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Årsrapport 2022 
[28.02.2022] 

Forsidebilde: Jubelscener etter opprykket på Ullern stadion. Foto: PS Digital 
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Agenda for årsmøtet 

Årsmøtet avholdes onsdag 8. mars 2023 kl. 18:00 på klubbhuset på Melløs. 

Dagsorden: 

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av dirigent, referent og to desisorer
4. Årsberetninger
5. Regnskap 01.01.22 – 31.12.22 m/revisors og kontrollkomiteens beretninger
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift.
8. Budsjett
9. Behandle MFKs organisasjonsplan
10. Valg
11. Ansette revisor

Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett. De stemmeberettigede godkjennes. 

Utdrag styremøte 28.2.23: 

1 Styret har enstemmig innstilt følgende medlemmer til valgkomitè 

Børge Skogvoll (leder).  Jørgen Magnussen (medlem) Gunnar Berg (medlem) Harald W 
Mathiesen (varamedlem) 

2. Til punkt 7. Styret innstiller på at kontingenten forblir uforandret.
Styret innstiller på å øke treningsavgiften etter følgende satser:

Ant Pr halvår Pr år Pr halvår Pr år 
trening 2022  2023  Økning 

Junior 4 3 200 6 400 3 500 7 000 600 
G2007 4 2 500 5 000 2 0  00 00 
G2008 4 2 500 5 000 2 00  00 00 
G2009 4 2 200 4 400 2 5 0  00 00 
G2010 4 2 200 4 400 2 5 0  00 00 
G2011 4 2 000 4000 2 300  00 600 
G2012 3 2 000 4 000 2 00  00 00 
G2013 3     00
G2014 2 1 500  000 1 700  00 400 
G2015 2 1 100 2 200 1 400  00 600 
G2016 1 1 100  00   00 0 
G2017 1 1 100  00    00     0 
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1. Styrets årsberetning
1.1 Styrets sammensetning 
På årsmøtet i mars 2022 ble følgende personer valgt inn i Moss Fotballklubbs styre: 

Styreleder Geir Hagnes 

Nestleder Per-Markus Grundesen 

Styremedlemmer Jadranka Perisa, Tommy Hyggen, Bjørn Ove Hattevig, Thomas H Meyer, 
Joszef Bøhm, Bård Nohre 

Varamedlemmer Glenn Bednarczyk, Kjetil Andresen, Rune Andersen 

I løpet av 2022 har følgende medlemmer av styret trukket seg : Styreleder Geir Hagnes, styremedlem 
Tommy Hyggen og styremedlem Bård Nohre. Disse er erstattet av varamedlemmene Kjetil Andresen 
og Glenn Bednarczyk.  

Styret består i dag av følgende personer og fungerer frem til årsmøtet 2023: 

Navn Initialer Styreverv Ansvarsområde 

Per-Markus 
Grundesen 

PMG Leder Sport 

Thomas H Meyer THM Nestleder Økonomi/søknader 

Glenn Bednarczyk GB Styremedlem Sport/yngres organisering 
Jadranka Perisa JP Styremedlem Yngres Arrangement 
Jozsef Bøhm JB Styremedlem 
Bjørn Ove Hattevig BOH Styremedlem Inntektarbeid. Marked 
Kjetil Andresen KA Styremedlem Sport/ansettelse/økonomi 

_ 

1.2 Styrets beretning for 2022 

Innledning 

Regnskapsåret 2022 har vært finansielt krevende og styret har dermed måtte balansere økonomi og 
sportslig satsing stramt. A-lagets sportslige opptur som endte med opprykk til OBOS har positivt 
endret de finansielle rammebetingelse for 2023. Dette gir klubben ny giv og entusiasme, noe vi 
allerede har merket i Moss by og nasjonalt.  

Budsjettet for 2022 var satt opp med en samlet inntektsside på tNOK 9.450 og driftskostnader på 
tNOK 8.230. Det var budsjettert med et årsresultat på tNOk 1.520. 
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I forhold til budsjett er det primært sponsorinntektene som endte vesentlig lavere enn budsjett i 
2022. Sponsormarkedet var preget av etterdønningene fra Covid perioden i tillegg til et utfordrende 
makroøkonomisk bilde med høyere renter og fallende etterspørsel. På kostnadssiden er det i 
hovedsak personalkostnader som havnet noe over budsjett. Muligheten for opprykk gjorde at det 
blant annet ble brukt noe mer midler knyttet til den sportslige satsingen.  

Det har vært gjennomført et solid arbeid med å identifisere, nedbetale og restrukturere klubbens 
kortsiktige gjeld.  Det er blitt nedbetalt og slettet gjeld (gaver) i forbindelse med og etter årsslutt som 
gjør at klubben nå står i en bedre finansiell situasjon enn det den gjorde for ett år siden. På tross av 
dette har klubben i løpet av året igjen havnet i rød sone hos NFF. Styret jobber intensivt med en plan 
som tilsier at vi skal være ut av rød sone i løpet av 2024.  

Regnskap for 2022 

Årets driftsinntekter endte på tNOK 9.213, mens driftskostnadene utgjorde tNOK 10.052. 
Ekstraordinære poster bidrar godt med tNOK 854 og omfatter i hovedsak gaver og bidrag fra våre 
fantastiske samarbeidspartnere og sponsorer. 

Årets resultat gjøres opp med et underskudd på tNOK 1 . Det skal i denne sammenheng nevnes at 
avskrivningene utgjør tNOK 233 og således har klubben vært driftet med et likviditetsmessig 
overskudd fra drift (inkl. finanskostnader) på tNOK 5 . 

Sum eiendeler består primært av klubbens klubbhus som har blitt en fantastisk møteplass for alle 
klubbens medlemmer. Sum kortsiktig gjeld er økt med tNOk , mens langsiktig gjeld er redusert 
med tNOk . Egenkapitalen er positiv med tNOK . et s al ne nes at g elden er blitt vesentlig 
redusert etter balansedagens slutt

Budsjettet for 2023 

Budsjettet for 2023 er satt opp i tett dialog med NFF og vurderes særdeles nøkternt. Samlede 
inntekter i budsjettet er økt til tNOk , hvilket er det laveste nivået i hele OBOS ligaen. n e 

et del g del av inntektsøkningen på tNOK  kommer fra NFF, der klubben minimum vil motta 
tNOK 2.861 som følge av at klubben nå spiller i OBOS ligaen. Det ligger en oppside i denne 
inntektsposten dersom klubben lykkes med sine sportslige ambisjoner. Videre er det lagt opp til økte 
billettinntekter som følge av forventet økte antall tilskuere, økt antall hjemmekamper og noe økte 
billettpriser. Sponsor inntektene er økt med ca tNOK 1.000, hvilket allerede er sikret gjennom 
inngåtte sponsoravtaler. 

Totale kostnader er budsjettert til tNOK 13. 50, hvilket er en økning på underkant av tNOK .000. 
Økningen relaterer seg primært til økte personalkostnader knyttet til administrasjon og spillere.  

Det legges opp til et betydelig overskudd på tNOK 1.82 . Bakgrunnen for at det budsjetteres med et 
såpass stort overskudd skyldes at klubben ønsker å kvitte seg med all rentebærende gjeld og 
vesentlig redusere den kortsiktige gjelden. Målet er å bygge seg opp en likviditetsmessig reserve slik 
at klubben står bedre rustet til å møte fremtiden. 

Marked og media 

Klubben har i store deler av 2022 ikke hatt Markedsansvarlig. Styret opprettet i desember 2022 
en markedsgruppe med fokus på å tilegne klubben inntekter. Markedsgruppen har oppdragstakere 
som har en konsulentavtale med klubben, alternativt provisjonsavtaler. Markedsgruppen 
skal videreutvikles slik at markedsgruppen overtar hoveddelen av det markedsarbeidet 
styret har gjennomført i 2022. For å sikre at våre nettsider og SoMe skulle være oppdatert og at 
vi skulle ha 
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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 
2023.  

Sponsormarkedet var krevende i 2022 og ser ut til å fortsette og være krevende i 2023. Opprykket til 
OBOS ligaen gjør dog at styret ser mer positivt på markedspotensialet i 2023. Etableringen av 
markedsgruppen gjør at klubben er styrket i sitt markedsarbeid i 2023 og vi i styret ser muligheten til 
å øke inntektene til klubben. Styret ser også på fortløpende på andre mulige inntektsbringende tiltak 
og kampanjer. 

