Moss Fotballklubb

Årsrapport 2020
[19.03.2021]

Agenda for årsmøtet
Årsmøtet avholdes torsdag 25. mars 2021 kl. 18:00
Grunnet restriksjonene knyttet til Covid19-pandemien avholdes møtet digitalt.

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 01.01.20 – 31.12.20 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: Siste seriekamp i den svært spesielle 2020-sesongen ble spilt mot Vålerenga 2 for tomme tribuner
på Intility Arena. Foto: Christian Thuesen
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1. Styrets årsberetning
1.1

Styrets sammensetning

På årsmøtet 31. august 2020 ble følgende personer valgt inn i Moss Fotballklubbs styre:
Styreleder

Geir Hagnes

Nestleder

Tommy Skovly

Styremedlemmer

Terje Madsen, Tommy Hyggen, Rune Jørgensen,
Jadranka Perisa, Kjell Olofsson, Joszef Bøhm

Varamedlemmer

Hans Christian Guthu, Thomas H. Meyer, Anders Juliussen

Terje Madsen måtte relativt tidlig gå ut av styret av personlige grunner. Helge Wisth ble som ny leder
av Yngres-styret tatt inn i hovedstyret som styremedlem for Yngres.

1.2

Styrets beretning for 2020

Innledning
2020 vil for all fremtid bli stående som et 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 i dette annerledes året kan presentere et
positivt regnskapsresultat og en sterkt forbedret egenkapital. Sistnevnte, ikke minst som et resultat av
en fantastisk innsats fra prosjektgruppen for «MFK-brakka» (Ivar Nilsen, Siv Holder og Thomas
Thorkildsen), svært positive sponsorer og en enestående dugnadsinnsats fra mange entusiastiske
medlemmer. Det er lov å være stolt og klappe hverandre på skulderen når vi nå kan ta det nye
klubbhuset i bruk.
Regnskap for 2020
Årsregnskapet er gjengitt på side 46 og viser et årsresultat på kr 2 247 tusen. Årets ordinære inntekter
er kr 7 081 tusen, mens ordinære kostnader utgjorde kr 6 390 tusen. Ekstraordinære poster omfatter
i hovedsak gaver og bidrag for å etablere nytt klubbhus, og utgjør samlet 1 813 tusen.
Det positive regnskapsresultatet er oppnådd hovedsakelig pga.;
1.
2.
3.
4.
5.

Strengt kostnadsfokus som har gitt driftsoverskudd.
Gaver (både i form av penger og dugnadsinnsats).
Ekstraordinære inntektsbringende tiltak, som for eksempel «MFK-veggen».
Sparte kostnader som følge av permitteringer pga Covid-19.
Offentlig støtte for å kompensere tapte inntekter grunnet Covid-19.

Det er svært positivt at klubben nå har positiv egenkapital på kr 333 tusen og at vi dermed med stor
sannsynlighet beveger oss fra rød til gul sone i NFFs økonomiske oppfølgingssystem. MFK har dermed
klart å innfri kravene i den økonomiske handlingsplanen som ble laget for årene 2018-20, noe som
omtales nærmere i avsnitt 4.6 (side 41).
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Budsjettet for 2021
Budsjettet for 2021 er satt opp med utgangspunkt i det opprinnelige budsjettet for 2020 som var
basert på inntekter og kostnader i 2019, og deretter justert for effekten av planlagte aktiviteter og
endringer. Koronaepidemien har allerede fått innvirkning i 2021 (BDO-cup ble kansellert) og det er
usikkert hvordan resten av året vil bli. NFF har meddelt at det vil bli tiltakspakker i 2021 og at
«tiltakspakke 4» vil bli i tråd med de tiltakspakkene som gjaldt i 2020. Den økonomiske situasjonen
krever tett oppfølging av det nye styret, som må treffe nødvendige tiltak fortløpende for å sikre
bærekraftig drift.

Marked og media
Markedsansvarlig var delvis permittert som følge av corona-pandemien i perioden mars – september
2020. Høsten 2020 la styret vekt på å få etablert ny nettside samt videreutvikle både innhold og design
av våre sponsorprodukter. Vi startet arbeidet med både kommunikasjons- og markedsplan, som vi
regner med å sluttføre i første halvdel av 2021.
Sponsormarkedet var krevende i 2020 og ser ut til å fortsette og være krevende i 2021. Styret så
fortløpende på mulige inntektsbringende tiltak og «MFK-veggen» var en stor suksess som sikret
inntekt på ca. 450.000 kroner i 2020. Vi har også anskaffet programvare for å kunne gjennomføre
vareauksjoner. Andre inntektsbringende tiltak vurderes fortløpende. I tillegg til dette har styret hatt
fokus på å reforhandle gjeldende avtaler med Moss kommune og få på plass avtaler for områder som
ikke tidligere har vært dekket. Dette arbeidet er viktig både med hensyn til å redusere leiekostnader
og sikre reklamerettigheter på og rundt Melløs stadion. Nye avtaler antas å være på plass i første
halvdel av 2021.
Se for øvrig rapport fra markedsansvarlig i avsnitt 4.2 (side 32).

Sport
Det ble et svært krevende år også innenfor sport. Til tross for dette kan klubben glede seg over flere
gode resultater i Yngres, som toppes av at G15-laget ble kretsmestere. De vil spille kvalifisering til
interkrets G16 så snart corona-pandemien tillater dette. Etter sesongen har to spillere fra juniorlaget
blitt tatt opp i A-stallen.
Årets seriespill i PostNord-ligaen ble gjennomført med en enkelt serie med oppstart i august.
Opprinnelig var NFFs plan at man deretter skulle gjennomføre to sluttspill for lagene på henholdsvis
plass 1-7 (med opprykk for vinneren og kvalifiseringsspill for nr. 2) og plass 8-14 (med nedrykk for de
tre som havnet sist i sluttspillet). MFKs A-lag lå på 12. plass etter fullført seriespill, og skulle således ha
deltatt i nedrykksspill over 6 kamper. NFF valgte å avlyse dette nedrykksspillet samme dag som de 13
kampene i den enkle serien var gjennomført, og ingen lag rykket ned fra de to PostNord-avdelingene.
MFK ble dermed stående med 13 kamper og en 12. plass på tabellen.
4. divisjon ble kansellert i sin helhet, noe som resulterte i lite eller ingen kamptrening for flere av
spillerne i A-stallen.
Se for øvrig utførlige beskrivelser i avsnitt 2 («Sportslige oppsummeringer 2020», side 7)
Med bakgrunn i omstrukturering av organisasjonen og de skuffende resultatene for A-laget, ble
klubben og hovedtrener Marijo Jovic enige om en termineringsavtale av hans kontrakt mvf. 1. januar
2021. Assisterende A-lags trener, Kristoffer Kolsrud sa opp sin stilling fra samme dato.
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Høsten 2020 så styret behov for å revidere Sportsplanen og styrke styringen av de sportslige
aktivitetene i klubben. Det ble satt ned en prosjektgruppe under ledelse av Bjørn Tore Karlsen for å
utvikle ny Sportsplan. Denne ble vedtatt av Styret 9. mars 2021 og implementeringsarbeidet har
allerede startet og vil ha sterkt fokus inneværende år. Styret prioriterte også å styrke ledelsen av det
sportslige området i klubben og ansatte Thomas Myhre som Sportssjef 1. januar 2021. Dette er i første
omgang et ett-års prøveprosjekt, med en klar intensjon om å gjøre stillingen permanent.
I januar startet styret en svært grundig rekrutteringsprosess for å finne nye A-lags trenere. Shaun
Constable ble ansatt som ny hovedtrener A-laget den 1. februar 2021 og Even Juliussen som
assisterende A-lags trener 1. mars 2021. Sistnevnte er ikke en heltidsstilling.
Organisering / administrasjon
Klubben har per i dag en daglig leder (50%), en markedsansvarlig (100%), en ansvarlig for MFK CARE
(100%), samt den ettårige prosjektstillingen som Sportssjef (100%). Styret jobber 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. Styret har
som målsetting å sluttføre dette arbeidet i første halvdel av 2021.

Anlegg
Det er svært gledelig at vi nå har fått MFK-brakka på plass. En stor takk rettes til prosjektgruppa,
sponsorer og frivillige. Les mer om dette i avsnitt 4.4. I tillegg til dette har klubben overtatt LEDreklame elementer fra Sarpsborg 08. Anleggsmidler er derfor betydelig forbedret siden sist år og er de
vesentlige årsakene til at vi ved utløpet av 2020 kan rapportere positiv egenkapital.

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 aktivitetene for Gatelaget i avsnitt 1.6.

