar Berg som heiser flagg på stadion, Melløs skole og på brua hver
kamp.

Det å drive en klubb som Moss FK er virkelig en laginnsats. 2022 er Frivillighetens år, og vi ønsker alle
som har lyst å bidra med noe – stort eller smått – å ta kontakt for å bli en del av denne flotte klubben
med de gode tradisjonene.
Tusen takk!
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MFK Yngres sport
Kamper og treninger
2021 ble innledet på samme måte som 2020 avsluttet, med til dels store restriksjoner på treninger og
kamper for lagene i Yngres avdeling. Det ble derfor tidlig klart at mye av jobben til sport i Yngres ville
være å tilrettelegge for mest mulig aktivitet i klubbens yngreslag, samtidig som smittevernet ble
ivaretatt på en god måte. Mye tid gikk derfor med til finlesing av koronaregler, koronaanbefalinger og
andre tiltak fra både lokale og nasjonale myndigheter, og så kommunisere disse ut til Yngres avdeling.
Her vil vi i styret berømme trenere og spillere i de ulike årsklassene for å gjennomgående ha utvist stor
grad av disiplin og gjennomføringsevne gjennom hele koronatiden. Ikke en enkel sak å holde
motivasjonen oppe i en så lang periode preget av «trening med avstand» og fravær av kamper.
Utover våren ble restriksjonene noe lettet, og det ble etter hvert lov å spille treningskamper mot lag
fra egen kommune. I Moss er vi så heldig at vi har en del klubber, så aktiviteten ble for mange lag
tilnærmet lik det et seriespill ville tilbudt. For styret i Yngres medførte dette en del ekstra arbeid med
booking av banetid etc, med ved hjelp av en fin samarbeidende holdning både fra kommunen og de
ulike lagene løste det hele seg i hovedsak uten problemer.
Fra midten av sommeren ble tiltakene i barne- og ungdomsfotballen stort sett opphevet, og
høstsesongen ble spilt så nært normalt som mulig. Noen lag opplevde imidlertid en del utsatte kamper,
noe som medførte at seriespillet løp lengre utover høsten enn hva som er vanlig.

Dommer-rekruttering
En positiv ting som styret i Yngres vil trekke frem er at en gjeng fra 05/06-laget tok dommerkurs på
våren og var tilgjengelig for dommeroppdrag i Yngres avdeling i høstsesongen. Dette fungerte meget
bra, og var til stor hjelp og avlastning for de lagene der det er vanskelig å få foreldre til å dømme.
Forhåpentligvis vil dette tiltaket kunne videreføres også i 2022.

Administrative oppgaver
En del administrative oppgaver hører naturlig med i et Yngres-styre, men i 2022 preget dette arbeidet
i større grad enn vanlig. Årsaken at MFK høsten 2021 havnet noe i underskudd på administrativ
kapasitet. Yngres-styret tok derfor på seg en del ekstra jobb for å få unna daglige gjøremål og
henvendelser. Dette gjorde at arbeidsbyrden kanskje ble noe stor for enkelte utover høsten, men
klubbens situasjon gjorde det nødvendig. En del av de mål styret satt seg ble derfor ikke tid til å jobbe
mot. Håpet er at det i 2022, med ny administrasjon på plass, skal bli mulig å ta opp igjen en del av disse
trådene.

Treningstider
Fordeling av treningstid er, særlig vinterstid, en ikke helt enkel oppgave i MFK. Banekapasiteten er rett
og slett for liten, selv om gymsaler på Melløs, Bytårnet og Malakoff skoler blir leid. Å få det hele til å
gå opp slik at alle lag får det nødvendige antall økter for å ha et godt sportslig tilbud er litt av et
puslespill. Atskillige timer går med til e-poster, telefoner og møter før dette er i havn. Som oftest må
også den ferdige planen gjennom en del revisjoner før alt sitter som det skal. Vil nok en gang benytte
anledningen til å berømme de ulike lagene i klubben for å utvise en utmerket samarbeidsånd, slik at
resultatet til slutt ble ok for alle lag. Spesielt fortjener A-laget takk for å være villig til å justere på
mange av sine økter, til gunst for barn og unge i klubben.

Samarbeid med trenerveilederne
Som vel kjent for de fleste har MFK trenerveiledere for trenere i alle klubbens årskull. Denne gruppen
ledes av Bjørn Tore Karlsen. Disse samarbeider naturlig nok tett med styret omkring lagene i Yngres.
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Eksempler på dette er alt fra statusmøter vedrørende de ulike lagene i klubben, trener-rekruttering,
samkjøring av informasjon rundt trenerkurs og enkle ting som deling av kontaktinfo. Også i dette
tilfellet opplever Yngres-styret samarbeidet som meget bra og lærerikt. Vi håper at dette vil fortsette
på samme måte i 2022.
Angående trener-rekruttering håper vi at denne kommer tidligere i stand neste år. Her tror vi det er
viktig at Yngres-styret blir en pådriver for prosessen, selvsagt i tett samarbeid både med hovedstyret
og trenerveilederne. Vi var involvert i deler av rekrutteringen i år, men tror det kan være klokt at i alle
fall én representant fra Yngres er med fra start til mål.