Se for øvrig markedsrapport i avsnitt 4.2 

Sport 

MFK oppnådde sportslig suksess i 2022. Vi er i 2023 OBOS ligaen. Det er gjort et fantastisk arbeid rundt 
A-lag, senioravdelingen, rekrutt/juniorlag. Klubben kan også glede seg over gode resultater i Yngres
avdeling. Klubben har etablert et sportslig utvalg som tar sikte på å videre struktur i klubb, yngres
avdeling samt å spisse klubben ytterligere opp mot kvalitetsmålene som OBOS klubb. Klubben har vært 
i kontakt med NFF opp mot vilkår knyttet til akademiklassifisering. For øvrig er det ansatt ny
utviklingsansvarlig for klubben, samt at trenerfunksjonene i yngres er styrket. Trenerforum og
samarbeidet mellom trenrutviklere fungerer godt i klubben. Vi har en vei å gå for å ytterligere
samordne og utvikle klubben videre på yngres avdeling.

Det ble spilt full serie i PostNordligaen. A-laget havnet på 1. plass med bedre målforskjell. Se for øvrig 
beskrivelser i avsnitt 2.1.  

I 4. divisjon ble det spilt full serie, mange av juniorspillerne fikk prøvd seg på A-lags nivå 

Sportsplanen har vært under implementering i 2022 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. 

Organisering / administrasjon 

Klubben har i dag en daglig leder (100%), èn klubbkoordinator, Markedsansvarlig på konsulentavtale. 
Det er foretatt nyansettelser i MFK Care. Det er per dags dato 2 ansatte som jobber med MFK Care. Vi 
har en 50% stilling ansatt gatelag, og en assisterende ansvarlig gatelag 25%. Styret jobber aktivt med 
strukturering og organisering 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. 

MFK Care 

Aktiviteten på Gatelag er opprettholdt på et godt nivå. Det er kommet to ny ansatte til gatelaget. Vi 
tar sikte på å styrke gatelaget. Målet er å utløse flere aktiviteter og opprettholde en god dialog og et 
godt samarbeid opp mot stiftelsen (NFF) for å sikre kvalitet i prosjektet. 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. 
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Likviditetssituasjon 

Likviditet er fortsatt et område som krever tett oppfølging. Det er jobbet kontinuerlig med 
problemstillingen fra styrets side samt med bistand fra regnskapsfører BDO og andre ressurspersoner. 
En del gjeld er slettet slik at likviditetssituasjonen er bedret, men klubben er ikke helt «friskmeldt».  

Fortsatt drift 

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. 

Klubbens egenkapital er per 31.12 positiv med kr  . 

Styret vil 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 2023. 

2. Sportslige oppsummeringer 2022
2.1 A-laget | Oppsummering 2022 

Målsettingene for 2022-sesongen 

Med referanse til årsrapporten for 2021 fortsetter klubben å jobbe etter Styrets vedtatte sportsplan 
fra mars 2021. Målsettingen for A-laget var å etablere seg i toppen PostNord-Ligaen (Nivå 3) innen 
tre år og etter fem år i Obos—Ligaen (Nivå 2). I tillegg skulle A-laget ha en filosofi, struktur og et MFK 
DNA.  

Moss FKs DNA: 

• 4–3–3

• Intensitet/løpskraft

• Gjenvinning

• Spille i lengderetning og være gjennombrudds hissig

• Stram defensiv struktur og organisering

Nyervervelser 

Etter at A-laget berget plassen på høsten 2021 med Thomas Myhre som midlertidig hovedtrener og 
sportssjef, ansatte klubben Thomas som hovedtrener for de neste tre sesongene. Ny assistent trener 
og toppspillerutvikler ble ansatt i Rockland «Rocky» Paula. Ny keepertrener ble ansatt i Clas Andre 
Guttulsrød.  

Spillere ut - Spillere inn 
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Spillere ut Gikk til Spillere inn Kom fra 

Momodou L. Njiie KFUM Mathias E. Ranmark Molde FK 

Uno Pedersen Fram Larvik Marius Andresen Lørenskog IF 

Willy H. Sanneh Sarpsborg FK Samuel S. Gray Fredrikstad FK 

Christoffer Guttulsrød Lagt opp Kristian A. Strande Arendal 

Endreas Tesfai Brommapojkarna (lån) Markus Welinder Sarpsborg 08 (lån) 

Adonai Kidane Frigg Sander Martinsen-Wold Eget juniorlag 

Besian Kadri Asker Harald L. Race Stabæk/Egen klubb 

Casper Hjerpeseth Frøya (militæret) Oliver K. Stavdal Eget juniorlag 

Jørgen S. Nilsen Gjelleråsen Alexander L. Håpnes Kongsvinger 

Christoffer Skårn Ullern Aksel B. Potur KFUM 

Walid Idrissi Ullern Phillipe Koko Vard Haugesund 

Thomas K. Jacobsen KFUM Vetle Hellestø Sola 

Magnus Fagernes Raufoss Noah Alexandersson IFK Gøteborg 

Anas Farah Fredrikstad FK 

Kabamba Tumba 
Kalabatama 

TPS 

Michael Singh Lørenskog IF 

Claudio Braga SC Ideal 

Kristian Wagner Viborg (lån) 

Marius Hagen 07 Vestur 

Thierry Dabove Gamle Oslo 

Jesper Grundt Kongsvinger (lån) 

Mathusan Sandrakumar Stjørdals-Blink 

Treningskamper  

Laget fikk en stabil oppkjøringsperiode på vinteren og slik endte treningskampene: 

Dato Hjemmelag Bortelag Resultat Bane 

29.1.22 Moss FK Sprint Jeløy 3-0 Melløs kunstgress 
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5.2.22 Kongsvinger Moss FK 0-3 Lillestrøm hallen 

12.2.22 KFUM Moss FK 2-0 Ekeberg 

19.2.22 Strømmen Moss FK 0-1 Lillestrøm hallen 

26.2.22 Moss FK Frigg 4-0 Melløs kunstgress 

5.3.22 Moss FK Ørn Horten 3-1 Melløs kunstgress 

9.3.22 Moss FK Eik Tønsberg 3-0 Melløs kunstgress 

12.3.22 Moss FK Oppsal 6-1 Melløs kunstgress 

19.3.22 Moss FK Asker 1-4 Melløs kunstgress 

3.4.22 Moss FK Fram Larvik 0-1 Melløs kunstgress 
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Resultatene i sesongen var over forventning og A-laget var i toppen av tabellen fra start. Etter en 
intens og spennende høst klarte klubben å vinne sin avdeling og rykket opp til Obos-ligaen i 2023. 
Seriekampene i PostNord-Ligaen avdeling 1 endte slik: 

1 10.04.2022 søndag 18.00 Moss 1 - 0 Kvik Halden Melløs stadion 

2 17.04.2022 søndag 17.00 Vard Haugesund 1 - 3 Moss Haugesund Sparebank Arena 

3 24.04.2022 søndag 16.00 Moss 2 - 1 Ullern Melløs stadion 

4 01.05.2022 søndag 18.00 Notodden 1 - 3 Moss Optime Arena Notodden 

5 07.05.2022 lørdag 16.00 Moss - Øygarden Melløs stadion 

6 16.05.2022 mandag 18.00 Moss 1 - 0 Ørn Horten Melløs stadion 

7 22.05.2022 søndag 15.00 Fløy-Flekkerøy 0 - 2 Moss Cemo Arena Flekkerøy 

8 28.05.2022 lørdag 16.00 Moss 2 - 1 Strømmen Melløs stadion 

9 06.06.2022 mandag 16.00 Odd 2 1 - 3 Moss Skagerak Arena 

10 12.06.2022 søndag 16.00 Moss 0 - 1 Arendal Melløs stadion 

11 19.06.2022 søndag 15.00 Sotra 0 - 1 Moss Straumebanen 

12 26.06.2022 søndag 14.00 Moss 2 - 0 Egersund Melløs stadion 

13 03.07.2022 søndag 15.00 Staal Jørpeland 1 - 4 Moss Jørpeland stadion 

14 10.07.2022 søndag 15.00 Moss 2 - 0 Sotra Melløs stadion 

15 16.07.2022 lørdag 18.00 Kvik Halden 1 - 0 Moss Halden stadion 

16 13.08.2022 lørdag 16.00 Moss 3 - 1 Notodden Melløs stadion 

17 20.08.2022 lørdag 16.00 Ørn Horten 3 - 1 Moss Lystlunden Stadion KG 

18 27.08.2022 lørdag 15.00 Moss 3 - 0 Fløy-Flekkerøy Melløs stadion 

19 03.09.2022 lørdag 15.00 Arendal 4 - 0 Moss Norac stadion 

21 18.09.2022 søndag 13.00 Moss 1 - 1 Odd 2 Melløs stadion 

22 24.09.2022 lørdag 15.00 Strømmen 1 - 3 Moss Strømmen stadion kg 

23 01.10.2022 lørdag 15.00 Moss 1 - 0 Staal Jørpeland Melløs stadion 

24 08.10.2022 lørdag 14.00 Egersund 2 - 2 Moss Idrettsparken 

25 15.10.2022 lørdag 14.00 Moss 3 - 2 Vard Haugesund Melløs stadion 

26 22.10.2022 lørdag 14.00 Ullern 1 - 3 Moss Ullern kunstgress 
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Tabellen 

NM  

Et av sesongens høydepunkt var NM 2. runde hjemme mot Sarpsborg 08, som endte med seier 1-0. 