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

Fortsatt drift
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne antagelsen har
styret lagt driftsresultat for 2020 og egenkapitalsituasjonen.
Klubbens egenkapital er per 31.12 positiv med kr 333 205. Det reviderte budsjettet for
2021 er satt opp med et overskudd på ca. kr 710 000.
På vegne av styret i Moss Fotballklubb
Geir Hagnes
Styreleder
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2. Sportslige oppsummeringer 2020
2.1

A-laget | Oppsummering 2020

Målsettingene for 2020-sesongen
Målsettingen for 2020-sesongen var å forbedre resultatet fra 2019 og etablere oss som et topp 5-lag i
PostNord-ligaen. For å nå denne målsettingen ble det satt opp to krav;
KRAV 1: Bygge opp laget for spill med to midtspisser.
Vi signerte spillere som vi mente ville kunne erstatte de spillerne som forlot oss etter 2019 sesongen
og samtidig forsterke laget innenfor det budsjettet som var tilgjengelig.
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Tabellen under viser spillere som ble signert eller forlot Moss FK før/underveis i 2020-sesongen:
SPILLER INN

Kom fra

SPILLER UT

Gikk til

Agwa Obiech

Byåsen

Alagie Sanyang

KFUM (Obos)

Thomas Klemetsen Jacobsen

Vidar

Remi Svindland

KFUM (Obos)

Øystein Vestvatn

Strømmen

Tim Reinback

Sprint Jeløy

Saadiq Faisal Elmi

Grorud (juli)

Patrick Johnsen

Sprint Jeløy

Andreas Nyhagen

SIF (lån)

Andreas Nyhagen

SIF (Låneavtale slutt)

Besjan Kadri

Lørenskog (august)

Marcus Ohlson

Sprint Jeløy

Abdulmajid Abdulbakar

Sprint Jeløy

Durim Murqurtaj

Hønefoss

Andreas Elvestad

-

KRAV 2: Gjennomføre treningskamper mot lag med forskjellig spillestil og på forskjellige sportslig nivå
Vi ønsket å ha sterkest mulig motstand i treningskampene. I kampene mot FFK, Kjelsås og Raufoss
ønsket vi å møte motstandere som spiller direkte. I kampene mot Bærum, Kvik Halden og VIF 2
forventet vi å møte mere spillende lag, mens i kampene mot S08 og KIL forventet vi å måtte jobbe med
etablert forsvar og overgang til angrep. De planlagte kampene mot Raufoss, Kjelsås og S08 ble avlyst
pga. Covid-19 pandemien.
Resultater fra treningskampene:
Bærum SK – Moss FK
VIF 2 – Moss FK
Moss FK – Kvik Halden
Kongsvinger IL – Moss FK
Moss FK - FFK
Kjelsås IL – Moss FK
Moss FK – S08
Moss FK - Raufoss
VIF 2 – Moss FK
Moss FK - Bærum

2-4
0-0
2-1
5-1
2-4
Kansellert
Kansellert
Kansellert
1-2
1-1

Covid 19-perioden (19. mars – 16. juni 2020)
Alle spillere ble permittert i denne perioden. For å vedlikeholde den fysiske formen ble det satt opp
tre ukentlige online aktiviteter. Detaljert treningsprogram ble satt opp og dekket både styrke, løp og
trening med ball.

Seriespill 2020
Målsettingen var å få flest mulig poeng og ende opp topp 5 i vår avdeling i PostNord-ligaen. Sesongstart
ble flyttet fra 16. april til 11. juli og det ble kun spilt 13 kamper (halv serie).
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Kampene endte slik:

Spilletid for spillerne i A-lagsstallen var følgende:

Resultatene i sesongen var under forventning og vi endte opp på 12. plass i vår avdeling. Manglende
resultater har alltid flere årsaker, men det er et fakta at vi var uheldig med langtidsskader på flere
sentrale spillere gjennom hele seriespillet. Vi permitterte også trenere og spillere tidlig og gjenopptok
aktiviteten sent, sammenlignet med flere av de andre klubbene i vår avdeling.
Pga. beslutning fra NFF om å avlyse nedrykksspillet i PostNord-ligaen i 2020-sesongen, beholder alle
lagene på nedre halvdel av tabellen plassen på dette nivået også i 2021.
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2. divisjon 2020 | Avdeling 1 | Grunnserien
Lag

1

K

S

U

T

Mål

±

P

1 Fredrikstad

13

13

0

0

45–12

33

39

2 Hødd

13

8

2

3

21–7

14

26

3 Skeid

13

8

1

4

29–17

12

25

4 Kvik Halden

13

8

1

4

29–20

9

25

5 Alta

13

8

1

4

25–17

8

25

6 Brattvåg

13

5

4

4

26–17

9

19

7 Tromsdalen

13

5

3

5

26–17

9

18

8 Vålerenga 2

13

5

2

6

14–29

−15

17

9 Eidsvold Turn

13

5

1

7

25–33

−8

16

10 Florø

13

4

2

7

26–25

1

14

11 Kjelsås

13

3

5

5

21–21

0

14

12 Moss

13

3

2

8

16–23

−7

11

13 Senja1

13

2

3

8

12–33

−21

8

14 Fløya

13

0

1

12

9–54

−45

1

Senja trukket 1 poeng for ikke å ha nådd delmål i sin handlingsplan for positiv egenkapital.

Kamper etter endt sesong
For å opprettholde aktiviteten etter endt serie, bestemte vi oss for å delta i PostNord Cup. Den bestod
av syv PostNordliga-lag fra Østlandet fordelt på to puljer med påfølgende sluttspill. Kampene ble
benyttet til å teste ut en rekke potensielle spillere med tanke på neste sesong, og de endte med
følgende resultat:
Kjelsås – Moss FK
Moss FK - Bærum
Moss FK – VIF 2

16. okt
23. okt
2.nov

4-0
0 – 0 (5 – 3 straffe)
0-4

Vi endte med dette sist i vår pulje og det ble derfor ingen sluttspillkamper for vår del.

Marijo Jović
Hovedtrener
(oversatt fra engelsk av Geir Hagnes)

2.2

Rekruttlaget (Moss II, 4. divisjon)

Det ble ikke gjennomført noen kamper for rekruttlaget da alle serier under nivå 3 ble kansellert som
en følge av Covid-19 epidemien.
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2.3

G19 Interkrets

Sesongen 2020 startet opp med treninger i november 2019.
Trenerteamet bestod av:
▪
▪
▪

Hovedtrener: Kjetil Jensen
Assistenttrenere: Ernst Nielsen og Arne Haraldstad
Oppmenn/lagledere: Thomas Evjenn, Tommy Skovly, Arild Roer og Robert Larsen

Med en veldig stor spillergruppe ble det bestemt at vi skulle stille 2 juniorlag, et lag i Interkrets B og
et lag i Junior KM Østfold.
Vi trente 3 ganger pr uke frem til juleferien.
Vi startet nyåret 2020 med stor optimisme med tanke på en stor spiller gruppe og for første gang på
mange år, et juniorlag som skulle spille i Interkrets B.
Vi fikk en god treningshverdag og vi møtte mange gode lag i treningskamper i januar og februar, med
gode resultater. Optimismen var stor og vi gledet oss til sesongstart.
Som alle vet kom Covid 19 og all aktivitet ble stanset. Vi kjørte egentrening i 3 uker, før vi igjen
startet med fellestreninger uten kroppskontakt.
Vi mistet dessverre 9 spillere til militærtjeneste i løpet av sommeren. Dette er gutter som kommer
tilbake til klubben og trenerteamet håper at Moss FK finner plass til mange av dem når de er tilbake.
Vi kom ikke i gang med seriespill før etter sommerferien. I junior KM 1 ble det spilt 8 kamper. 6 seire,
2 tap og 31-10 i målforskjell. Mange første års juniorer fikk verdifull erfaring og vi så en stor utvikling i
laget, under Arne, Arild og Roberts ledelse.
Det ble også bestemt at det skulle settes opp en treningsserie som ble kalt G19 Viken. Her møtte vi
mange Interkrets A lag. Mange tøffe kamper mot lag som Strømsgodset, Lillestrøm og Stabæk for å
nevne noen. Etter en tøff start tok laget mange steg, kamp for kamp. Vi fikk verdifull trening og en
smak på et høyt nivå innen junior fotballen. Undertegnede er imponert over innsats og viljen som ble
lagt ned. Det å spille mot de beste gir god læring og det gir de unge gutta verdifull erfaring på et
meget høyt nivå innen junior fotballen. Vi spilte 9 kamper. 3 seire, 1 uavgjort og 5 tap.
Når vi oppsummerer sesongen 2020, må vi si at den ble en sesong preget av Covid 19. Hospiterings
ordninger ble stoppet, ikke noe spill for rekrutt i 4. div og mange regler å forholde seg til. Jeg vil takke
trenerteam, spillere, supportere og klubben for innsatsen, utrolig bra jobbet.
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Som Hovedtrener vil jeg rette en stor takk til Thomas Evjenn, Tommy Skovly og spillerutvikler Kjell
Ove Henriksen, for en fantastisk innsats og utmerket samarbeid over flere år rundt juniorlaget i Moss
FK. Mange gode minner, turneringer, kamper og treninger. Jeg vil også takke for meg som
hovedtrener for junior laget etter 4 år. Jeg er trygg på at her har Moss FK mye spennende å bygge
videre på i fremtiden.
LA HJERTET SLÅ!
Moss, 25. februar 2021
Kjetil Jensen