Fotballskole høsten 2021
I skolens høstferie arrangerte vi fotballskole. Med pågående pandemi og lukking og åpning av
samfunnet, måtte vi svinge oss litt kjapt rundt og arrangerte fotballskole på rekordtid. Totalt så deltok
44 barn i alderen 6 til 12 år gjennom 5 dager på kunstgresset. Været var til dels på vår side.
Det ble servert oppkuttet frukt til lunsj og Brakka ble et flott knutepunkt for alle deltakerne. Vi fikk
hjelp av 7 hjelpetrenere fra 05/06 kullet, disse fikk fantastiske tilbakemeldinger. God hjelp fra A-lags
spillerne fikk vi også, hvor de bisto med forskjellige aktiviteter gjennom dagene.
Antall deltakere ble som forventet for en fotballskole på høsten og vi gikk med kr 21.000,- i netto
fortjeneste.
Etter denne fotballskolen høstet vi mange nyttige erfaringer som vi kan ta med oss til lignende
arrangementer senere.
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3.2

Oppsummering for G-16 Bredde (2005/2006)

Trenerteam:
•
•
•
•

Jan Fredrik Svendgård
Marcus Halvorsen
Lars Arne Pettersen
Ola Kvam

Den 12. mars fikk vi beskjeden fra Norges Fotballforbund om at breddeaktiviteter ble stoppet. Da
måtte treninger og planlagte treningskamper avlyses. Trenerne oppfordret til og etablerte program
for egentrening som de selv bidro til konkurranse om å gjennomføre. Sporty og effektivt for å få gutta
til å bevege seg!
Det ble mange kreative egentreninger, og bilder ble sendt på Spond for å dokumentere øktene de
hadde gjennomført.
Endelig kom våren og det ble mulig å trene sammen igjen, om enn med strenge retningslinjer.
Dessverre ble seriespill utsatt, men heldigvis er Moss kommune stor, så treningskamper kom i gang
med noen lokale lag. Foreldregruppa gikk til innkjøp av overtrekk til gutta så de skulle være klare for
ny sesong. Med pandemien mistet vi dessverre en del spillere (det er vanlig i den alderen også), men
fikk omtrent like mange nye. Det var en fin gjeng på 20-24 spillere i mesteparten av perioden.
Etter sommerferien skulle vi endelig få spille seriespill igjen. Laget er et breddelag hvor vi noen ganger
har lånt spillere fra KM, og dermed også påmeldt serie for vårt nivå.
Det er åpenbart at ikke alle lag deler nivå-forståelsen vår, og det ble en brutal start på et Spydeberg
som møtte oss med spillere som til daglig hospiterer i Stabæk.. Selv om resultatet var grusomt og vondt
for gutta, skal de ha for at de aldri ga opp, at de kjempet til siste sekund, og at de fremsto som et
kjempende lag! Jan Fredrik og Marcus støttet, heiet og ga gutta velfortjent kred etter kampavslutning,
med en klar oppfordring om å glemme hele kampen.
Dessverre var det flere lag som ble noen nummer for store i denne serien, men det var også flere gode,
tette kamper med uavgjort resultat hvor gutta virkelig kjempet seg til herlige mål og store
prestasjoner. Utover i sesongen var kampene stadig tettere, og det var mange herlige situasjoner med
både frispark og straffer som ble filmet og delt på facebook-gruppen til laget.
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Flere av guttene ble også hentet til KM-laget for å hospitere og spille kamp, og det gir boost til gruppa.
Mahamed Hassan Ahmed ble toppscorer, med åtte spillere på scoringslisten totalt. Kun tre gule kort
ble det også, til tross for frustrasjon og motgang i mange kamper.
05/06 bredde har gjennom flere år hatt et jevnt tilsig av nye spillere. Det skyldes i stor grad de flotte
spillerne med et godt miljø og positiv innstilling til lek og moro med ball, de fantastiske trenerne våre,
Jan Fredrik, Marcus og Lars Arne som virkelig lever opp til barne- og ungdomsfotballens
hovedmål: ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle.
Laget har bidratt svært godt til dugnaden for A-lagskamper der de har delt på ansvaret for skiltbæring
med resten av G16. De som hadde bidratt på flest dugnader fikk også oppmerksomhet under
avslutningen for sesongen.
Grunnet pandemien ble det ikke cuper i 2021, og mindre fest og moro for denne flotte gjengen enn
fortjent, i det som viste seg å bli siste sesong i mossetrøya for de fleste av spillerne. Dessverre var
tilbudet for G17 bredde fra Moss FK for teoretisk og kom nok litt for sent på banen for de fleste, men
heldigvis har de som ønsket det fått mulighet til å fortsette enten i Eika, Kambo og Sprint etc.
Trenere og foreldrekontakt laget en flott avslutning for gutta med kåringer og feiring av innsatsen
dette året.
Jan Fredrik oppsummerer sesongen: - Det var en sann ære og et eventyr å få være med disse
fantastiske guttene. Vi vant kanskje ikke så mange kamper, men tror vi høstet en del respekt for vår
innsats. Kanskje spesielt når vi møtte motstand som skulle spilt i en KM serie
⭐
Foreldregruppen ønsker å takke Jan Fredrik, Marcus, Lars Arne og Ola for innsatsen gjennom nok et
«rart» fotballår, og en stor takk til alle gutta for all moro!
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3.3