For A-laget: Thomas Myhre (hovedtrener), Rockland «Rocky» Paula (assisterende 
trener/toppspillerutvikler, Clas Andre Guttulsrød (keepertrener) og Even Juliussen (assisterende 
trener). 

1 19.05.2022 torsdag 18.00 Sprint-Jeløy 2 - 3 Moss Bellevue KG 

2 22.06.2022 onsdag 18.00 Moss 1 - 0 Sarpsborg 08 Melløs stadion 

3 29.06.2022 onsdag 18.00 Moss 0 - 3 Start Melløs stadion 
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2.2 Rekruttlaget (Moss II, 4. divisjon) 

Oppsummering Moss 2 2022 

Moss 2 har bestått av spillere fra G19 og spillere fra A-troppen. Alle jr-spillere har enten startet eller 
fått innhopp i 4.divisjon gjennom sesongen. Grunnet tett kampprogram for A- tropp var vi avhengig 
av mange juniorspillere. Vi stilte blant annet et rent juniorlag mot Råde (som vant avdelingen) hvor 
juniorgutta leverte en god kamp. De unge har fått vist seg frem i voksenfotball og levert gode 
prestasjoner.  

Moss 2 ender på en 9.plass i 4.divisjon, med ti seire, to uavgjort og fjorten tap på 26 kamper. Slik 
endte kampene i Amedialigaen: 

Slik ble tabellen i Amedialigaen: 

1 11.04.2022 mandag 19.00 Borgen 4 - 2 Moss 2 Sandbakken kunstgress 

2 18.04.2022 mandag 19.15 Moss 2 2 - 0 Rakkestad Melløs KG 

3 25.04.2022 mandag 19.15 Moss 2 3 - 4 Drøbak-Frogn Melløs KG 

4 02.05.2022 mandag 20.00 Lisleby 2 - 0 Moss 2 Sentralidrettsanlegget 

5 09.05.2022 mandag 19.15 Moss 2 3 - 2 Ås Melløs KG 

6 14.05.2022 lørdag 15.00 Råde 2 - 0 Moss 2 Råde KG 1 

7 23.05.2022 mandag 19.15 Moss 2 4 - 0 Sarpsborg FK Melløs KG 

8 30.05.2022 mandag 20.00 Kråkerøy 3 - 2 Moss 2 Kråkerøy st KG 

9 07.06.2022 tirsdag 18.30 Moss 2 2 - 3 Tistedalen Melløs stadion 

10 13.06.2022 mandag 20.00 Greåker 0 - 8 Moss 2 Moa KG 

11 20.06.2022 mandag 19.00 Moss 2 1 - 2 Sparta Sarpsborg Melløs stadion 

12 27.06.2022 mandag 20.00 Kvik Halden 2 8 - 0 Moss 2 Strupe KG 11er 

13 04.07.2022 mandag 18.30 Moss 2 3 - 6 Østsiden Melløs stadion 

14 01.08.2022 mandag 18.30 Moss 2 1 - 1 Borgen Melløs stadion 

15 08.08.2022 mandag 19.00 Rakkestad 4 - 2 Moss 2 Rakkestad st KG 

16 15.08.2022 mandag 20.00 Drøbak-Frogn 1 - 1 Moss 2 Seiersten stadion KG 

17 22.08.2022 mandag 19.15 Moss 2 5 - 0 Lisleby Melløs stadion 

18 29.08.2022 mandag 20.00 Ås 1 - 2 Moss 2 Ås stadion 

19 05.09.2022 mandag 19.15 Moss 2 4 - 1 Råde Melløs stadion 

20 12.09.2022 mandag 20.00 Sarpsborg FK 4 - 2 Moss 2 Kurland KG (Hovedbane) 

21 20.09.2022 tirsdag 18.30 Moss 2 4 - 3 Kråkerøy Melløs stadion 

22 26.09.2022 mandag 19.00 Tistedalen 3 - 0 Moss 2 Tistedalen KG 
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For Moss 2 

Rockland «Rocky Paula og Bjørn Erik Carlsen Trenere 

2.3 G-19 junior KM 

Årsrapport Moss FK G 19 KM  

Trenerteam:   

Bjørn-Erik Carlsen             Hovedtrener  

Bjørn Steinar Sundberg    Assistenttrener 

Ernst R Nielsen   Assistenttrener 

Arild Roer        Lagleder/ oppmann 

Støtteapparat:  

Ole Christian Berg         Utstyrsansvarlig   trening/kamp 

Knut Werner Bunes        Utstyrsansvarlig   trening/kamp   

Morten Ericsson        Utstyrsansvarlig   trening/kamp 

Spillertropp:  

03 Årgang                  04 Årgang                  05 Årgang  

Herman Roer           Johannes E Hoff    Sondre Karlsrud 
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Jonas Vanvik                  Tristan A Berg               Teodor w Guttulsrød 

Victor Melbye                  Ezekel Gonkarmue        Tormod H Aasen  

Guled Abdulkadir            Jacob Søderblom         Gustav w Leistad  

04 Årgang                        Kevin Sederholm         Benjamin  Ørmen        

Mathias Hagren              Jørgen Haugsvær        Michael Bjørndahl 

Nicolai Schau                  Oliver Almvik               Ludvik Guthu 

Lucas Nilsson                  Philip B Askland           Leo Thobru 

James B Masters            Liam Ericsson               Markus Bunes  

Ali A jaafar                      Paywand S Alizada      Nikolai Kase Berg 

 

Trenerveileder: Roar Breivik  

Sesongen: 

Sesongen startet med treninger fra januar måned og vi trente 4 ganger i uka. Fra februar måned 
spilte vi treningskamper på Lørdager  frem til seriestart. Det ble i alt 9 treningskamper i denne 
perioden. Resultatene varierte som jo er normalt på denne tide, men vi fikk jobbet godt gjennom 
vinteren og laget stilte godt forberedt til sesong åpningen.  

I serien spilte vi i KM av deling B og her var det viktig å komme blant topp fire slik at vi på høsten 
kunne komme i KM avdeling A for å kjempe om opprykk til interkrets som var sesongens store mål.  

Vi vant alle kamper gjennom hele sesongen og rykket rett opp igjen til interkrets B, altså ble 
sesongens mål oppnådd. Vi ble kretsmestere i Østfold 2022.  

Vi hadde en stor tropp dette skyldtes at det i utgangspunktet var et mål å kunne stille to lag i serien, 
et satsningslag og et breddelag.  

Etter en stund med treninger og for dårlig oppmøte ble det besluttet å ikke ha to jr lag da det ble for 
få spillere til å klare å gjennomføre en sportslig forsvarlig satsing på to lag, samt at vi på jr også skulle 
avgi spillere til rekruttlaget og til treninger med A laget. 

I uke 28 reiste vi til Danmark på cupno1 i Fredrikshavn. 

Her bodde vi på Albæck treningsenter, leide egen buss med sjåfør for hele uka som tok oss til å fra 
kamparena og bosted. Oppholdet og spesielt måltider tilpasset vårt kampprogram var veldig 
profesjonelt tilrettelagt. Vi bodde på 4 og 6 manns rom. Sosialt og sportslig ble dette veldig godt for 
gruppa som ble veldig sammensveiset.  