2.4

G16 Interkrets

Trenere og støtteapparat:
Hovedtrener: Bjørn-Erik Carlsen
Hjelpetrener: Jon Hannestad
Keepertrener: Bård Haridsleff
Støtteapparat: Ulf Backhe , Snorre Kraft , Sverre Bretun , Jan Åge Magnusson
Spillerstall:
Elias Backhe , Mads larsen , Jesper Hannestad (keepere)
Amer Bajarovitsch- Andrej Slisko- Bendik P Tveit-Daniel Vygovsky- Emil B Stenersen-Henrik SandtrøHonar Islam-Jonas Ekseth-Jonathan VallnerLeo B Thobru-Lucas Nilsson- Mathias Hagren- Michael Bjørndal – Nikolai k Berg-Oliver Stavdal-sander
L M Wold -Sander Nieuwlaat-Thomas L Magnusson-Tobias Bretun-Thomas Markussen-Truls GrytdalTrym Garnaas-Turkay Kuzpinari-.
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Sesongen begynte høsten 2019 med et samarbeide mellom Kambo IL og Moss FK om å stille et
interkretslag i 2004 årgangen. Moss FK hadde ikke en 2004 årgang som var stor nok i antall og
kvalitetsmessig god nok.
Kambo og Moss ble enige om å stille med 2004 årgangene til Kambo og Moss FK som en stamme. Det
førte til at vi flyttet over 14 spillere fra Kambo til Moss FK. Kambos trenerteam ble også med til Moss
FK. I samarbeid med spillerutvikler i Moss, ble det lagt opp til åpne treninger slik at spillere fra andre
lokale klubber også kunne få muligheten til å kvalifisere seg til byens Interkretslag.
Kambo IL tok initiativ til dette samarbeidet for å sikre at Moss by hadde et Interkretslag på G-16 nivå.
Det ville vært en fallitterklæring for Moss by og ikke klare og stille et lag på dette nivået, som er så
viktig både med hensyn til omdømme, talentutvikling og beholde unge regionale spiller i byen. Vi har
mang en gang snakket om et fotballsamarbeid mellom de lokale klubbene i Mosseregionen og Kambo
ILs initiativ i denne spesifikke saken sikret at våre unge spillere fikk et sportslig tilbud på dette nivået.
Dette sikret kamptrening på høyt nivå, som igjen er et fundament for positiv spillerutvikling.
Perioden begynte med åpne treninger og vi hadde en tre ukers periode til å sette sammen et lag, før
kvalifiseringen startet. Etter denne tre ukers perioden, frem til kvaliken, hadde spillere fra Moss FK,
Kambo, Ekholt, Sprint Jeløy og HSV kvalifisert seg til troppen. Det viser at det var et godt samarbeid
mellom klubbene i distriktet. Det var også slik at noen av spillerne som ble plukket ut fikk beskjed om
at de er med i troppen først etter at kvaliken er sikret, noe som ikke var en selvfølge. Det skyldtes at
enkelte spillere ikke holdt nivået der og da, men med en oppkjøring gjennom vinteren og mot seriestart
så kunne disse spillerne ta steget som var nødvendig.
Kvalik startet med kamp mot Fredrikstad borte og mot alle odds spilte vi uavgjort 1-1 og sikret et
poeng, meget viktig sådan. Vi gjorde en god kamp de første 25 minuttene og førte hele kampen frem
til da. Derfra og ut så skal det sies at vi slet med FFK og var litt heldige som klarte uavgjort, men det var
en flott innsats mot et meget godt lag.
Neste kamp var mot Kvik Halden «hjemme» på Nøkkeland. Det ble en veldig god kamp av oss og vi
vant 2-1 og dermed vant vi også kvalik-puljen foran Fredrikstad på målforskjell.
Etter dette var det full fart og masse trening med en tropp som etter en stund ble satt til 23 utespillere
og 2 keepere.
På veien gjennom tøffe vintertreninger og frem til seriestart var vi med i BDO cup og Sprint Jeløy cup.
Begge disse var femmer fotball i Mossehallen og vi stilte med tre lag i hver turnering slik at alle skulle
få spilletid. Resultatet av dette ble turneringsseier i begge turneringen samt en tredje plass i tillegg.
Rent bord i begge turneringer mot sterk motstand.
Så kom Corona. Det ble slutt på treninger og vi gikk i dvale frem til april måned startet . Det vil si fem
uker med egentreninger.
Vi fikk omsider startet opp igjen med felles treninger, men med begrensninger om 1 m avstand. Det
ble en utfordring, men vi løste dette fint på treninger med å legge om litt i forhold til det opprinnelige
treningsprogrammet vi fulgte.
Serien startet opp og vi fikk en serie hvor vi skulle spille mot alle lag i Viken, men dessverre ikke mot
Oslo lagene. Vi kom i gang, men selvsagt litt redusert i og med nedstengningen, og vi mistet tid i forhold
til å bli samspilte. Vi tapte de tre første kampene, men hang godt med og faktisk burde vi fått med
poeng i to av dem, dersom vi hadde satt noen av de sjansene vi faktisk skapte. Sarpsborg 08 kom i
neste kamp hjemme og der fikk vi uavgjort og faktisk burde vi vunnet, det var helt klart vi som var det
beste laget i den kampen (2-2). Drøbak sto for tur og i den kampen ble det også uavgjort (4-4) etter å
ha ligget under med 3-0 til pause. Så kom Corona igjen og serien ble lagt om og startet på nytt.
Alt av turneringer som vi var påmeldt i, (cupno1 i Danmark og stjernecup på Hamar) ble avlyst og til
syvende og sist ble det kun en enkel serie mellom alle lagene som hørte til i Viken fylke. Oslo lagene
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som vi opprinnelig skulle møte ble også denne gangen holdt utenfor vår serie på grunn av corona
regler.
Vi startet opp på nytt etter ferien og vi spilte kamper mot flere meget sterke lag og vi burde vunnet
flere kamper, men hadde problemer med å sette målsjansene vi skapte. Vi fikk til slutt betaling for å
ha jobbet hardt og målrettet og slo blant annet serieleder på bortebane 2-0 (Begby). En meget solid
kamp av oss.
I de to påfølgende kampene slo vi også Fredrikstad hjemme og Drøbak borte, og dermed stod vi med
tre seire på rad og tre flotte kamper med veldig godt spill. Gutta tok store steg gjennom sesongen og
det var en merkbar kvalitetsheving på hele laget. Dette fikk vi også høre fra våre motstandere som var
imponert over utviklingen vi hadde gjennom sesongen.
Dessverre kom corona igjen og serien ble avlyst nok en gang. Det ble en helt annen sesong en vi så for
oss, men slik ble det for alle i 2020. Vi holdt en avslutning for sesongen og det ble gjort under
kontrollerte former i Møllebyen med paintball og premieutdeling samt pizza.
Årets spiller: Sander Wold
Årets toppscorer: Sander Wold
Beste utvikling: Elias Backhe
Spillernes spiller: Sander Wold
Årets innsats: Amer Bajramovitch

Bjørn Erik Carlsen
Hovedtrener
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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), Bård Nohre, Torunn Bugten, Monica Lervold, Jadranka Perisa og Hallvard
Mildestveit.
Innledning
Som for alle andre deler av klubben, fotballen og verden ellers blir det umulig å omtale 2020 uten å
nevne korona. Nedstengninger og sosiale restriksjoner satt dessverre sitt preg på arbeidet i Yngres
også, blant annet tiltrådte ikke det nye styret før etter det utsatte årsmøtet 31. august. Noe aktivitet
fikk vi imidlertid til.
Styret i Yngres er delt i to ansvarsområder, arrangement og sport. Leder Helge Wisth er tilknyttet
begge, men ellers så finner vi Torunn Bugten, Monica Lervold og Jadranka Perisa på arrangement og
Bård Nohre og Hallvard Mildestveit på sport.
Arrangement
Arrangementsgruppen har naturlig nok hatt et svært utfordrende år. Det begynte bra med BDO-cup i
Mossehallen 8-9 februar, men etter det stengte jo det meste ned. Yngres var med å arrangere 7
hjemmekamper på Melløs for A-laget med kun 200 tilskuere, men ingen fotballskoler, turneringer eller
salgsdugnader har vært mulig å arrangere som normalt i denne koronaperioden. Til gjengjeld har
mange i arrangementsgruppen, eldres avdeling og mange ildsjeler som er glad i MFK gjort en helt
fremragende innsats hva arbeidet med MFK Brakka angår. Med et eget klubbhus vil det også kunne
åpne seg nye muligheter for å skape nye inntekter til Yngres i årene som kommer .
Sport
Når det kommer til Sportsgruppen så har arbeidet der vært preget av at lite har vært gjort på
strukturelt/organisatorisk nivå i MFK Yngres de siste årene. Det har derfor vært mange tråder å nøste
opp i for denne gruppen.
Det ble tidlig klart at et av områdene der det skortet var kommunikasjon og informasjon. I tillegg til å
bruke e-postadressen Yngres@mossfk.no, har sport satt opp en lukket Facebook-gruppe der
hovedtrener og lagleder for de forskjellige lagene er medlem. Denne har hatt bra aktivitetsnivå, og har
fungert slik som tenkt: et lavterskeltilbud for utveksling av kunnskap og informasjon om alt fra
problemer med treningsoppmøte, smittevernregler, tips til kurs og seminarer, bytte av treningstider,
sportslig fokus osv.
Et annet område som har fungert sub-optimalt er trenerutdanning. Der har vi nå lagd en oversikt over
all trenerkompetanse i Yngres, hvilke trenerkurs som etterspørres og satt opp mål for hvor vi bør være
i slutten av 2021. Det er planlagt å kjøre alle 4 delkurs i UEFA C (Grasrot) på Melløs i løpet av høsten.
Yngres sport har også vært involvert i arbeidet med treningstider og rekruttering av nye trenere til
avdelingen. Særlig førstnevnte område var ikke helt enkelt i høst, da kunstgressbanen var stengt og
det ikke var tillatt å trene inne på Malakoff av smittevernhensyn. Det endte med at mange lag fikk
flyttet sine treninger til andre baner i distriktet, som for eksempel kunstgressbanen på Øreåsen, Rygge
Idrettspark og Kirkebygden i Våler. Yngres vil rette en stor takk til alle lokale klubber som var med på
å løse de utfordringene vi fikk med baneplass i denne perioden.
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Øvrig
Vi har også erfart at Yngres avdelings posisjon i klubbhierarkiet/organisasjonsstrukturen er noe uklar
for 2020, så et mål for 2021 vil være å tydeliggjøre vår posisjon ytterligere, og i samarbeid med klubben
for øvrig bli bedre inkludert i de prosesser som angår oss.
Et annet område som lidd veldig under coronatiltakene er det å bygge opp relasjoner innad i
trenerkorpset. Trenermøter med både sportslig og sosialt tilsnitt er tenkt å være en hjørnestein i dette
arbeidet, og noe vi håper lar seg gjennomføre på et helt annet vis i 2021.
På vegne av styret i Yngres
Helge Wisth (leder)