Oppsummering for G-13 (2008)

Thomas Måleng og Henrik Stokkebø var nye trenere for guttene og guttene syntes det var stor stas å
ha unge spreke gutter som trenere. Som for alle andre ble det en underlig sesong grunnet covid og et
ganske stort frafall av spillere. Vi hadde meldt på et lag KM serien og et i bredde, men måtte trekke
KM laget.
Henrik og Thomas signerte for Sprint og måtte prioritere mye trening og kamp med dem så Mikael
Mellquist stilte heldigvis som vikar. Året før hadde vi begynt et samarbeid med Eika, men dette ble
satt på pause grunnet covid. Nå ble dette tatt opp igjen og vi begynte å trene sammen flere ganger i
uken. Eikatrener Christian Bernhoff Jamt, Eikaguttene, Mosseguttene og Mikael Mellquist fant raskt
tonen og hadde stort utbytte av at det ble flere gutter på de ulike nivåene slik at alle opplevde litt mer
«matching». Ved sesong slutt kom Eikaguttene over til Moss fotballklubb.
Mosseguttene vant seriespillet med en uavgjort og resten seirer (8-1-0)
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3.4

Oppsummering for G-12 (2009)

Trenerteam
Trenerteamet har bestått av følgende personer:
•
•
•

Hovedtrener: Thomas Eklund
Hjelpetrenere: Marius Lien, Jon Endal, Bård Nohre, Espen Foss
Lagleder: Ole Johannessen

Spillere
Ved sesongstart var vi 19 spillere så fikk vi 2 nye litt utpå våren, så når vi nå skriver 31.12.21. henger
alle fremdeles med, hvilket vi er veldig fornøyde med.

Treninger
Vi har kjørt 3 treningsøkter gjennom årets sesong når dette har vært mulig ift covid restriksjoner.
Hovedfokuset i år har vært samhandling i laget, og i de daglige øktene har vi rullert på 3 hovedtemaer
som har vært angrep, forsvar og overganger. I disse temaene har vi også jobbet med fire ferdigheter
som er pasning, mottak, dribling og skåring.

Serie
Når det gjelder serie så har vi vært påmeldt med to lag, Moss Sort og Moss Gul. Det har vært godt
oppmøte til alle kamper, men også her gjorde covid og restriksjoner sitt til at en del kamper ble avlyst.
Men heldigvis fikk vi erstattet noen av disse med lokale treningskamper, da det var muliggjort i
føringene som kom. Resultatmessig har det vært helt på det jevne, og med tabell ville vi vært plassert
omtrent midt på.

Tilleggsarena
I tillegg til egen arena, så har vi igjennom året hatt en hospiteringsgruppe som har rullert på å være
med 2008 på kamp. Så gjorde sonetrening sitt inntog i høst, og der har vi hatt 5 spillere og en keeper
som alle har fått vist seg godt frem.
Turneringer/Cup
2021 Var dessverre et år uten turneringer og cuper for oss, som for mange andre.
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Konklusjon
Spillere som trenere har hatt en annerledes men fin sesong, og gutta har vist en god utvikling gjennom
året. Vi har blant annet sett stor progresjon i samhandlingen på treningene som igjen har resultert i
bedre og bedre samhandling i kamper. Innad i laget har stemningen vært god, noe som vises av et godt
og stabilt oppmøte. Så nå gleder vi oss bare til og se hva 2022 vil bringe.

3.5

Oppsummering for G-10 (2011)

Generelt
Covid satt sitt preg også 2021-sesongen, men opplevdes likevel som mye lettere enn 2020. Det ble
spilt flere kamper, og innslaget av såkalte «koranatreninger» med avstand var heldigvis mindre. Vi
begynte også med ny spillform denne sesongen, 7er-fotball. En overgang for spillerne våre, som noen
vokste på og andre hadde litt utfordringer med, men alt i alt en meget positiv erfaring. Både ny
spillform, og tiltakende modning hos spillerne gjorde at «lagdelen» av fotballspillet tok store steg i
2021. Mange som knekte koder på ulike former for samspill, posisjonering og det å bevege seg
sammen med resten av laget.
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Trenerteam
På 2011 er vi så heldige at har en del personer i trenerteamet. Dette gjør at belastningen på den
enkelte ikke blir for stor, og at vi er lite sårbare for fravær. Oppgaven med å følge opp ikke bare hele
laget, men også enkeltspilleren blir selvsagt også mye lettere når man er flere trenere. Pr nå har vi 2
trenere med UEFA-C (Grasrot) utdanning, og flere som har tatt moduler der. I 2022 takker vår
hovedtrener gjennom mange år, Kjell-Kristian Ellingsen, av. Vi takker ham for strålende innsats for
2011-laget i cuper, kamper og treninger helt siden oppstart. Ny hovedtrener blir Nichlas Cobb.
Hovedtrener
Lagleder
Trener
Foreldrekontakt/trener
Trener
Trener