Vi stilte to lag, et toppa lag og et bredde lag. totalt 29 spillere ble med. Vi kom til finalen i A sluttspill, 
og møtte et godt svensk lag og tapte 1-0 men det var jevnspilt. Det skal sies at dette laget også vant 
Gothia cup uka etter, Så nivået var godt. Breddelaget vant og tapte noen kamper og kjempet om å 
komme til B finalen, men tapte i semifinalen dessverre, men gjorde et godt inntrykk.  

Vi hadde også med tre spillere på lån fra andre klubber for å klare å stille to lag å gi nok sportslig 
tilbud til alle spillere. Thomas Magnusson og Bendik P Tveit fra henholdsvis kambo IL og Ås IL og Eirik 
Green fra Årvoll i Oslo.  
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JR.laget spilte også i år mange kamper i rekruttserien i 4 divisjon i tillegg til KM. Her presterte jr laget 
veldig bra i flere kamper og var en stor del av bærebjelken i det og holde denne viktige plassen. 

Flere spillere har trent mange økter med A laget gjennom hele sesongen og klart seg meget bra.  

Liam, Ezekel, Jørgen, Nikolai k Berg , Tristan, Oliver A som har frekventert oftest . i tillegg har Nico , 
Lucas ,Philip, Ali trent noe økter.  

Sesongavslutning på bowling 1 ble en hyggelig kveld med god mat og drikke samt at vi delt ut 
premier: 

Nicolai Schau            Toppscorer     jr     12 mål  rekrutt  8 mål  

Jørgen Haugsvær     Spillernes spiller  

Oliver Almvik            Størst utvikling  

Ludvik Guthu            sosialminister  

 

Det ble også arrangert en sosial samling for hele trenerteamet og støtteapparatet 1 juli hos 
hovedtrener, som stod for mat og drikke til den. Vellykket samling med mye latter og gode historier. 

Bjørn-Erik Carlsen  hovedtrener. 

 
3. Yngres avdeling | Beretninger fra Yngres-styret og lagene 
3.1 Beretning fra styret i Yngres avdeling 

Styrets medlemmer: 

Bård Nohre (leder), Nichlas Cobb (nestleder), Jadranka Perisa, Rijad Ademi, Kjell-Krisitian Ellingsen, 
Thomas Klausen og Geir S. Greenwood. 

 

Aktiviteter 
Det har vært gjennomført en rekke møter for yngres styret hvor relevante saker har blitt diskutert.  
Styret har i hovedsak to ansvarsområder; Arrangement og sport.  
 
Bård Nohre har i hovedsak vært ansvarlig for sport mens Jadranka Perisa har hatt ansvar for 
arrangement.  
 
Styret har organisert arrangementene rundt A-lagets kamper på Melløs med kiosk- og loddsalg, samt 
innkalling av ballgutter. I tillegg har yngres styret vært i førersetet for organisering av 
fotballturnerninger, og fotballskoler.  
 
Det har i tillegg vært gjennomført en rekke dugnader – herunder salg av fiberkluter som har gitt et 
økonomisk bidrag til klubben. Driften har også vært preget av stram likviditet som for resten av 
klubben, som forventes bli bedret for 2023.  
 
Videre har styret i yngres ivaretatt dialogen med foreldre til spillere i yngres avdeling.  
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3.2 Årsberetning for 2016 i 2022

2016 laget ble startet opp rett før sommeren 2022. Etterhvert er vi blitt en god stamme på ca 15+ 
små gutter, de fleste med stor interesse. Gjennom senhøst og vinter har vi prøvd å få til to treninger, 
en inne og en ute. Innetreningen på Melløs skole skal sies å være krevende med tanke på en såpass 
vilter gjeng ;) Skal bli fint når energien ( og lydnivået) får mer plass å boltre seg på :) 

Treningshverdag 
Fokus på treningene har vært å ha at ungene skal ha det gøy mens de lærer. Det vil si at vi har 
øvelser der de leker samtidig som de øver på å få kontroll på ball. Deretter spiller vi mye kamper. 
Etterhvert som tiden  har gått har vi kunnet utvikle øvelser og fokusområder. 

3.3 Årsberetning 2022 for G 2015 

Laget er primært driftet av tre trenere, lagleder, assistent og foreldrestøtte. 

I september 2022 mistet vi en trener, men det sportslige og organisatoriske tomrommet er fylt. 

Vi har deltatt på 3v3-cuper. Lervig Big cup, Eika cup, Øreåsen cup, Minifestival i Ås, Askim, Drøbak, 
Jeløy, Kambo og Rakkestad.  Det er arrangert to pizzakvelder, treningskamp med Øreåsen II, 
deltakere på Folkets kamp, hatt utgang med A-laget, vært ballgutter på hjemmekamp, deltatt på 
diverse dugnader, vært kioskvakter og avholdt foreldremøte. 

Laget har faste innetreninger på Melløs i vinterhalvåret og ute på Løkenfeltet på sommeren. I tillegg 
til fast utetrening på kunstgresset på lørdager. 

Laget har en fast kjerne som stiller opp stort sett hver gang, men samlet tropp er 21 spillere. 

Trenere jobber mye med grunnleggende fotballferdigheter, samspill og teknisk ballhåndtering. 

Stemningen i laget er bra og som alle steder ser vi at holdningsarbeidet og lagånden er viktig å jobbe 
med hver eneste trening. 

Alt i alt har det vært et vellykket år med stor fremgang på enkeltspillere og oss som lag. 
2023 blir et veldig spennende år der vi begynner med serie- og femmerspill. 

For G 2015 

Anders Kyvik 
Lagleder 
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3.4  Årsberetning 2022 for 2014 
 
Trenere og støtteapparat: 
 
Trenere: Anders Tjønndal Pettersen og Morten Bakke.  
 
Lagleder: Anders Tjønndal Pettersen.  
 
I 2023 vil vi ha ny hovedtrener i Atila Alaei, mens resten av støtteapparatet fortsetter som tidligere år. 
Støtteapparatet rundt Atila er styrket ettersom vi kommende sesong i 2023 skal ha med oss ett lag 
ekstra i serien.  
Cuper / kamper:  Laget spilte to cuper: • Champions cup i Råde • Select cup i Krapfoss. Det var også i 
2022 noen utfordringer rundt corona, men det gikk seg til utover året og laget styrket seg. Vi hadde 
noen treningskamper samt seriespill mot de fleste lokale lagene. Treninger: Det ble et spesielt 
treningsår grunnet corona i starten av året, men fra å ha vært få spillere er vi nå blitt 18 spillere i 
starten av 2023. 

 

 

3.5   Årsberetning 2022 for MFK 2012 
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4. Generelt
5. Siste krampetrekning av pandemien laget en litt rufsete start på 2022 med noen avlyste
cuper, men heldigvis har livet vendt tilbake til normalen, og laget består ennå. Det har dog vært
fluktueringer i spillermassen, og med første år med 7’er fotball, så har vi gått på litt kvist denne
sesongen. Heldigvis avsluttet vi 2022 med positive prognoser for framtiden.

6. Lagledelse
Vi har hatt litt rotasjon på trenersiden. En pappatrener gav seg forståelig nok da sønnen sluttet. 
Heldigvis har vi fått inn 2 nye pappaer med trenererfaring i trenergruppen, så denne er ganske 
robust per nå. Dette er en stor fordel i form av at man lettere kan fordele belastning, og fordi flere av 
trenerne har reising i jobb og andre forpliktelse som noen ganger forhindrer deltakelse. Vi har ikke 
greid å rekruttere noen foreldrekontakt på de 4-5 årene laget har bestått, så denne rollen bekles av 
lagleder.  

7. Spillergruppe
Det har vært noen justeringer i spillergruppen i 2022. Vi startet året på en nedadgående trend, hvor 
vi hadde gått fra 21 til 17 spillere i løpet av 2021. Denne trenden fortsatte inn i 2022. Dårlig oppmøte 
på treninger i vinterhalvåret og lite motivasjon gjorde at det var vanskelig å vite hvor mange spillere 
som faktisk var på laget. Mot sommeren opererte vi med et aktivt antall ned mot 11-12 spillere, noe 
som gjorde seriespill med 2 påmeldte lag i 7’er fotball utfordrende. 

Hvis man skal forsøke å vri en 
minskende spillergruppe til noe 
positivt, så må det være at de som 
sluttet var de som var minst 
interessert både i å møte opp på 
trening og på å yte på banen. Slik 
sett har spillergruppen blitt mer 
ensartet, og kvaliteten på 
treningene bedre.  