3.2

Beretning fra spillerutviklere

Spillerutvikler 17-19 år
Jobben som spillerutvikler i disse årskullene innebærer spillere tilhørende klubbens juniorlag. Denne
sesongen ble dessverre meget spesiell og annerledes. Rekruttlaget kom aldri i gang med sitt seriespill
og spillerutviklerne ble også permittert et par måneder på vårparten. Derfor ble dette en
"mellomsesong" på mange måter. Hospitering opp til a-laget ble prioritert i langt mindre grad for våre
juniorspillere og også juniorlaget fikk en annerledes sesong med avlyst interkretsspill og etter hvert en
delvis gjennomført variant av seriespill mot en del lag fra Viken.
Også i år var planen å ha en utviklingsgruppe bestående av spillere med ekstra stort utviklings
potensiale. Mange av disse spillerne dro i militæret i løpet av sesongen, noen reiste også på studier til
USA. Samtlige av disse var spillere i denne gruppa. Noen spillere f. 02/03 kom også til vår
utviklingsgruppe og ble derfor prioritert ekstra med tanke på hospitering.
Utviklingsgruppa bestod i utgangspunktet av følgende spillere (noen kom til underveis da spillere reiste
i militæret eller dro på studier):
Marius Grytdal (01), Simen Haraldstad (01), Simen Asbjørnsen (01), Jonas Skovly (01)
Jacob Skovly (01), Tobias Evjenn (01), Nicklas Lagesen (01), Andreas Vouzounerakis (02), Sander Urbach
(02), Victor Melbye (03), Jonas Ulsrud Vanvik (03)
Noen av disse spillerne fikk prøve seg på a-laget i treningskamper før sesongstart. I tillegg spilte også
Markus Kristiansen (01) A-lags på høsten.
Hovedjobben som spillerutvikler ble å passe på at spillerne fikk hospitere opp til a-laget slik at de fikk
verdifull trening og at veien opp på a-laget ble kortere. Spillere som skulle i militæret, fikk også hjelp
av spillerutvikler til å finne seg klubber slik at de kunne trene mens de var på rekruttskole.
Spillerutviklingsøkter ble også gjennomført.
Tobias Evjenn og Nicklas Lagesen ble begge tatt opp i A-stallen etter sesongen.
Kjell Ove Henriksen
Spillerutvikler 17-19
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Årsberetning fra spillerutvikler 13-16 år
Jeg startet vintersesongen (januar) med å være tilknyttet vårt G16 interkretslag. Jeg bidro på treninger
sammen med trenerapparatet. Gjennomførte fotballfaglige samtaler og møter med hovedtrener Bjørn
Erik Carlsen. Deltok på treningskamper. Deretter ble stillingen permittert under coronaepidemien sitt
utbrudd i mars. Var tilbake medio juni måned.
Jeg deltok og arbeidet med oppfølging av trenere og spillere på våre G15 og G16 lag. Gjennom høsten
ble mye av tiden brukt rundt vårt G16 lag i interkretsserien, med treninger og kamper. Fulgte også opp
vårt G15 lag frem til en interkretskvalik som skulle foregått i november 2020 (fremdeles ikke spilt,
medio mars 2021).
Har også hatt ansvarsområder som spilleroverganger, henvendelser på våre spillere fra S08 og FFK, og
møtevirksomhet med spillere, foreldre, trenere og nevnte klubber.
Gjennom november/desember har jeg også deltatt i prosjektgruppen som fikk i oppgave å utarbeide
en ny sportsplan for Moss FK.
Eirik Amundsen
Spillerutvikler 13-16

Årsberetning fra spillerutvikler 6-12 år
Dessverre ble nesten hele vår periode stoppet av korona. Vi hadde spredte treninger frem til
samfunnet stengte ned. Vi delte da årgangene i to treningsgrupper hvor henholdsvis de yngste og
lagene trente sammen.
De yngste jobbet vi med å være «sjef» over ballen: Enkle pasningsøvelser, og avslutninger på mål, og
spill mot to mål.
Den eldste gruppen jobbet mye med overtallsspill: hvordan skape og utnytte overtall til fordel for seg
selv og laget, i isolerte øvelser og videre i spill med to mål. Vi jobbet også med avslutninger på mål, i
forskjellig varianter .
Jeg var også med i oppstarten av nytt et nytt kull. Denne gangen var det spillere født i 2014.
Kim Andersen
Spillerutvikler 6-12
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3.3

Beretning fra trenerveileder

Før sesongen 2020 ansatte MFK sin første trenerveileder for Yngres avdeling. En trenerveileder for 11er lagene, i første rekke for interkretslagene. En trenerveileder skal først og fremst «trene»/veilede
trenerne. Øke kunnskapen deres og profesjonalisere trenerteamet, så de blir i bedre stand til å utvikle
spillernes og lagets individuelle-, relasjonelle-, strukturelle- og kamp dimensjonen (de fire
dimensjonene). Dette skjer gjennom teoretisk skolering, øke den fotballfaglige kompetansen, bli enda
bedre på planlegging og flinkere i å coache i det ferdige spillet, i spill-mot-spill.
Et viktig moment i denne prosessen var å utvikle og utarbeide en sportsplan for klubben, så
veiledningen fikk en annen dimensjon. Det er vanskelig å veilede om en ikke har et mål eller plan med
det en driver med. Med bakgrunn i den nye sportsplan, så har jeg utarbeidet en spillemodell for 11-er
lagene, med spillets faser, struktur og spilleprinsipper. Dette letter arbeidet for trenerutviklingen i
klubben og gir en retning og et mål for hvordan en vil at utviklingen skal gå. Trenerutvikler følger
trenerne i planlegging og gjennomføring av trening og kamp. Ser kamper live eller videoopptak,
analyserer og diskuterer hva som er bra og hvordan utvikle de fire dimensjonene til neste kamp. Flere
trenerutviklere er nå blitt ansatt for 2021, helt ned til de yngste trenerne i klubben. Vi håper nå at vi
får jobbe og utvikle klubbens trenere uten altfor store problem med avvikling av kamper og treninger
pga pandemien. Og det er nødvendig å presisere at en profesjonalisering av trenerapparatet i yngres
avdeling er noe av det aller viktigste en klubb må gjøre, om en ønsker å utvikle og rekruttere spillere
fra egen klubb inn til A-laget.

Roar Breivik
Trenerveileder
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3.4

Oppsummering for G-15 (2005)

Den 25. januar startet vi opp med å spille OBOS CUP 2020. Vår første kamp var mot Gresvik på
hjemmebane, vi vant 2-0! Laget gjorde en sterk prestasjon i denne cupen, da vi etter å ha spilt alle
kampene stod igjen med 5 seire og 1 uavgjort. Vi ble puljevinnere og ventet spent på en cup-finale
mot HSV, som vant sin pulje. Finalen ble dessverre ikke spilt før Corona viruset slo til, og ble utsatt. Så
det var bare å glede seg til høsten!
Den 12. mars fikk vi den triste beskjeden fra Norges Fotball Forbund om at breddeaktiviteter ble
stoppet. Det var bare en ting å gjøre, og det var å gå den tunge veien med å avlyse alle treninger og
planlagte treningskamper. Trenerne oppfordret til og etablerte program for egentrening.
Man fikk høre om mange kreative løsninger hva gjaldt egentrening, og mange spillere sendte også
inn video til trenerne for dokumentasjon.
Det ble trenet på hytter, i hager, i skog og nærliggende gang og sykkelveier. Det var mange familier
som ble involvert i «hjemme treningene» alt fra brødre, søstre, foreldre og familiens kjæledyr. Det er
ingen tvil om at denne perioden engasjerte mange til å ta et ansvar for oppfølgingen av treningen til
den håpefulle.
Den 20. april ble den første fellestreningen arrangert etter karantene perioden, dog med meget
strenge retningslinjer.
Tirsdag den 18. august åpnet vi seriespillet med hjemmekamp mot Gresvik IF. Som kjent skulle
kunstgresset på Melløs skiftes ut, så kampen var flyttet til B-feltet, på naturgress.
Da dommeren blåste av kampen, stod sluttresultatet på 7-1 til Moss FK. Vi fikk bekreftelsen på at vi
var i rute, og at spillerne hadde et godt treningsgrunnlag. Slik fortsatte det og etter 7 serierunder
stod vi igjen med 7 SEIRE PÅ RAD OG 21 POENG!
Vi var klare som «seriemestere» i denne avdelingen i god tid før den siste kampen ble spilt den 22.
oktober. Med dette ble vi avdelingsvinnere av BDO-serien G15 år KM avdeling 02.
En fantastisk innsats av alle gutta…for en gjeng !
Etter flere utsettelser skulle vi endelig få spille vår etterlengtede finale i Obos Cup mot HSV 1.
Sluttresultatet ble seier 4-1.
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I KM-sluttspillet skulle de 2 beste lagene i henholdsvis avdeling 1 og 2 møtes til et KM A- sluttspill,
hvor det skulle kåres en kretsmester i Østfold. Sluttspillet endte med 3 seiere av 3 mulige
Etter den avgjørende kampen borte mot Ås kunne vi endelig titulere oss som kretsmestere! VI ER
BEST I ØSTFOLD!