Kjell-Kristian Ellingsen
Hallvard Mildestveit
Mikael Mellquist
Ståle Myhre
Andreas Kjellin Bergmann
Nichlas Cobb

Spillergruppen
2011 har tradisjonelt vært et lite kull, og vi har derfor satset ganske hardt på å ha både et godt sportslig
og sosialt nivå i treningshverdagen. Vi har snakket mye om hvor viktig det er med konsentrasjon og
innsats den tiden man er på trening, samt at vi skal ha en positiv tone og være «en god lagkamerat».
Vi har, som en del andre lag, en vandrepokal der vi kårer en spiller hver uke som den som har hatt
«best innsats på trening». Denne er, etter 1 år i bruk, fremdeles gjev å få. Pr nå har vi 21 spillere, noe
som er en tilvekst på 5 stk i løpet av sesongen.

Serie og cup
Vi deltok med 2 jevne 7er-lag i serien denne sesongen. I vår var det bare lov med «treningskamper»,
men etter å ha vært ganske aktive på organiseringsfronten endte vi opp med ca samme antall kamper
for begge lag som hvis det hadde blitt seriespill. Høstsesongen forløp heldigvis som planlagt.
Hva cuper angår ble det et magrere utbytte. Vi meldte oss på en del, men det endte med at bare 1
faktisk ble arrangert, EatMoveSleep-cup i Sarpsborg i august.

ØME-samarbeid
Ett viktig nytt element denne sesongen ble etableringen av ØME-samarbeidet. Dette er en
samarbeidsgruppe på tvers av 2011-kullene, bestående av Øreåsen, Moss og Eika. Det har blitt avholdt
en rekke fellestreninger, både på Melløs og på Eika-banen. Det har også blitt noen treningskamper,
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både «internt» og mot ekstern motstand. ØME stiller også et lag i vinterserien som arrangeres av HSV,
da i 2010-klassen. Dette har vært et viktig tilskudd til det vanlige treningsarbeidet, og artig for spillerne
å spille sammen med nye fjes. Det styrker også båndene på tvers av klubbene i Moss. For oss trenere
er det i tillegg både givende og lærerikt å få impulser fra andre. Summa summarum er denne typen
samarbeid noe vi anbefaler varmt, og som absolutt bør vurderes videreført i andre kull.

Øvrig
2011 syns det absolutt har vært positiv utvikling i Yngres-avdelingen i 2021. Særlig gjelder dette
etableringen av trenerutvikler-gruppen, og publisering av skoleringsplan for MFK. Trenerutviklerne er
viktige samtalepartnere rent faglig, men fungerer utover det ofte som et bindeledd mellom ulike lag i
klubben og bidrar slik til tettere samarbeid og kontakt innad i Moss FK Yngres.
For oss på yngre lag er utdanningen av klubbdommere meget kjærkomment. En liten gjeng på 05/06laget tok kurs i vår, og ble brukt som dommere i kampene på høsten. For de lagene der kretsen ikke
setter opp dommere kan det være et svare strev å skaffe foreldre til å ta på seg vervet. Vi håper derfor
at dommerutdanning er noe klubben vil satse mer på fremover.

Trener fra annen klubb som stakk innom for å få seg noen impulser fra MFK2011.
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3.6

Oppsummering for G-9 (2012)

Generelt
2021 ble også preget av COVID19, om enn ikke i like stor grad som 2020. Serie har blitt gjennomført,
men 2 av 3 planlagte cuper har blitt avlyst.
På den gode siden kan vi fokusere på at laget består, de som møter opp er stort sett motiverte og har
det gøy, og vi har som i fjor hatt mange ”gode mestringsopplevelser foran motstanderens mål”. Noen
ganger til og med flere enn motstanderne;-).

Lagledelse
Vi har hatt litt rotasjon på trenersiden. Hovedtrener sluttet etter serien. Etter en grundig
seleksjonsprosess falt vi ned på intern rekruttering, og Asle rykket opp til å bli hovedtrener. I tillegg
fikk vi fylt på med en ekstern i trenerkollegiet, Peter, som er svært erfaren som pappa. Totalen er
fortsatt 4 trenere som er bra for fordeling av treningsbelastningen og sårbarhet ved fravær. To trenere
har trenerkurs. Vi har ennå ikke greid å skaffe noen foreldrekontakt på MFK 2012, så lagleder
håndterer fortsatt denne rollen.

Spillergruppe
Det har vært noen justeringer i spillergruppen i 2021. Vi startet året med 21 spillere, 4 har sluttet i
løpet av året, så vi står nå igjen med en gruppe på 17 gutter.
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Det er store forskjeller internt i spillergruppen på innsats og kompetanse, noe som ikke er unormalt
for 9-åringer. Noen spillere fra 2013 hospiterer tidvis hos 2012, og noen av våre egne spillere
hospiterer tidvis hos 2011.