I høst har det også startet flere nye 
spillere på laget som både er 
interesserte i å møte på trening og å 
yte på banen, og gruppen telte ved 
utgangen av året 16 spillere.  
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Vi har også blitt kontaktet av flere spillere som ønsker å starte på laget. Dette er spillere som allerede 
spiller på et annet lag i nærområdet, så denne saken er sendt til ledelsen i MFK for korrekt 
håndtering. Hvis dette skulle løse seg, så er prognosene gode for en robust spillergruppe i løpet av 
2023. 

2 spillere på 2012 hospiterer opp til 2011 en trening i uken. Etter at 2013 kullet meldte seg unisont ut 
av klubben har vi mistet hospiteringsgrunnlag fra dette årskullet til vårt lag. Dette er veldig synd, da 
en slik hospitering både kunne gitt flinke 2013-spillere nye utfordringer, samt at vi på 2012 kunne 
fått hjelp når det skortet på deltakelsen i sommer. 

8. Deltakelse/oppmøte 
Som allerede nevnt har vi vært plaget med labert oppmøte på trening, særlig i kaldt og vått vær. 
Etter nevnte utskiftninger i spillergruppen, har dette tatt seg kraftig opp prosentvis, og deltakelse på 
treninger har blitt god. 

Vi har også hatt 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, uten at dette har hjulpet nevneverdig. Resultatet er at noen spillere har måttet dublere 

kampuken for å dekke forfall for andre spillere på 
bortekamper. Vi håper at trenden med bedre oppmøte og 
innsats på treninger også resulterer i oppmøte til kamper med 
«ny spillergruppe». Når serien starter i 2023. Vi har meldt på 
2 lag i 2023 også, og håper vi får det til i år. 

9. Treninger 
MFK 2012 trener nå 2 ganger i uken, men med ambisjon om 
3. Vi ønsket oss en tredje innetrening på Malakoff. Av 
forskjellige grunner har ikke dette dessverre ikke blitt noe av.  

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.  

10. Spillerutvikling 
MFK 2012 ønsker at klubben prioriterer å få på plass igjen 

tidligere ordning med egne spillerutviklingstreninger (SU) for alle aldersgrupper. 

11. Cuper 
De «vanlige» vårcupene BDO cup, Sprint cup (inne) og Ekholt cup ble alle avlyst i 2022. Sprint tro til 
med en liten minicup for 2012 kullet som vi spilte før feriestart. Utover det deltok vi på Ås sin 
jubileumscup i august med ett lag. Vi var påmeldt med 2 lag, men måtte trekke det ene grunnet for 
få spillere 

12. Serie 
13. 2022 var første året med 7 mot 7 for 2012 og vi hadde 2 lag påmeldt i serien. Som nevnt 
tidligere var det så dårlig oppmøte på kamper, at vi måtte be klubben trekke et lag fra serien i 
høstsesongen.  

På den positive siden så har det vært mye godt spill. Trenerne har i alle år fokusert på pasningsspill, 
noe som begynner å komme til sin rett ved overgangen til 7’er fotball, særlig på brede baner. 

19

19



Resultatene har variert en del (uten at vi teller;-), men vi er av de lagene som (subjektivt) spiller 
finest fotball, og som er minst avhengig av «enkeltstjerner» som scorer tosifret antall mål per kamp. 

14. 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. Det synes vi er trist og unødvendig. 

Vi har nå bedt 3-4 ganger om ett nytt draktsett, helst med riktig MFK gulfarge, og i størrelser som 
passer barna. Draktsett har ikke materialisert seg. Ei heller en tilbakemelding på status på noen av 
henvendelsene. Det er litt frustrerende å bli møtt med total stillhet og samtidig se at andre årskull i 
MFK har fått nye sett. Det registreres også at det i visse årskull figurerer både hvite og svarte 
reserve-draktsett i tillegg til det gule.  

Vi har også store problemer med å få treningstøy til nye trenere nå vi er så heldige at noen stiller 
opp. Nå er ikke treningstøy motivasjonen for å bidra i trenerteamet, men det bidrar ikke til en følelse 
av at klubben setter pris på jobben når man ikke får et egnet antrekk med riktig logo på feltet. 

15. Dugnad 
MFK 2012 er som sagt heldige med en relativt robust trenergruppe. Utover disse er det ganske så 
trått på dugnadssiden. 3-4 familier bidrar. Resten lar være å møte opp. Vi har stilt på de dugnadene 
vi skal, men det er i stor grad trenerfamiliene som bemanner disse også. 

På høsten 2022 dukket det opp veldig mye aktiviteter på kort varsel som førte til ekstra dugnader 
(kronekamper, salgsdugnader, cup, som så ble avlyst igjen, med mer). Vi har stor forståelse av at 
klubben trenger penger, men ønsker veldig at det pekes ut noen større aktiviteter med litt 
mellomrom, som det varsles om tidlig (slik som BDO-cup som alle vet kommer), slik at vi slipper å 
kaste oss rundt på kort varsel flere ganger på kort tid. Dette skaper irritasjon både i lagledelsen og en 
allerede snau foreldregruppe. 

16. Sosialt 
Vi har noen mammaer som driver en liten 
trivselsgruppe for laget. I år har disse 
arrangert både sommer- og 
høstavslutning. 

17. Dialog med klubben 
MFK 2012 setter stor pris på Yngres 
diskusjonsgruppe på Facebook som gir 
mye informasjon som vi da slipper å 
etterlyse. Det savnes likevel litt struktur i 
informasjongangen rundt formalia som 
seriepåmelding (frister), ønsker og 
tildeling av treningstider, prosedyrer for 
innmeldinger i klubben osv. I tillegg så 
savnes som sagt tilbakemeldinger på 
henvendelser fra laget. Det som virkelig 
har blitt tatt hånd om i 2022 er Spond. 
Her får vi god støtte. 
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MFK 2012 foreslår at det etableres et «årshjul», hvor store dugnadsinnsatser, kroneskamper, 
påmeldingsfrister (serie), innspill til treningstider sommer/vinter, rotasjoner av draktsett etc etc 
identifiseres. Da kan lagledelsen i alle kull få hjelp til å gjøre de rette tingene til rett tid. Gitt at dette 
årshjulet holdes oppdatert og blir tilgjengeliggjort vel og merke. En kort påminnelse i forkant av 
viktige frister ville også vært velkomment. 

Når vi i 2012 nå har ytret noe kritikk i årsberetningen, så vet vi meget godt at de fleste som styrer 
klubben gjør dette på dugnad, og at de alle sammen legger ned langt mer tid til dette enn det vi i 
lagledelsen på et årskull gjør. Så vi vil gjerne påpeke at vi er meget glade for at noen faktisk stiller 
opp og gjør den nødvendige jobben for å skape den overbygningen som vi på lagene trenger. 

Og vi er alle glade i MFK! 

Ørjan Funderud 
Lagleder MFK 2012 

3.6 Årsberetning for 2022 MFK G2011 

Generelt 
2022 ble et endringens år for MFK 2011. Fra å være et kull på 21-22 spillere opplevde vi en sterk 
tilvekst på høsten, og antallet har nå stabilisert seg på rundt 35. Også i trenerteamet har det vært 
endringer. Heldigvis har det vært lett å rekruttere frivillige rundt laget, noe som sikrer god oppfølging 
av barna selv om gruppen er stor.  

Aktiviteten er generelt høy, med deltakelse i mange treningskamper og cuper i tillegg til seriespillet. 

Trenerteam 
I realiteten snakker vi om 2 trenerteam i løpet av året her. Vi startet opp med følgende 
sammensetning: Nichlas Cobb (hovedtrener), Mikael Mellquist, Andreas Kjellin Bergmann, Ståle 
Myhre og Hallvard Mildestveit. 

Etter seriespillet (1/10) takket Mikael og Andreas for seg og Ståle trappet ned til «bare» 
foreldrekontakt. Arif Muaremi tok over som hovedtrener og samtidig kom Leif Øivind Edstrøm, 
Thomas Robberstad, Tore Rytter Jakobsen og Simen Bøhaugen inn i teamet. 