Etter en helt spesiell og fantastisk sesong med Moss FKs G15 bør en statistisk oppsummering være på
sin plass:
•
•
•
•
•

MFK BDO CUP 2020:
Sparebank1 Cup 2020:
OBOS CUP 2020:
BDO serien KM avd. 02:
BDO serien KM A- sluttspill:

1. Plass
1. Plass
1. Plass
1. Plass
1. Plass

I skrivende stund venter vi på oppsett fra Østfold Fotballkrets for å komme i gang med kvalifiseringen
for Interkrets-serie neste år.
Tusen takk til alle spillerne som har gitt oss i trenerteamet fantastiske opplevelser, med mange gode
fotballminner, mye latter av deres fantastiske vitser som dere har fått presentere for hele gruppa etter
tur.
Vi vil ønske alle spillerne lykke til videre i sine karrierer, både på og utenfor banen!

Med sportslig hilsen
Knut Werner Bunes
Lagleder Moss FK G15
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3.5

Oppsummering for G-14 (2006)

Treninger
Vi hadde vår første trening 06.01.2020. Vi hadde 20 spillere på treninga. Trener og lagleder teamet var
Clas-André, Lars Arne og Ola. Vi begynte treningsperioden med 2 økter, da vi ikke hadde fått tildelt
mere banetid. Dette var gutta og vi ikke fornøyde med. Vi fikk da etter noen uker tildelt banetid lørdag
kl.10.00 (til breddelaget). Her overrasket gutta oss, med bra oppmøte så tidlig på lørdager. Dette var
tiden frem til de 2 innendørsturturneringene i Mossehallen. Vi fikk trent litt på småbanespill og
formasjon/taktikk.
Cup
Vi stilte 2 lag i 05-gruppa og 1 lag i 06-gruppa. 05-lagene fikk noen fantastiske kamper og bra resultat.
06-laget fikk noen forfall og lånte inn 2 hospitanter fra Rapid Athene. 06-laget overgikk seg selv og fikk
flere seire. I treningsperioden etter dette fikk vi lagt inn 2 treningskamper der alle spilte minimum
30min.
Korona
Så kom mars og korona-tiden. Da det åpnet opp og vi fikk trene med 1 meter avstand var det fullt trykk
på feltet. Gutta ville ikke ha treningsfri i sommerferien. Vi i teamet rundt laget holdt treningene gående
sommeren igjennom. I denne perioden mistet vi 2 spillere og fikk tilsig av 5-6 spillere.
Seriespill
Kampsesongen var kort og noe brutal! Vi møtte lag som hadde spillere med dispensasjon, som da var
både 2 og 3 år eldre enn våre gutter. Breddelaget hadde noen veldig gode kamper mot lag med
jevnaldrende spillere og spilte bra med flere seire. Mot de beste (eldste) lagene ble vi tatt veldig på
fysikken og slet i kampene. Vi spilte formasjon 4-3-3. Sett i ettertid, burde vi lagt om mot de beste
lagene hvis resultatene var det viktigste. Alt i alt så er vi i teamet rundt laget fornøyde med 2020
sesongen som ble en «kokos-sesong». Treningsoppmøte har imponert oss! Laget telte 25 spillere ved
sesongslutt! Denne gjengen er helt fantastisk, der flere spillere kan nå langt med riktig oppfølging og
riktig trening!

Clas-André Guttulsrød
Hovedtrener
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3.6

Oppsummering for G-13 (2007)

Trenerteam/foreldrekontakter
Hovedtrener: Bjørn Erik Fischer Nielsen
Trenere: Robin Skauge, Hans Christian Guthu, Harald Mathisen, Mustafa Kilinc
Foreldrekontakter: Elisabeth Risan, Rannveig Jørgensen og Linda Jørgensen.
Spillertropp
Spillertroppen gjennom sesongen har vært på 24-26, med 2 frafall i løpet av sesongen.
Sent i høst har det kommet 6 nye spillere inn så vi ved utgangen av året er 30 spillere.
Seriespill
Vi har stilt med 2 lag i 9’er serien, et i KM serien og et i Bredde serien.
Resultatmessig har begge lagene levert godt
Laget i KM-serien endte som nr. 3 i sin pulje – en pulje med mange gode og jevne lag.
I bredde-serien vant laget sin pulje

Begge lagene hadde en fin utvikling i løpet av den korte sesongen og viste gjennomgående veldig gode
takter i løpet av høsten.

Treninger
På tross av lange perioder uten trening, med tilrettelagt trening og egentrening har vi ligget på 4 økter
i uka. Frem til påske med en trening innendørs, hvilket var en fin avveksling for gutta.
Når vi trener skal vi ha det gøy og har som mål at vi skal bli litt bedre hver gang. Vi forventer at både
trenere og spillere møter til trening med den innstillingen; med god, positiv adferd og egen motivasjon
om å utvikle seg.
Vi har periodisert treninger med innhold og tema (forsvar/angrep og ulike momenter) – en del av disse
planene endret seg med Corona, men vi har forsøkt å holde en «gul» tråd i innhold i treninger mot det
vi har fått til/manglet i kamp. Vi praktiserer differensiering i treningen med variasjon i grupper
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Sosialt/samhold
2020 har vært et vanskelig år med tanke på turer, cuper og sosiale samlinger. Verdien av fotballen og
det sosiale på laget blir kanskje enda viktigere i et år som dette. Vi opplever et godt samhold og
tilhørighet i gruppa, noe som gutta også bekrefter i spillersamtalene
Deltakelse i cuper
Vi har deltatt i følgende turneringer:
✓ BDO cup - Vinner
✓ Sparebank 1 cup – 3 lag i kvartfinale, et til semifinale
✓ OBOS cup – 2. plass
Bjørn Nielsen
Hovedtrener MFK G2007
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3.7

Oppsummering for G-12 (2008)

Trenere og støtteapparat
Trenere: Mikael Mellquist og Andre Nordvåg.
Lagleder: Linnea Mellquist.
I 2021 vil trenerapparatet styrkes med ny hovedtrener i Thomas Måleng.
Cuper / kamper
Det har vært en spesiell sesong for MFK 2008, som mange andre lag. Laget startet sesongen bra med
tre innendørscuper:
• V/S Indoor Cup
• Sprint Cup
• BDO Cup i regi av MFK
Treningskampene ga to seirer og en uavgjort mot Vear (som selv beskrev seg som Vestfolds beste lag)
før viruset dukket opp.
I serien ble det 6-0-3 på nivå 1.
Samlet med cuper ble det kun spilt 24 kamper med 17-1-6 som resultat.
Treninger
Det ble et spesielt treningsår grunnet Covid-19, men tre spillere oppnådde sterke 95% eller høyere i
fremmøtte. Laget som helhet hadde over 80%, så det var god treningsvilje og interesse i gruppen.
Neste år bør dog treningsmengden økes kraftig: 150 økter/kamper.
Totalt så startet vi med 17 spillere og avslutter med 16. To spillere har sluttet - en gått opp til 2007 og
to nye tilkommet.
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3.8

Oppsummering for G-11 (2009) «Småkællane»

Trenere og støtteapparat
Hovedtrener: Thomas Eklund
Hjelpetrenere: Jon Endal, Bård Nohre, Espen Foss, Marius Lie og Stian Jarl
Lagleder: Ole Johannessen
Oppsummering
MFK 2009 var ved utgangen av 2020 24 ivrige småkællær, vi har gjennom sesongen mistet 3 spillere
og fått 4 nye. Så vi er vel et av få lag som har økt antallet gjennom dette merkelige året. Hovedfokuset
i 2020 gikk mye over til basisferdigheter pga situasjonen, og det ble også en del lek i spill for å holde
motivasjonen/ samholdet oppe, og unngå frafall etc. Det har vært ekstremt viktig for oss å holde
treninger tross forhold og restriksjoner, for å samle guttene med fokus som nevnt.
Treninger/seriespill
Grunnet Covid-19, så ble dette et svært spesielt år for oss også, men vi har klart å gjennomføre nesten
alle treninger med unntak av noe få pga varierende restriksjoner. Seriespillet utgikk i første halvår,
men til stor glede hos spillere, trenere og foreldre, så fikk vi heldigvis en halv serie fra august med hhv
5 og 6 kamper på våre 2 oppmeldte lag. Planer med delt lag, og hospitering i trening og kamp med
2008 måtte bare skrinlegges.
Deltagelse i cuper
Vi deltok i BDO cup med 4 lag i februar, før det brått slutt på cup/turneringer.
Foreldregruppe
Som alltid en stor entusiastisk gjeng med sorte og gule skjerf som trofast fulgte oss gjennom høstens
seriespill.
Alt i alt
Et svært spesielt år, hvor alle sammen har gjort det de kan for å få det så bra som mulig. Samtlige i
gruppen applauderes, store som små har vært fantastiske.