Deltakelse/oppmøte
Vi har utfordringer med meget varierende oppmøte
på trening og kamp. Noen foreldre har valgt å holde
barna hjemme i deler av sesongen grunnet COVID.
Uansett har omtrent halvparten av laget har under
60% oppmøte på trening. I tillegg har vi store
utfordringer med å stille lag på bortekamper. Flere
familier disponerer ikke bil, så vi har gjort et stort
poeng ut av å ha felles avreise fra Melløs til
bortekamper for å kunne samkjøre. Resultatet er at
noen spillere må dublere kampuken for å dekke
forfall for andre spillere på bortekamper.

Treninger
MFK 2012 tilstreber å trene 2-3 ganger i uken. Vi er veldig fornøyde med at MFK leide seg inn på
Malakoff for innetrening i vinter. Dette er et populært supplement til utetrening. Vi har også forsøkt å
kjøre en tredje helgetrening. Dette har vi lagt på is på grunn av meget lavt oppmøte. Vi har innført en
vandrepokal med ukens spiller som blir delt ut etter en bred liste med statutter; inkludering, oppmøte,
innsats og progresjon er noen av dem.

Spillerutvikling
MFK 2012 ønsker at klubben prioriterer å få på
plass igjen tidligere ordning med egne
spillerutviklingstreninger (SU) for alle
aldersgrupper.

Cuper
MFK 2012 har kun deltatt på Larkollen cup på
sensommeren i 2022. Vi har vært påmeldt på
ytterligere 2 cuper. Den ene ble avlyst grunnet
COVID. Den andre meldte vi forfall på fordi det var
COVID på kullet.

Serie
I år var siste året med 5 mot 5 for 2012 og vi hadde
2 lag påmeldt i serien. Laget blir delt inn i 2 lag som
roteres 4 ganger i løpet av sesongen. Det er veldig
varierende resultater fra uke til uke, med
(uoffisielle) kalassifre begge veier.
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Materiell
Det er ikke til å legge skjul på at anskaffelse av utstyr er en prosess som fortsatt er gjenstand for
frustrasjon. Det tar lang tid og flere purringer fra behovet meldes første gang til utstyret materialiserer
seg. Og ikke sjeldent materialiserer det seg ikke på grunn av økonomi. 2012 har brukt av lagkassen for
å bøte på mangler på treningsutstyr for laget i 2021. Det synes vi er trist og unødvendig.
Dugnad
MFK 2012 har bidratt på pliktige dugnader. Det er en pågående utfordring å få alle familier til å ta sin
tørn. I utgangspunktet forsøker vi å skjerme trenerfamilier siden disse stiller opp flere ganger i uken
året rundt. Vi må likevel ty til disse for å dekke dugnadene. Vi er meget positive til de digitale
dugnadene i Spond i forhold til tidligere års salgsdugnader. Laget mangler fortsatt foreldrekontakt.

Sosialt
Etter et sosialt-fritt 2020 har vi i år fått til litt ekstra. Noen mammaer tok initiativ og har dannet en
trivselsgruppe. Denne dukker opp med små overraskelser på noen treninger. I tillegg fikk vi arrangert
en sommerfest i hagen til hovedtrener. Der fikk laget utdelt egne lag-t-shirts finansiert av lagkassen.
Det var populært. Vi arrangerte også en sesongavslutning på MFK brakka med deltakerpokal til alle på
laget.

Dialog med klubben
MFK 2012 setter stor pris på Yngres diskusjonsgruppe på Facebook som gir mye informasjon som vi da
slipper å etterlyse. Videre er et eget Yngres styre med egne kontaktpunkt laget velkomment.

Ørjan Funderud
Lagleder MFK 2012
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3.7

Oppsummering for G-8 (2013)

Covid satte sitt preg i 2021-sesongen også. Men vi føler at ting gikk likevel litt lettere enn 2020. Det
ble et meget aktivt år for både spillere, foreldre og trenerteamet. I løpet av året kom det til flere gutter
på laget, og vi endte opp med totalt 30 aktive spillere fra Bytårnet, Melløs, Kambo og Øreåsen.
Trenerteamet og støtteapparatet består av:
•
•
•
•

Hovedtrener: Jan Tore Dahl
Lagleder: Murat Kula
Foreldrekontakt: Pia Torgersen
Hjelpetrenere: Ann-Kristin Eliassen, Kay Wågbø, Jon Augensen, Haavard Kvisberglien, TrulsMagnus Lindseth

Trenerteamet ser at alle guttene har vokst bokstavelig talt gjennom året. Fotballferdighetene
innenfor kommunikasjon, teknikk og taktikk har økt betraktelig, og lagfølelsen har kommet skikkelig
på plass. Vårt hovedmål er at det sosiale samholdet skal stå meget sterkt i laget, og det mener vi at vi
har klart. Vi har et inkluderende lag hvor alle skal føle seg velkommen og som en del av laget. Det er
nulltoleranse for mobbing og ufin oppførsel, og dette blir tatt tak i umiddelbart hvis det skulle
oppstå.
2021 var året hvor vi spilte 5-fotball på alle kampene våre. Vi har klart å få plass formasjonsspilling
som guttene har klart å forholde seg til på alle kampene. Dette har resultert i mange gode resultater
både på og utenfor banen. Det er ekstra moro å se guttene spille i formasjon, og hvordan de lever
seg inn i de ulike rollene på banen.
Vi deltok med 3 lag i seriespillet, og med det ble det mye spilletid på alle guttene. Vi deltok i cuper i
Ski, Sarpsborg, Larkollen og Øreåsen. I tillegg arrangerte vi vår egen Zlatan-cup i juni på Løken-feltet.
Vi inviterte lokale lag fra Mossedistriktet, og det ble en søndag fylt med mange gode fotballkamper.
Dette ble en stor suksess hvor vi fikk veldig mange tilbakemeldinger hvor samtlige ønsket å komme
tilbake.