Tusen takk til alle for strålende innsats rundt kamper, cuper og treninger i 2022! 
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Spillergruppe 
Som tidligere nevnt så var det en stor vekst i spillergruppen i løpet av høsten 2022. I all hovedsak 
etter seriespillet var ferdig. Pr nå er vi så mange at vi har «inntaksstopp» for nye spillere og venteliste 
på spillere som ønsker å bli med. 
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Sportslig aktivitet 
 

MFK 2011 har holdt en jevn frekvens med 3 treninger i uken i løpet av 2022. Oppmøtet har stort sett 
vært meget bra, og kvaliteten god. Vil i den forbindelse rekke en stor takk til våre trenerveiledere 
Arne Haraldstad og Torger Willadssen, samt Even Juliussen for mange nyttige innspill og råd. 

Året startet, i tillegg til vanlig lagsaktivitet, med samarbeid på to hold: fortsettelse av ØME-prosjektet 
med Eika og Øreåsen og rundt treninger og kamper med MFK 2010.  

ØME deltok i en «vinterserie» i 2010-klassen (i praksis organisering av treningskamper) noe som 
sikret god motstand vinteren igjennom. Det ble også avholdt jevnlige treninger på ØME i perioden 
frem til serien tok til, og vi deltok også på en EatMoveSleep-cup i Fetsund.  

Vinterserien startet opp igjen etter seriesesongen, og vi deltar med 2 lag – men denne gang som MFK 
2011. 

Med MFK 2010 hadde vi felles treningsøkter og kamphospitering gjennom hele sesongen. Spillere fra 
2011 deltok også på en del cuper sammen med 2010 gjennom året, deriblant Stjernecup på Hamar, 
som var en veldig fin opplevelse. 
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Ett av ØME-
lagene på 
EatMoveSleep-
cup i Fetsund. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie 
Dette var siste året med 7er-fotball for våre spillere. Vi deltok med 2 lag. Selve seriespillet forløp som 
normalt, med mange jevne kamper.  Eneste aber var at det dessverre trakk seg en noen lag fra 
gruppen til «Moss Gul» så disse mistet en del seriekamper. Dette ble forsøkt kompensert med 
deltakelse i en ekstra cup for dette laget.  

Etter 1/10 ble 7er-fotballen vinket et endelig farvel, og både trenere og spillere er meget fornøyd 
med overgang til ny spillform, 9er-fotball.  

 
Cuper 

Det ble et respektabelt antall cuper dette året. BDO ble dessverre avlyst (koronaetterdønninger), så 
innefotballen måtte greie seg uten MFK 2011 i 2022. Utenom de cupene der vi deltok med 

ØME/MFK 2010 var vi med på 
Borgen Cup, Hasle/Løren-cup, 
Oppegård høstcup, Langhus Fair 
Play og Friggcup. 

   

 

 

 

 

 Fra Langhus Fair Play Cup 
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 Gladlakser på Melløs 

Øvrig 

Et viktig punkt for oss, særlig fordi vi har mange nye, er å bygge felleskap og en god garderobekultur. 
Vi har blant annet innført felles samling i garderobe før kamp (og enkelt treninger), noe som har hatt 
en positiv effekt både på «kamp-praten» og det sosiale. Det er også gjennomført spillersamtaler med 
spillerne på laget. 

MFK 2011 er også så heldige at vi har en egen sosialkomité som arrangerer tilstelninger med et mer 
sosialt enn sportslig tilsnitt. I 2022 har de blant annet stått for pizzakvelder, felles deltakelse på A-
kamper, representere MFK i nissetoget osv. Et høydepunkt var opplæring i hvordan å være en god 
MFK-supporter av Jan-Erik Syverud fra Kråkevingen. Der fikk barna god opplæring i diverse 
supporter-sanger, flaggvifting og kamprop. Tusen takk til de foreldre som står bak dette! 
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Supporter masterclass fra Kråkevingen 

MFK-nisser klar for avgang i nissetoget. 

3.7 Årsberetning G12 sesongen 2022.

Denne sesongen var det første året for spillerne med 9 er spillform. 

Vi startet opp full sesongoppkjøring rett over nyåret med 3 faste økter pr uke på Melløs 
kunstgressbanen. 

Vinterserien for 2010 årgangen med samarbeid med ca 10 andre klubber fra lokaldistriktet startet 
opp allerede høst 2021 og frem til seriestart 2022.Spillerne kunne endelig spille med stor bane fra 16 
til 16 m mot gode lokale lag gjennom hele sesongoppkjøringen. 

Spillertroppen var liten fra starten av året og da ønsket vi å kjøre faste spilløkter hver fredag sammen 
med G11 årgangen slik at vi kunne få flere gode økter med banespill mot mål for alle spillerne.Dette 
ble veldig bra for begge årgangene gjennom store deler av sesongen. 

Seriespillet startet opp våren og spillerne har vist veldig god utvikling gjennom sesongen.Det å 
komme igjennom litt motgang på våren og oppleve mestringsfølelse har vært en sterk faktor dette 
året. 

Gutta har vært med på cupspill på nye steder gjennom våren og sommeren og fikk gode høstcuper 
på Frigg Cup og Stjerne Cup i Hamar.  
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3.8 Årsberetning sesongen 2022 for MFK 2009 

Team 2009. 

Trenerteamet til MFK 2009 bestod i 2022 av Thomas Eklund (hovedtrener) Marius Lien, Espen Foss, 
Jon Endal, Bård Nohre og Ole Johannessen (Lagleder) Foss, Endal og Nohre har alle valgt å gi seg 
etter mange år, og nytt team for 2023 er på plass 

Spillergruppen bestod av 25 treningsvillige 12/13 åringer med ulike ambisjoner, 2 valgte å gi seg og 2 
nye kom til. (4 nye er spillere er også på plass for 2023) 

Fokusområde/målsetning. 

Noen fokusområder har blant annet vært at alle på laget skulle bli sett og gitt oppfølging/veiledning i 
like stor grad, i første kvartal hadde vi også fokus på forsvar, angrep og samhandling mellom disse 
leddene, med 1 mnd på hvert område. Målsetning for bredde var at alle skulle oppleve økt mestring 
igjennom sesongen, hvilket vi synes vi har lykkes godt med. For KM så var hovedmålet Adidas cup, 
hvor vi møtte mange nye lag og hadde noen vanvittig kamper før vi røk ut i 1/8 del finalen.       

Treninger. 

Vi økte til 4 treninger i uken i 2022, og vi har også hatt en hospiteringsgruppe opp mot 2008. Der har 
spillerne fått være med på både trening og kamp. En annen tilleggsarena har vært sonetrening hvor 
det i år har vært med 6 spillere. 

Seriespill. 

2009 har stilt med et KM lag og et breddelag, KM snublet på målstreken og endte opp i B-sluttspill 
hvor de tok en 3 plass. Bredde laget endte i år sist, men tap og vinn med samme sinn har holdt gutta 
godt fornøyde likevel, de kom bra mot slutten av sesongen men da var plasseringen allerede gitt. 

Turneringer. 

Adidas cup med KM, dette eventyret endte med tap for Donn FK i 1/8 del finalen. 

Kunstgress cupen Larvik (Halsen IF) med 2 mix lag, her fikk vi 2 og 3 plass. 

Championscup i Råde med Bredde. 

Gui cup med 3 mix/jevne lag, her tok vi storeslem og fikk 1,2 og 4 plass. 

Konklusjon. 

Spillere og trenerteamet har alt i alt hatt enda en flott fotball sesong, hvor vi har hatt en god 
utvikling både sportslig og mentalt alle mann alle. Innad i laget fortsetter den gode stemningen, og vi 
tørr påstå at denne gruppen er i en egen klasse når det gjelder samhold og teamspirit. 
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Juleavslutning med Moss fotball klubb sin 2009 årgang 

Moss 21.02.23 

På vegne av trenerteamet 2009. 

Ole Johannessen, Lagleder 

3.9 Årsberetning 2022 for 2008 

Vi tok over laget i oktober 2021. Da var det en sammenslåing av spillere fra Moss FK og Eika Krapfoss. 
Disse har hatt treninger sammen før men det var forskjeller i kultur og adferd. 

Vi så tidlig at vi måtte jobbe med holdninger og oppførsel. Det var mye sutring og dårlig disiplin i 
laget. Det toppet seg i en kamp i Adidas Cup der 2 spillere ble utvist. Det ble et skikkelig 
oppvaskmøte med spillere og foreldre. Vi slo hardt ned på dårlig adferd mot egne medspillere, 
trenere, motspillere og dommere. Dette ga fort en god effekt og vi kunne etter hvert øke 
intensiteten på treningene og fokus på dommer forsvant sakte, men sikkert. 
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Vi begynte tidlig med å øve på Valg i treningsøktene våre. Posisjonering og tempo i ballbehandlingen. 
Vi avdekket gjennom dette manglende basisferdigheter som innsidepasning, mottak og presisjon i 
langpasninger. De fleste hadde ikke en liggende vrist liggende inne i sin kunnskapskasse. Vi kjørte 
derfor inn en økt i uka der vi fokuserte mye på dette. Vanskelig å gjennomføre gode valg hvis du ikke 
evner å gjennomføre. 