For Småkællane
Ole Johannessen, Lagleder
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3.9

Oppsummering for G-10 (2010)

Dette skulle bli året hvor vi endelig tok steget over til 7-er fotball. På grunn av korona ble det en spesiell
og amputert sesong, hvor serien først startet opp etter sommerferien.
Det ble en bratt læringskurve å gå fra fem til syv spillere på banen, men spillerne tok overgangen på
en god måte. I serien endte de fleste matchene med veldig positive resultater. Vi har gjennom de første
fem årene fått en god stamme med spillere. Noen har spilt sammen siden oppstart, mens noen har
kommet til. Samlet er det en veldig fin gruppe, og vi ser at de har det gøy sammen både på trening og
i kamp.
•
•
•
•

Trening: snitt 75 % oppmøte
Seriekamper: snitt ca. 12 kamper pr spiller
Treningskamp: 2 stk , mot Ekholt Ballklubb og Kambo IL
Cupspill: BDO Cup og Sparebank 1 Cup, Mossehallen

Pr januar 2020 har vi 24 registrerte spillere. I trenerteamet har det blitt endringer i løpet av vinteren.
Vi vil takke av Jørn Alexander Berge-Martens for mange år som trener for laget, og samtidig ønske Eirik
Holm-Nilsen velkommen som ny trener. I teamet fortsetter Helge Wisth (hovedtrener), Finn Ivar Olsen
og Jens Christian Westheim-Karlsen i 2020-sesongen.
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3.10 Oppsummering for G-9 (2011)
Trenere og støtteapparat
Hovedtrener: Kjell-Kristian Ellingsen
Trenere: Andreas Kjellin Bergmann og Tim Haugland
Lagleder: Hallvard Mildestveit
Foreldrekontakt: Ståle Myhre
Cuper
Som for alle andre lag ble 2020 et meget spesielt år for MFK2011. Det startet opp som vanlig i januar
og februar med treninger inne og ute, samt deltakelse i 2 cuper: Spenstcup i Ørehallen og Sparebank1
Cup i Mossehallen.
Korona
Den 12. mars var det imidlertid stopp, som det var for resten av fotballen og store deler av samfunnet
ellers. Så snart det var mulig i slutten av april startet vi opp med såkalte «koronatreninger» med
strenge smittevernstiltak, inkludert vasking av baller og kjegler, ingen kontakt mellom spillerne og
hyppig bruk av antibac. Spritdunsten lå til tider tungt over Melløs.
Utover sommeren ble det heldigvis tillatt med kontakttrening, og fra 1. august ble det tillatt med
kamper igjen. Etter det har egentlig sesongen stort sett forløpt som vanlig, med visse avbrudd og
tilpasninger av smittevernhensyn.
Seriespillet
I seriespillet stilte vi med 2 lag, og trodde vi skulle ha bra med spillere til det. På grunn av forfall og en
del som sluttet med fotball ble det nok en del flere kamper på enkelte, enn det ideelt sett skulle vært.
Vi fikk imidlertid med oss mange gode opplevelser, og fikk til tider til et meget bra grunnspill. Dette
håper vi å ta med oss videre inn i sesongen 2021. Sesongen ble avsluttet med 2 treningskamper mot
Eika og Kambo. Her fikk vi prøvd oss på 7er-fotball for første gang og det gav absolutt mersmak!
Utfordringer
Dessverre viste det seg at det ble til tider stort forfall til kamper og særlig treninger utover høsten.
Årsakene til dette tror vi er et samspill av litt uheldige omstendigheter – noen er redd for smitte, noen
har fått skader, noen sliter med motivasjonen, noen har slitt med å «komme i form» igjen pga lavt
aktivitetsnivå i koronapausen, treningstidene har ikke vært de gunstigste osv. Litt av problemet er at
2011 er en liten gruppe (16 stk), så det merkes godt hvis vi har en 5-6 forfall. Vi har imidlertid satt inn
en del tiltak for å styrke oppmøtet og håper disse vil bære frukter våren 2021.

Hallvard Mildestveit
Lagleder 2011
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3.11

Oppsummering for G-8 (2012)

Generelt
2020 vil bli husket som COVID19-året, og det oppsummerer vel sesongen på en god måte …
Store deler av sesongen har blitt kansellert, de delene som har blitt gjennomført har påkrevde ekstra
administrasjon og arbeid, og deltakelse har vært svært varierende.
På den gode siden kan vi fokusere på at laget består, de som møter opp er 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
To trenere har måttet kaste inn håndkleet i løpet av året, men med en ny pappa inn i trenergruppen
fremstår den fortsatt som robust med 4 trenere, hvorav 3 har trenerkurs. De samme 3 fortsetter
trenerutdannelsen på nyåret, mens sistemann har fått tilbud og takket nei. Vi har ennå ikke greid å
skaffe noen foreldrekontakt på MFK 2012, så lagleder håndterer denne rollen.
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Spillergruppe
Det har vært noen justeringer i spillergruppen i 2020. Vi startet året med 23 gutter. 5 spillere har sluttet
og 4 har kommet til, hvorav én har sluttet igjen. Vi står da igjen med en spillergruppe på 21. Noe vi må
si oss meget fornøyd med tatt i betraktning hvilket år vi har lagt bak oss. Vi har også fått en jente på
laget. Det synes vi er gøy!
Det er store forskjeller internt i spillergruppen på innsats og kompetanse, noe som ikke er unormalt
for 8-åringer. 3 spillere fra 2013 hospiterer tidvis hos 2012, og 4-5 av våre spillere hospiterer hos 2011.

Deltakelse/oppmøte
Vi har utfordringer med meget varierende oppmøte på trening og kamp. Noen foreldre har valgt å
holde barna hjemme hele eller store deler av sesongen grunnet COVID, men presiserer at barnet ikke
har sluttet. Uansett har omtrent halvparten av laget 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. Dette er litt
problematisk både med tanke på COVID og smittevern, i tillegg til at barna også skal/bør sitte i
barneseter i biler. Resultatet er uansett at vi har måttet trekke oss fra flere bortekamper fordi vi ikke
har greid å stille lag.
Treninger
Antall treninger har variert mye etter tilgjengelige treningsfasiliteter, globale pandemier, seriekamper
osv.
Under nedstengningen på våren kjørte hovedtrener et opplegg med egentrening man kunne følge på
egenhånd. Deretter hadde vi en periode med fellestrening uten spill. Stor kred til trenere som forsøker
å gjøre fotball morsomt uten å faktisk spille fotball… På forsommeren var vi tilbake til vanlige
treningsrutiner, bortsett fra praktiske særegenheter som ble pålagt trenerne med spriting av spiller og
utstyr osv.
MFK 2012 tilstreber å trene 2 ganger i uken og 1 gang i uken i kampsesong. Med kunstgresset under
rehabilitering og uten tilgang på Malakoff videregående, så har det blitt med 1 trening i gymsal i høst.
Gymsaler er for små til å trene fotballag, så dette er problematisk. I tillegg har vi kjørt en ekstratrening
på Øreåsen kunstgress sammen med MFK 2011 på søndager kl 10. Her har vi et gjennomsnittlig
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oppmøte på 5-6 spillere, noe som trolig har årsak i at både tidspunkt og sted er problematisk for flere
familier.
Vi håper veldig på å få to treningsøkter med «normale treningstidspunkt» på det nye kunstgresset på
Melløs etter nyttår, og tror dette er avgjørende for om vi greier å opprettholde spillergruppen inn i en
forhåpentligvis mer normal 2021 sesong.
Vi oppfordrer også Yngres til å ta tidlig kontakt for å sikre oss innetid på Malakoff videregående neste
vinter. Malakoff har en full håndballbane som ved hjelp av skillevegger kan deles inn i 3 mindre baner
og er perfekt for fotballtrening for de yngre spillerne vinterstid.
Spillerutvikling
MFK 2012 ønsker at klubben prioriterer å få på plass igjen tidligere ordning med egen keepertrening
og egne spillerutviklingstreninger (SU) for alle aldersgrupper.
Cuper
MFK 2012 rakk å delta på en cup før COVID pandemien slo inn. Det var Spenst cup i regi av Øreåsen.
Alle andre cuper vi har meldt oss på har blitt avlyst fortløpende. Dette har også resultert i utlegg til
cup-avgifter som har blitt refundert av MFK nå ligger til gode i laget. Lagleder fører regnskap med disse.
Serie
I år gikk 2012-kullet over til å spille 5 mot 5 med keeper etter normal seriemodell med kamper hver
uke. Vi hadde meldt på 3 lag siden vi startet året med en spillerstall på 23 spillere. Vårseserien ble
kansellert i sin helhet. Høstsesongen gikk som planlagt, om enn med ekstra organisering av COVIDverter med ansvar for registrering av publikum for eventuell smittesporing samt spriting av hendene
til alle som var til stede på anlegget. Stor takk til MFK som ordnet en digital registreringsordning via QR
kode. Som nevnt tidligere i rapporten så har vi hatt store problemer med at mange spillere unnlater å
møte til bortekamper. Dette har resultert i at flere spillere har spilt flere kamper i uken.
Materiell
Per nå har laget stort sett det utstyret de trenger, men det er ikke til å legge skjul på at anskaffelse av
utstyr er en prosess som er gjenstand for frustrasjon. Det tar lang tid og flere purringer fra behovet
meldes første gang til utstyret materialiserer seg.
Dugnad
MFK 2012 har bidratt på pliktige dugnader, men det har jo vært færre av disse også. BDO cup ble
gjennomført. Ut over denne har laget kjørt en egen digital juledugnad for lagkassen gjennom Sponde.
Laget mangler foreldrekontakt.
Sosialt
Grunnet COVID 19 har det ikke vært gjennomført noen sosiale samlinger i 2020.
Dialog med klubben
MFK 2012 setter stor pris på høstens initiativ med egen Yngres diskusjonsgruppe på Facebook og et
eget Yngres styre som fordeler lag/oppgaver seg imellom.