Gutta poserer etter EatMoveSleep-cup i Sarpsborg
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3.8

Oppsummering for G-7 (2014)

Trenere og støtteapparat
Trenere: Glenn Ingebretsen, Anders Tjønndal Pettersen, Morten Bakke og Henrik Dahl. Lagleder:
Anders Tjønndal Pettersen. I 2022 vil vi ha ny hovedtrener i Glenn Ingebretsen, men Morten, Henrik
og Anders blir med videre som hhv. hjelpetrenere og lagleder for 2022.

Cuper og kamper
Det har vært en spesiell sesong for MFK 2014, som mange andre lag pga covid-19. Laget spilte to
cuper:
•
•

Champions cup i Råde
Øreåsen cup

Vi hadde treningskamper mot Eika og Øreåsen samt seriespill mot de fleste lokale lagene.

Champions Cup i Råde

Øreåsen Cup

Treninger
Det ble et spesielt treningsår grunnet corona, men fra å ha vært tre-fire spillere tidlig i 2021 er vi nå
blitt ca. 15 spillere i starten av 2022.
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3.9

Oppsummering for G-6 (2015)

Innledning
Vi er et nystartet lag på 16 spillere som startet opp høsten 2021. Vi har stor deltagelse fra Melløs skole
og noen spillere fra den internasjonale skolen og steinerskolen. Vi håper å være et alternativ for disse
privatskolene fremover. Hyggelig innslag i gruppa. Vi lyktes ikke med rekrutteringen opp mot Bytårnet
skole og håper MFK vil dykke i årsakene til dette. Det spilles inn forslag om tidlig og god informasjon
opp mot skolen. Pr nå er det ingen Bytårnet-elever i laget. Laget som helhet fungerer meget godt
sammen. Det har i praksis ikke vært noe konflikter eller utfordrende situasjoner. Vi får tilbakemelding
om stor grad av trivsel fra foreldre og spillere.

Lagledelse
•
•
•

Lagleder/trener: Håvar Kvisberglien
Trener : Alexander Short
Trener : Joakim Hermansen

Vi er tre trenere som holder i alle roller rundt laget. Undertegnede er lagleder mens vi alle tre er
likestilte trenere. Vi har et godt samarbeid og god kompetanse fra SFO og fotball på toppnivå.
Samarbeidet fungerer meget bra. Vi har også noen ressurser i foreldregruppa som bidrar ved behov.
Foreldrekontaktrollen har dog ingen tatt enda.

Treninger
Vi har startet forsiktig med en trening i uka. Det har vært fokus på at spillerne skal glede seg til trening
og vi i trenergruppa ser ikke at det er noe hast med å fylle alle dager med fotball. Dette er en periode
hvor barna prøver forskjellige aktiviteter også. Videre er det noe begrenset med trenere siden
undertegnede også trener 2013 laget.

Cup/kamper
Laget har vært på en offisiell cup i regi av Øråsen og vi har også arrangert en vennskapscup med samme
lag. God stemning rund cupene, men ser at dette var en ny arena for spillerne som vi nok må trene litt
på. Er nå påmeldt Bigcup og håper på mye deltagelser fremover.

Materiell/økonomi/politiattester
Det har blitt spilt inn at det mangler gode og effektive rutiner på bestilling av utstyr refusjon av utlegg
og oppfølging av politiattester på trenere og andre med tillitsverv. Dette er formidlet blant annet til
klubbkoordinator. Vi håper det kan utarbeides gode rutiner på dette i fremtiden.
Håvar Kvisberglien,
Lagleder 2015 laget.
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4. Øvrige grupper og komitéer | Beretninger for 2021
4.1

Klubbens dommere

Det har i 2021 vært 3 kretsdommere som har dømt kamper for Moss FK.
Øystein Gulljord er klubbens dommerkoordinator.
Vi har gjennomført kurs for dommere hvor spillere fra 05/06 årgangen deltok. Dette var svært positivt,
og vi vil fortsette denne rekrutteringsjobben så snart det er mulig.