Gjennom å trene på dette la vi mye av barnefotballen bak oss. Vi har hele tiden snakket om utvikling 
i stedet for resultat. Resultatene fikk komme som en konsekvens av utvikling. 
Vi har dyrket 4-3-3 og jobbet med arbeidsoppgaver for hver enkelt posisjon. 

Gjennom året ble vi stadig bedre, men vi slet med enkeltspillere sin motivasjon. 

I oktober 2022 fikk vi inn 7 spillere fra Kambo på hospitering. Dette økte umiddelbart kvaliteten på 
treningene og førte til at enkelte andre valgte å slutte som et resultat av manglende mestring. De 
fleste gikk til Eika Krapfoss som er en av våre samarbeidsklubber. 

Vi har ikke mottatt noe nytt utstyr dette året. Vi delte drakter med 2007 og arvet gamle baller og 
kjegler. 

Alt i alt har det vært et vellykket år med stor fremgang på enkeltspillere og oss som lag. 
2023 blir et veldig spennende år. 

Hovedtrener: Glenn Bednarczyk 

Hjelpetrener: Christian Blad Ausland 

Lagleder: Christian Blad Ausland 

Foreldrekontakt: Kristin Ribe 

3.10 Årsberetning for 2007 i 2022 

Gutter 2007 sesong 2022 

Vi stilte 2 lag i Km serien i 2022 der vi ble seriemestere med lag 1 dette medfører at vi i 2023 spiller i 
Interkrets G16 

Moss G15 deltok på 2 cuper Sør-Cup i Kristiansand(semifinale) og Norway Cup (Kvartfinale) begge 
disse cupene ble spilt med blandet lag ifra lag 1 og 2 

Vi har i sesongen 2022 nådd våre mål som var opprykk til Interkrets samtidig har guttestammen G15 
økt med 5 spillere og teller nå 40  aktive spillere en flott stor gjeng med masse talenter. 
Fokuset vårt har hele tiden vært utvikling noe som kan synes gjennom resultater i 2022 vært gode 
kvalitetstreninger med stort oppmøte. 
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Øvrige grupper og komitéer | Beretninger for 2022 

 

4.1 Klubbens dommere 
Det har i 2022 vært 2 kretsdommere som har dømt kamper for Moss FK. 

Øystein Gulljord er klubbens dommerkoordinator. 

Klubben fortsetter rekrutteringsjobben av dommere.  

Øystein Gulljord 

 

4.2 Marked | Beretning for 2022 og oversikt over klubbens sponsorer 
 
Det ble engasjert en egen markedsgruppe fra November bestående av Tommy Hyggen, Erik 
Edvardsen og Siv Holder. Tett på jul og juleferie ønsket vi å treffe så mange som mulig av partnerne 
for en gjennomgang av eksisterende avtaler og avrunde året. Det var også svært viktig å komme i 
gang med samtaler med eksisterende draktsponsorer. Drakten måtte være ferdig til bestilling den 
15.1 og dette rakk vi med god margin. Vi har re-signert mange partnere som har har vært gode 
støttespillere gjennom mange år, og det er også veldig gledelig å meddele at det er kommet til flere 
nye partnere i nettverket. Det er utrolig hyggelig å oppleve optimismen fra de som bidrar og de nye 
som har kommet til. Det er liten tvil om at vi sammen skal skape mange gode opplevelser i OBOS-
ligaen, langt ut over 90 minutter i kamp. 
 
Vi gleder oss til det videre arbeidet og er enormt takknemlige for all støtte og bidrag fra næringslivet! 
 
Siv Holder 
Leder Markedsgruppen  
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Moss Fotballklubbs partnere i 2022 

Hovedpartnere 

Partnere 

Abacus Moss Treemballasje 
Areal Asfalt Multiconsult 

Bajazzo Peppes 
BDO PS Press 

Bilbutikk 1 Ragde Eiendom 
Bonefish Rema 1000 Mosseporten 

Bredsand Tilhengerservice Rema 1000 Varnaveien 
Campino Rune Jørgensen AS 

CAS Råde Bakeri 
Eurofins Råde Graveservice 
Europris Sara Frisør 

Fargerike Bretun Schaus 
Foss & Co Selvaag bolig 

Hansen Protection Skade & Lakk AS 
Hydroclean Solberg Hage & Anlegg 

Høyden Hairshop Spents Moss 
Skolt 

    Kias Stena Recycling 
KMS Strax Frisør 

Knut Bjerke Støtvig Hotel 
Kynningsrud Tannlegene Solem og Trondsen 
McDonalds Toppform Fitness 

Meglergaarden Toyota 
Metra næringsformidling Unil 

Mobile Vannsjøklinikken 
Moss Avis Øre Villa Kro 

Moss Hagemaskin 
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4.3 «Ressursgruppa» | Beretning for 2022 

Det har vært god aktivitet i gruppen i 2022. 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.  

På vegen av ressursgruppen 
Klaus Hansen 
Knut Evensen 

4.4 Samfunnsansvar | MFK Care og Gatelaget 

MFK Care i 2022 

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 2022. Vi retter 
en stor takk til samarbeidspartnerne som har bidratt økonomisk til driften av MFK CARE og Gatelaget 
i 2021. 

- Fotballstiftelsen
- Sparebank 1
- Moss kommune
- Moss Taxi
- Peppes Pizza
- Alle frivillige som har bidratt med stort og smått.

Moss FKs Gatelag i 2022

Karl Øyvind Nilsson tok over gatelaget 11 april 22, startet opp med få spillere, men etterhvert som 
ukene begynte spillere å komme. Måtte utsette noen kamper i starten, som gjorde at vi dro til Hamar 
og lå over på Raufoss til dagen etterpå og spilte to kamper på 2 dager, og brukte denne turen til litt 
sosialt. Moss fikk seg en bra start på sesongen og lå godt an på tabellen, og vant fairplay prisen for 
første halvdel av sesongen. Hadde 2 uker ferie så var vi i gang igjen med treninger, 
Ble en bra stamme hele sommeren med opptil 12-14 spillere som trente godt sammen og vi begynte 
å bli klar for NM på Nadderud. Bodø Glimt og Rosenborg var i vår pulje, og satte oss som mål å komme 
godt ut av gruppa, glimt ble slått 2-1 og Rosenborg ble slått 6-2. Og endte på 7 plass av 28 lag, så ny 
rekord og samholdet ble satt i fokus, og spillerne begynte å spille sammen også på andre dager enn vi 
hadde trening på. Vi vant også en pris fra Annerledes og stolt, på 10.000 kroner og disse skulle egentlig 
brukes på paintball, men ble så seint at vi lovet at dette skulle gjøres i løpet av mai 2023. 

Min tid som trener for gatelaget ble 10 mnd, fylt med mye latter, fine prater både sammen og 1 til 1. 

Karl Øyvind Nilsson 
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4.5 Medlemmer 2022 

Status årsberetning 2021 – 430. Medlemmer Pr. 31.12.22 - 669 betalende medlemmer. Vår 
ressursperson Børge Skogvoll har gjort en formidabel innsats hvor alle seniormedlemmer man ikke 
hadde info til ble oppdatert og systematisert. Nye medlemmer har også blitt rekruttert. 

Gjennom et systematisk arbeid har klubben klart å øke medlemsmassen betydelig. 

4.6 MFKs Eldres Avdeling | Beretning for 2022 

STYREBERETNING 

I året 2022, ble det avholdt div styremøter og telefon møter.  

Oktober møte i 2022 var en stor suksess , med diverse pølse slag, fra Tyskland. 

Vi hadde også i år besøk fra Mosse ølets venner, med Bjørn Hytten og resten av styret, fra Mosse 
ølets venner som holdt et fint foredrag om Ekeby Micro Bryggeri, samt diverse smaks prøver fra 
bryggeriet. 

Årets julebord ble avlyst pga for få påmeldte. 