Ørjan Funderud
Lagleder MFK 2012
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3.12 Oppsummering for G-7 (2013) «Nye Zlatans»
Trenere og støtteapparat
Hovedtrener: Jan Tore Dahl
Lagleder: Truls-Magnus Lindseth
Foreldrekontakt: Pia Torgersen,
Hjelpetrenere: Murat Kula, Haavard Kvisberglien, Ann-Kristin Eliassen, Kay Wågbø
MFG-2013 – alias «Nye Zlatans» – består av 28 barn fra Bybarnet, Melløs, Kambo og Øreåsen
2020 var året vi skulle prøve oss på 5er fotball og det å ha keeper i mål. Det ble mer kamp om plassene
enn hva trener teamet så for seg, men da også mer aktivitet på treningene av spillere som tidligere
ikke fant sin plass. Det ble mer fokus på øvelser og variasjon av de på treninger, vi startet med
posisjoner og oppspill. Vår første Cup fikk vi i stand på initiativ fra trener teamet og via kontakt med
Eika, Ekholt og Son.
Nye Zatans hadde ett stille men aktivt år, vi kom sent i gang pga Covid og smittevern, men når vi først
kom i gang på Løken feltet ble det stor jubel, som Coach Wågbø sa: «det ble som vårslipp av kyr, bare
med ball»
I august kom dagen som ble stor suksess med full kontroll på smittevern, kiosk og 3stk 5r baner på
løken feltet. Eika stilte med 3 lag, Ekholt 2 lag og Son 1 lag. Vår første Zlatan Cup var i gang med Zlatan
medalje til alle sponset av Hempel. Zlatans vant og tapte, men koste seg i sommer sola. September var
det dags for cup hos Sprint Jeløy i regi av kretsen, Zlatans stilte 4 lag og alle lag vant kamper i bitende
surt vær, men stor glede når alle fikk sin første pokal! Dette skulle bli feiret med en avslutning på Sprett
i Rygge, men det satte Covid en stopper for. Så nå lades alle pasnings-, og skuddføtter til det braker løs
på nytt kunstgress på Melløs 2021.

Vi hadde fått ballbinge av Moss Kommune og et ivrig trenerteam med Jan Tore i spissen monterte
bingen før trening. Gjengen digget den nye arenaen!
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4. Øvrige grupper og komitéer | Beretninger for 2020
4.1

Klubbens dommere

Det har i 2020 vært 3 kretsdommere som har dømt kamper for Moss FK.
Øystein Gulljord er klubbens dommerkoordinator.
Vi har jobbet med å rekruttere flere spillere til å bli fotballdommere i Moss FK, men arbeidet ble
stoppet i 2020 pga pandemien.
Vi vil fortsette denne rekrutteringsjobben så snart det er mulig.
Runar Borgersen
Daglig leder

4.2

Marked | Beretning for 2020 og oversikt over klubbens sponsorer

2020 ble et utfordrende år med permitteringer og alt annet pandemien førte med seg. Markedsansvarlig var 80 % permittert fra 19.mars til 17.juni, 50 % permittert fra juni til september og tilbake i
100 % fra midten av september.
Året startet bra med flere signeringer av tidligere sponsorer. I februar lanserte vi appen, som ble godt
tatt imot. Det ble avholdt en B2B-samling 4.mars, og uken etter, stengte Norge ned. I april arrangerte
vi en Spleis hvor det kom inn kr 18 000,-. Det ble arrangert fiktive kamper i løpet av perioden april-mai,
her kom det inn ca. kr 30 000,-.
I juni ble «Bykampen» mot Sprint-Jeløy arrangert, noe som ble en stor suksess. Dette ga ca. kr 45 000,i inntekter og mye positiv omtale, og er noe vi gjerne gjentar i årene framover. Tusen takk til «primus
motor» Lasse Aarstrand, Sprint-Jeløy og alle sponsorer som bidro.

Fra innspillingen av videoinnslag ifm. «Bykampen»

I oktober ble ny nettside lansert.
20. oktober ble «MFK-veggen» lansert og ved årsslutt hadde veggen gitt over kr 400 000,- i inntekter.
Det har i 2020 ikke blitt arrangert fokuskamper slik som tidligere sesonger.
Det har gjennom hele 2020 vært fokus på å opprettholde godt innhold på våre sosiale medier. Antall
følgere øker og det jobbes kontinuerlig med innhold og rekkevidde.
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Moss Fotballklubbs sponsorer i 2020:

Hovedpartnere:

Partnere:
Abacus

Lilleeng Helsepark

Asfalt Remix

Moss To-Takt

BDO

Moss Transportforum

Bilbutikk 1

PS Press

Bonefish

Råde Graveservice

Eurofins

Rune Jørgensen AS

Europris

Schaus Buss

Finance Proffesionals

Stena Recycling

Fosby

Stømstad Spa

Hansen Protection

Støtvig Hotel

Hydroclean

Toyota

Kias Reklame

Tribunen

Knut Bjerke AS

UNIL

Se også sponsorene til “MFK-brakka”, avsnitt. 4.4
og sponsorene til MFK CARE, avsnitt 4.7
Markedsavdelingen og Moss Fotballklubb benytter anledningen til å takke alle som har bidratt
gjennom det spesielle året 2020 viste seg å bli. Uten deres bidrag og engasjement hadde det ikke
vært mulig å drive klubben.
Tusen takk!
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4.3

Arrangement | Beretning for 2020

A-lagets hjemmekamper
Alle A-lagets hjemmekamper ble i år gjennomført på en annerledes måte. Grunnet pandemien fikk vi
bare ha 200 tilskuere på kampene våre. Det var en utfordrende situasjon, men vi løste det på en
utmerket måte. Takk til alle de som stilte opp for å få dette til.
MFK BDO Cup

For 34. gang arrangerte vi tradisjonsrike BDO Cup i Mossehallen. Over 100 lag var påmeldt, og det ble
avviklet over 200 kamper, utrolig morsomt! Mossehallen var fylt med barn og ungdom, mye
fotballglede og mye følelser for både store og små. Familie og venner sørget for fantastisk stemning
på tribunen. Det var i løpet av helgen nærmere 150 mennesker på dugnad. Dette er turneringen hele
Moss FK er involvert i, fra foreldre på de yngste lagene til A-laget og styret. Alle bidro med stort
engasjement og godt humør, og sørget for en fin ramme rundt arrangementet.

Treninger og kamper Yngres
Tusen takk til alle trenere, lagledere, foreldrekontakter og foresatte som bidro til at treninger og
kamper kunne gjennomføres på en glimrende måte med et strengt smittevern og mange regler for
lagene våre i Moss FK i 2020.

Runar Borgersen
Daglig leder
Arrangementsansvarlig
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4.4

Anlegg | Beretning fra Husstyret og prosjektgruppa for «MFK-brakka»

4.7.1 Husstyrets beretning for 2020
Årets husstyre har kun vært samlet ved dugnader for byggeprosjektet fra oppstart i august 20. Kun et
formelt styremøte er avholdt. Dette ble avholdt som det første formelle møte i MFK – Brakka. Historisk
den 12.3.21
Styret har bestått av Svein Ruud, Gunnar Berg, Ivar Nilsen, Monika Lervold og Siv Holder
Målet for husstyret er å etablere gode rutiner for bruk av huset. Det skal tas stilling til booking av
møterom, utleie, priser på leie, drift av kiosk i det daglige, vedlikehold, internarrangementer,
hjemmekamper osv.
«MFK-brakka» er først og fremst et hus for klubben og dens medlemmer. Samtidig skal huset være
inntektsbringende. Dette krever at det er etablert og forankret gode rutiner for daglig bruk og drift av
huset. Det arbeidet har det sittende styret påbegynt og det videreføres og utvikles av nytt styre. Veien
blir til når vi går, men et grunnregelverk er nødvendig å ha fra den dagen huset tas i bruk.
Huset overrekkes 20.3.21 fra prosjektgruppa til klubb.
Gratulerer så mye til alle i MFK med endelig å ha fått sitt eget klubbhus igjen.
Det blir en glede å komme på Melløs for treff mellom mennesker på «MFK-brakka»!