4.2

Marked | Beretning for 2021 og oversikt over klubbens sponsorer

Styret så seg nødt til å omorganisere klubben pga. den økonomiske situasjonen. Stillingen som
markedsansvarlig ble lagt ned mvf. 1. mai 2021, som en følge av dette. Markedsarbeidet har derfor i
stor grad vært utført av styrets medlemmer i store deler av året.
Til tross for corona epidemien har klubben lykkes med å øke antall partnere til i overkant av 50 og
sponsorinntektene har også økt, sammenlignet med 2020. I tillegg til vanlig partnerarbeid har det vært
gjennomført følgende aktiviteter;
-

Målklubb
Vareauksjon
Pantedugnad
Loddsalg
En fokuskamp

Det rettes en stor takk til alle partnere og alle i klubben som har bidratt i inntektsbringende aktiviteter
gjennom året.
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Moss Fotballklubbs partnere i 2021
Hovedpartnere

Partnere
Abacus
Areal Asfalt
Bajazzo
BDO
Bilbutikk 1
Bonefish
Bredsand Tilhengerservice
Campino
CAS
EcIT
Eurofins
Europris
Fargerike Bretun
Fosby
Foss & Co
Hansen Protection
Hydroclean
Kias
Knut Bjerke
Kynningsrud
Luftteknikeren AS
Meglergaarden
Metra næringsformidling
Mobile
Moss Avis
Moss Bad og VVS
Moss Glass og Fasade

Moss Hagemaskin
Moss Taxi
MossIA
MPE Cathodic AS
Multiconsult
Park & Anlegg
Peppes
PS Press
Ragde Eiendom
Ramirent
Rune Jørgensen AS
Råde Bakeri
Råde Graveservice
Schaus
Selvaag bolig
Sentrum rør
Skolt
Stena Recycling
Støtvig Hotel
Tannlegene Solem og Trondsen
Toppform fitness
Toyota
Unil
Vannsjøklinikken
Øre Villa Kro
Østfold gress
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4.3

«Ressursgruppa» | Beretning for 2021

Det har vært mindre aktivitet i gruppen i 2021. Arbeidet som gjøres er ment å gi bidrag/forslag til
klubbens styre for varige inntekter til klubben. Det er levert inn noen forslag til styret som de har
bearbeidet videre. Det settes litt mer fart i gruppen i 2022 da mottaksapparatet i klubben er noe større.
Vi forventer at ytterligere tiltak kan iverksettes i 2022
På vegen av ressursgruppen
Klaus Hansen
Knut Evensen

4.4

Samfunnsansvar | MFK Care og Gatelaget

MFK Care i 2021
MFK Care er et selskap 100 % eid av Moss Fotballklubb. Selskapet er opprettet for å organisere og
ivareta det samfunnsansvar klubben ønsker å bidra med i vårt lokalsamfunn
MFK Care gjør en forskjell, vi har fortsatt vårt målrettede arbeid for de som trenger det i 2021. Det ble
dessverre sterkt reduserte aktiviteter også i 2021, men vi håper og tror på bedre forhold i 2022. Vi
retter en stor takk til samarbeidspartnerne som har bidratt økonomisk til driften av MFK CARE og
Gatelaget i 2021.
-

Fotballstiftelsen
Moss kommune
Moss Taxi
Peppes Pizza
Alle frivillige som har bidratt med stort og smått.

2021 var nok et spesielt år, også for Gatelaget. Til tross for corona epidemien er aktiviteten
opprettholdt. Andre Kraft Tveter var trener for Gatelaget i perioden frem til september 2021. Han ble
avløst av Jasmin Feratovic som hadde en midlertidig kontrakt frem til mars 2022.

Moss FKs Gatelag i 2021
2021 var et godt, men også spesielt år for Gatelaget. Vi fortsatte trenden fra 2020 med å ha flere folk
på trening enn tidligere, og vi hadde også gode opplevelser i form av kanotur og ikke minst ukentlig
golf hos Soon golfklubb. Dette ble en positiv opplevelse for våre spillere og golf ga mersmak for mange.
Men fotballen står allikevel i sentrum og vi hadde mange gode treninger med bra oppmøte. Utenom
dette hadde vi treninger på Spenst og vi hadde også spillere som var tilskuere under A-lagets kamper.
Vi bidro også i form av dugnad før landslagssamling på Melløs. Eldres avdeling var igjen en viktig
støttespiller for oss gjennom hele året, og vi opplevde større interesse for laget i by og blant ansatte i
kommunen og i andre organisasjoner. Videre fikk vi stor støtte fra Kråkevingen året gjennom og derfor
meldte vi like greit alle våre spillere inn i supporterklubben. Det går før øvrig rykter om at Hjælmen er
den dårligste golfspilleren som noen gang har blitt sett i Son. Året ble spesielt fordi vi fortsatt var
preget av koronaen på den måte at vi ikke fikk spilt kamper før på høsten. Det ble også spesielt fordi
undertegnede gikk ut i foreldrepermisjon i oktober før jeg sa opp min stilling. Laget fikk dermed på
høsten ny (vikar-)trener for første gang på mange år.
Det ble spilt seriekamper høsten 2021 og laget var med på turneringen på Raufoss i nov/des.
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Jeg vil benytte anledningen til å gi spillerne en stor honnør for innsatsen de har lagt ned under min tid
som trener. Fotball er viktig for veldig mange, også for de som på et eller annet vis har havnet litt
«utenfor» i samfunnet. Gatelagets spillere møter opp til tross for utfordringer få av oss andre kan sette
oss inn i. At disse har et sted å gå til hver uke og blir tatt inn i varmen i byens største klubb, er noe jeg
mener Moss Fotballklubb skal se på som en viktig del av sitt arbeide. Videre er forutsigbarhet og
stabilitet utrolig viktig for denne gruppen. Og med støttespillere fra flere hold i klubben så øker følelsen
av tilhørighet og aksept. Klubbens samfunnsengasjement kan videreutvikles dersom ting settes enda
bedre i system og vi har nok menneskelig ressurser tilgjengelig.
Heia Moss!
André Kraft Tveter