VI har mottatt fra Norsk Tipping, grasrotandel ca kr. 36.000,-. 

Salg av kaffe ca kr. 16.000,- 

Eldres har sponset klubben med va kr. 41.000,- til diverse arrangement i 2022. 

På slutten av året, ble bestem at Eldres skulle sponse klubben med ca kr. 50.000,- til TV, 
Varmepumpe og plisje gardiner i brakka, ut mot banene. 

Gunnar Berg 
Formann 

egns a   ed n ter g ds ett 

  es ltatregns a   g ds ett 
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Moss Fotballklubb 

Resultatregnskap 2022 og budsjett 2023 

Regnskap 
2022 

Inntekter 
Noter: 

Sponsorinntekter 2 723 906 
Billettinntekter 1 449 655 
Medie inntekter 50 000 
Inntekter salg/utleie spillere 85 876 
Kontingenter I Treningsavgift 1 219 258 
Cuper I fotballskoler 176 197 
Øvrige inntekter 1 035 608 
Tilskudd 2 287 933 
Kompensasjon ifm. COVID-19 185 089 

Sum inntekter 9 213 521 

Kostnader 

Personalkostnader 7 6 347 230 
Trening, utstyr 591 443 
Baneleie 149 425 
Egne arrangement 814 835 
Andres arrangement 305 578 
Administrasjon (inkl husleie) 751 315 
Øvrige kostnader 859 817 
Avskrivninger 3 232 953 

Sum kostnader 10 052 597 

Driftsresultat -839 076

Ekstraordinære poster 
(gaver, dugnad klubbhus, etc.) 854 377 

Finansposter -195 964

Årsresultat -180 663

Regnskap Budsjett 
2021 2022 

4 188 531 4 300 000 
468 881 550 000 

40 000 100 000 
906 709 1 100 000 
311 991 500 000 
381 482 750 000 

1 913 757 2 000 000 
778 942 150 000 

8 990 294 9 450 000 

5 922 900 5 200 000 
721 226 500 000 
132 498 100 000 
330 949 520 000 
550 881 500 000 
555 377 570 000 
755 425 600 000 
177 835 240 000 

9 147 091 8 230 000 

-156 796 1 220 000 

1 101 157 450 000 

-172 348 -150 000

772 012 1 520 000 

Budsjett 
2023 

4 047 000 
3 224 000 
2 861000 

0 
1422 400 

230 000 
1 575 000 
2 288 000 

15 647 400 

9 801 707 
753 693 
248 000 
579 000 
330 000 
740 000 

1065 000 
233 000 

13 750 400 

1 897 000 

-70 000

1 827 000 
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5.2   Balanse 2022

Noter 31.12.2022 31.12.2021

ANLEGGSMIDLER:

Varige driftsmidler
Tomter,bygninger og annen fast eiendom 3 2 704 567 2 795 512
Transportmidler, inventar og maskiner o.l. 3 415 394 553 858

Sum varige driftsmidler 3 119 960 3 349 371

Finansielle anleggsmidler
Aksjer 4 30 000 30 001

Sum finansielle anleggsmidler 30 000 30 001

SUM ANLEGGSMIDLER 3 149 960 3 379 371

OMLØPSMIDLER:

Varer 60 943 35 400

Fordringer
Kundefordringer 2 344 703 107 645
Andre fordringer 2 916 590 1 049 726

Sum fordringer 1 261 293 1 157 371

Bankinnskudd, kontanter og lignende 60 094 162 376

SUM OMLØPSMIDLER 1 382 330 1 355 147

SUM EIENDELER 4 532 291 4 734 518

EGENKAPITAL:

Innskutt/opptjent egenkapital 5 518 228 1 105 217

SUM EGENKAPITAL 518 228 1 105 217

GJELD:

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Øvrig langsiktig gjeld 895 085 1 400 295
Sum annen langsiktig gjeld 895 085 1 400 295

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 240 418 1 060 875
Skyldig offentlige avgifter, trekk 541 681 464 005
Annen kortsiktig gjeld 6 1 336 879 704 127
Sum kortsiktig gjeld 3 118 978 2 229 007

SUM GJELD 4 014 063 3 629 302

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4 532 291 4 734 519
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5.3    Noter til regnskapet pr. 31.12.2022

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 2022.

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  Inventar  Maskiner og 
utstyr  Sum 

Bokført verdi 31.12.21  2 795 512  233 858  320 000  3 349 371 

Årets tilganger  3 542  - -  3 542 
Årets avskrivninger  (94 488)  (58 465)  (80 000)  (232 953)
Bokført verdi 31.12.22  2 704 567  175 394  240 000  3 119 960 

Note 4 – Aksjer

Antall %-andel Pålydende Bokført verdi
MFK CARE AS 300 100 100  30 000 

Note 5 – Endring egenkapital 2022

Egenkapital
01.01.2022 1 105 217
Korreksjon av innt.føring 2021 -406 327
Årets over-/underskudd -180 663
31.12.2022 518 228

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 
Annen godtgjørelse
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30.06.22 31.12.22 30.06.23 31.12.23 30.06.24 31.12.24 30.06.25
Poengscore faktisk - 4,8 11,9
Lineær plan (offisiell) - 4,8 7,0 18,5 30,0 41,5 53,0 65,0
Grense rød/gul 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
Grense gul/grønn 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0
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MFKs poengcore i NFFs økonomiske oppfølgingssystem (FOS)

Gul sone: 
65-130
poeng

Rød sone:
< 65 poeng

Grønn sone:
> 130 poeng

38

38

Erik Allum Rønstad



6. Klubbens organisasjon 
 

 
Organisasjonskart Administrasjon 
 

 

 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
Administrasjon 

 
Daglig leder 

 
Styret 

Klubb 
koordinator 

Markeds 
Gruppe 

 

Arrangement 
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Ant Pr halvår Pr år Pr halvår Pr år 
trening 2022  2023  Økning 

Junior 4 3 200 6 400 3 500   600 
G2007 4 2 500 5 000 2 0    
G2008 4 2 500 5 000 2 00   00 
G2009 4 2 200 4 400 2 550   00 
G2010 4 2 200 4 400 2 5 0   00 
G2011 4 2 000 4 000 2 300   600 
G2012 3 2 000 4 000 2 00   00 
G2013 3    
G2014 2 1 500 3 000 1 700   400 
G2015 2 1 100 2 200 1 400   600 
G2016 1 1 100 2 200 1    00 
G2017 1  2 200      0 

ren ngsa g ft ngres  nnst ll ng t l rs øte
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. Klubbens medlemmer

Klubben har løpet av 2022 hatt 672 betalende medlemmer. I løpet av 2022, 3 stk har avgått ved døden, 
slik at det var 669 medlemmer pr. 31.12.2022. 

Medlemmer som har avgått med døden i perioden fra forrige årsmøte: 
Alf Erik Sømme  
Torbjørn Green Lilleås 
Tormod I. Rønning  

 Status ved årsskiftet etter følgende antall medlemmer: 669, hvorav 265 aktive spillere i Yngres. 

Klubbens æresmedlemmer: 

Ingar Askheim 

Knut Evensen 

Jan E. Fredriksen 

Ole J. Henriksen 

Hans-Jacob Henæs 

Per O. Henæs 

Geir O. Henæs 

Bjørn Listerud 

Ivar Listerud 

Thomas Thorkildsen 

Per Viggen 

Einar J. Aas 

Klubbens merkemenn: 

Svein E. Andreassen 

T. Kjell Andreassen

Kjell R. Andreassen

Frode Andresen

Gunnar Berg

Tore Carlsen

Bjørn E. Dalaasen

Eskil Gudim

Klaus A. H. Hansen

Kjell R. Hanssen

Siv Holder 

Renate Isaksen 

Bjørn H. Jensen 

Steinar Johnsen 

Erland Johnsen 

Anders Juliussen 

Thomas Klaussen 

Jon M. Larsen 

Per E. Lorentzen 

Kjell Magnussen 

Geir A. Monge 

Magnar Nilsen 

Kjell O. Olofsson 

Lars Smith 

Karl-Fredrik Stokkan 

Rune Tangen 

Evy L. Viken 

Knut Ødegaard 
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	Det legges opp til et betydelig overskudd på tNOK 1.820. Bakgrunnen for at det budsjetteres med et såpass stort overskudd skyldes at klubben ønsker å kvitte seg med all rentebærende gjeld og vesentlig redusere den kortsiktige gjelden. Målet er å bygge...
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