4.5

MFKs Eldres Avdeling | Beretning for 2021

Det ble i 2021 avholdt ett styremøte og noen telefonmøter.
Det ble avholdt et medlemsmøte (årsmøte 2021), oktoberfest og julebord.
Diverse inntekter: Grasrotandel kr 36.256,- og oktoberfest og julebord kr 21.000,-.
Utgifter: Sponsing ca kr 67.000,-.
Melløs har vært stengt i nesten hele 2021 pga corona, så inntektene har ikke vært så store som vi
hadde håpet på. Tross dette har vi redusert underskuddet fra 2019 med nesten kr 20.000,-.
Gunnar Berg
Formann

Kjell Nygård
Viseformann

Kjell Andreassen
Kasserer
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Svein Ruud
Varamedlem

Steffen Engebretsen
Varamedlem

5. Regnskap 2021 med noter og budsjett 2022
5.1

Resultatregnskap 2021 og budsjett 2022
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5.2

Balanse 2021
Noter

31.12.2021

31.12.2020

Varige driftsmidler
Tomter,bygninger og annen fast eiendom
Transportmidler, inventar og maskiner o.l.
Sum varige driftsmidler

3
3

2 795 512
553 858
3 349 371

2 065 524
583 000
2 648 524

Finansielle anleggsmidler
Aksjer
Sum finansielle anleggsmidler

4

30 001
30 001

30 001
30 001

3 379 372

2 678 525

35 400

35 400

113 875
1 043 497
1 157 371

591 714
637 848
1 229 562

162 376

80 518

1 355 147

1 345 480

4 734 519

4 024 004

ANLEGGSMIDLER:

SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER:
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

2
2

Bankinnskudd, kontanter og lignende
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER
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Noter

31.12.2021

31.12.2020

5

1 105 217

333 205

1 105 217

333 205

0
1 400 295
1 400 295

0
1 772 080
1 772 080

1 060 875

951 648

464 005

558 048

704 127
2 229 007

409 024
1 918 720

3 629 302

3 690 799

4 734 519

4 024 005

EGENKAPITAL:
Innskutt/opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD:
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Skyldig offentlige avgifter, trekk
Mellomregn.andre grupper/selskap
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

6

SUM GJELD
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Moss 24.03.2021

Geir Hagnes

Tommy Skovly

Helge Wisth

Tommy Hyggen

Hans Christian Guthu

Jadranka Perisa

Joszef Bøhm

Thomas H. Meyer

Styrets leder
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5.3

Noter til regnskapet pr. 31.12.2021

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 2021.

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

Bokført verdi 31.12.20
Årets tilganger
Årets avskrivninger
Bokført verdi 31.12.20

Bygninger

Inventar

Maskiner
og utstyr

Sum

2 065 524

183 000

400 000

2 648 524

769 358
(39 370)

50 858
-

(80 000)
-

740 216
(39 370)

2 795 512

233 858

320 000

3 349 370

Antall

%-andel

Pålydende

Bokført verdi

34 000 A
300

30,5
100

100
100

1
30 000

Note 4 – Aksjer

Moss FK AS
MFK CARE AS
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Note 5 – Endring egenkapital 2021

01.01.2021
Årets overskudd
31.12.2021

Egenkapital
333 205
772 012
1 105 217

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
Lønn
Annen godtgjørelse

Daglig leder

Styret

166 667
37 714

0
0

Note 8 – Fortsatt drift
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.
Til grunn for denne antagelsen har styret lagt driftsresultat for 2021 og egenkapitalsituasjonen.
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6. Klubbens medlemmer
Klubben hadde ved årsskiftet følgende antall medlemmer: 430, hvorav 265 aktive spillere i Yngres.

Klubbens æresmedlemmer:
Einar J. Aas

Per Henæs

Bjørn Listerud

Geir Henæs

Hans Jacob Henæs

Knut Evensen

Ole J. Henriksen

Ingar Askheim

Per Viggen

Thomas Thorkildsen

Ivar Listerud

Jan Erik Fredriksen

Knut Ødegaard

Magnar Nilsen

Bjørn Erik Dalaasen

Karl F. Stokkan

Geir A. Monge

Lars Smith

Jan Erik Fredriksen

Anders Juliussen

Steinar Johnsen

Bjørn Henry Jensen

Tore Carlsen

Klaus H. Hansen

Kjell Magnussen

Svein E. Andreassen

Thomas Thorkildsen

Kjell Olofsson

Evy Viken

Jon Martin Larsen

Rune Tangen

Per Espen Lorentzen

Gunnar Berg

Siv Holder

Frode Andresen

Kjell Rune Hanssen

Kjell Rune Andreassen

Eskil Gudim

Renate Isaksen

Thomas Klaussen

Erland Johnsen

Kjell Andreassen

Klubbens merkemenn:
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