Bilde fra historien første formelle møte i MFK - Brakka.
Husstyret med prosjektgruppa for MFK - Brakka.

Vi ønsker det nye husstyret lykke til!
Siv Holder
Leder av Husstyret i 2020
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4.7.2 Beretning fra prosjektgruppa for «MFK-brakka»
Et stillestående klubbhusprosjekt ble blåst liv i igjen i august 2020. Ivar Nilsen, Thomas Thorkildsen og
Siv Holder påtok seg da prosjektet med å gjøre «MFK-brakka» ferdig.
Vi gjøv løs på prosessen med stor iver og et klart mål, brakkene skulle ha tak og vegger i løpet av to
mnd. Lite visste vi da at pandemien som hadde herjet lenge skulle følge oss videre utover høsten.
Konsekvensen var mindre antall ildsjeler og håndverkere til stede i huset samtidig. Med det sagt og
kloke forhåndsregler har prosessen gått jevnt igjennom hele vinteren. I skrivende stund avslutter vi
prosessen og målet med ferdig hus og prosjekt oppnås første uken i mars.
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Uten engasjement fra næringslivet og frivillighet hadde vi ikke klart å gjennomføre dette må frem, og
vi må ære de som æres bør og det er viktig å synligjøre hva som ligger bak et prosjekt som dette:
Vi må begynne med Enata Eiendom og Jon Storli som trodde på prosjektet og ga oss huset, - vi er evig
takknemlige!
Vår kontakt med næringslivet og det nettverket som er knyttet opp mot klubben er helt unikt. Samtlige
sponsorer som har blitt kontaktet har takket ja til å bidra. Alle har bistått med det de kan av varer og
tjenester. Enten gratis eller til kostpris. Moss Fotballklubb og vi i prosjektgruppa er evig takknemlige
for den velviljen og det engasjementet dere har utvist. Vi gleder oss til å ønske dere velkommen på
MFK-brakka slik at dere kan nyte det ferdige huset, vel vitende om at dere har en stor del av æren for
ferdig hus, - takk!
Enata Eiendom

El Partner

HmH Cement & Flis

Moss Kommune

Knut Helgesen & Søn AS

Home & Cook Vestby

Frode Gundersen

Mataki

Hersleth Entrepenør

Jans Byggservice & Søn

Råde Graveservice AS

Sørby Utleie

Ivar Nilsen Entrepenør AS

Byggmakker

Lexow Låsservice AS

Asfalt Remix

Rockwool

Fargerike Bretun

Rune Jørgensen AS

Moss Transportforum

PS Press

Østavind Arkitekter

Rom Puben

PS Digital

Granum AS

Peppes Pizza

Abacus IT

Stena Recycling

Holders Consulting

Gastro Storkjøkken

Moss To-Takt AS

Viken EL- Tavle AS

Bajazzo

Bolig og Eiendomsutvikling

Drømmekjøkkenet

Rørkompaniet

Cramo

Vi har mottatt betydelige pengegaver som har gjort det mulig å handle inn materialer underveis. I
budsjettet estimerte vi en kostnad på ca. 1 200 000 kr.
Vi har mottatt økonomiske bidrag på til sammen 1 085 000 kr siden starten på prosjektet. Dette er
uten spleis og andre salgsaktiviteter eller innsamlinger. Uten disse gavene dere har gitt hadde vi ikke
vært i stand til å gjennomføre prosessen, vi retter en stor takk til alle givere:
Sparebankstiftelsen

H. Bloms og Fr. Holsts legat

Svein Andreassen

Granum AS

MFKs Eldres avdeling

Takstmann Ståle Frosterød

Toppform

Bolig og Eiendomsutvikling

Thorfinn Hansen

Fenre Næringsmegling

Moss Bilsenter

Sparebank1 Østfold Akershus

Ernø Auto

Wenche og Tore Thorkildsen

Mosseporten Frisør

Alle bidragsytere via
Spleis og salgsaktiviteter

Et hvert klubbhus med respekt for seg selv har et navn. Vi startet en navnekonkurranse og kreative
forslag kom inn. Juryformann Ole Jacob Lindberg ledet komiteen og navnet ble «MFK-brakka». Et navn
som skal bli en merkevare for inkludering og samhold. Takk for hjelpen Ole Jacob!
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Dugnad og frivillig innsats
Vi har en eldres avdeling i Moss Fotballklubb som er helt unik, de har på tross av pandemi stått på sent
og tidlig. De har lagt igjen en dugnadsinnsats det står stor respekt av. De har revet ut gammelt, de har
kastet og sjauet og ikke minst de har bistått der de kunne med å bygge opp nytt. At de kroner det hele
med en betydelig pengegave, kjøper premieskap og avrunder det hele med å kjøpe møbler er ikke
annet en storslagent. Alle klubber burde hatt et «Eldres» som de. Vi takker stort for deres enorme
giverglede både av tid, innsats, pågangsmot og økonomiske bidrag.
En relativt fast gjeng med Ivar Nilsen i spissen har stått for dugnad på kveldstid, tirsdager og torsdager
samt lørdager. Hele høsten 2020, sene timer og enorm innsats er lagt ned. Ivar har hatt kontroll på
oppgavene sammen med ildsjelene.
Innspurten har bestått av et team med malerglade damer som har stått på sent og tidlig, frem til nå
ferdig hus. Huset har fått et utrykk som gjenspeiler historien, kråka er på plass, vi er Moss FK, sorte og
gule, det er innbydende og lekkert. All ære til Monika Lervold alias mikkelikk, meget bra gjennomført,
vi er stolte og vi ser sjela i klubben i utrykket du har skapt, takk!
Oppsummering
I skrivende stund avsluttes prosjektet for oss i gruppa. Det er lov å se seg litt tilbake og reflektere. Vi
vet at dette er viktig for klubben, vi vet at dette er viktig for fremtiden. Men det vi kjenner på er alle
møtene mellom mennesker som skal skje i huset. De minste møter de eldste, lagene blir kjent på tvers.
Gatelaget får et samlingsted, eldres avdeling treffes og har sine møter. Vi arrangerer B2B med
sponsorer. Vi skal ønske våre motstandere velkommen inn, vi skal lære våre gjester å spise pølse i
vaffel! Det skal diskuteres laguttak og det skal tippes på resultater, tenk hva disse møtene vil bety, det er der i MFK-brakka sjela skapes.
Nå er det opp til oss å forvalte huset på best mulig vis og ta godt vare på det.
Vi i prosjektgruppa takker for at dere har gjort det mulig å gjennomføre, og at dere hadde troen på
prosjektet, vi takker for oss og gleder oss til møtene på MFK-brakka.

Mvh fra prosjektgruppa
Ivar Nilsen, Thomas Thorkildsen, Siv Holder (Prosjektleder)
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4.5

«Ressursgruppa» | Beretning for 2020

Følgende eksterne personer har arbeidet i «Ressursgruppa» siden sist generalforsamling:
•
•
•
•

Per Gundersen
Børge Skogvoll
Klaus Hansen
Knut Evensen

Fra klubbens side har styreleder Geir Hagnes deltatt
Arbeidet er en fortsettelse av det som ble startet høsten 2019. Gruppen støtter klubbens styre
og markedsavdeling, og vil hovedsakelig arbeide med større markedsaktiviteter og sponsorer.
Gruppens medlemmer har deltatt i større markeds-/ sponsormøter med aktuelle sponsorer.
Gruppen har også bidratt med ulike initiativ som overføres klubbens styre og markedsavdeling
til videre arbeid og organisering.
Gruppa ønsker å være en pådriver til strategiarbeidet i klubben da vi mener strategien er
viktig i forbindelse med salg til større aktører. I tillegg er vi opptatt av struktur og klare linjer
for markedsarbeid og salg.
Av konkrete resultater av arbeidet i 2020 kan gruppa vise til to nye sponsorer på A-lagets
drakt, samt utvidelsen av avtalen med Sparebank1 Østfold Akershus for sesongen 2021.
Gruppa har stilt seg til disposisjon for å bidra også i 2021.
På vegne av «Ressursgruppa»
Knut Evensen
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4.6

Økonomi | Beretning om MFKs vei ut av «rød sone»

Som beskrevet i styrets beretning har MFK ved utgangen av 2020 igjen positiv egenkapital. Dette er i
tråd med den økonomiske handlingsplanen klubben la i 2017, og et helt nødvendig steg for at vi ikke
skulle bli fratatt lisens for spill i de tre øverste divisjonene. Klubben har også klart å unngå poengtrekk
underveis i handlingsplan-perioden, i motsetning til flere andre lag i de tre øverste divisjonene i Norge.
Under følger en oppsummering av den store innsatsen som er lagt ned av klubben og en lang rekke
støttespillere for at målsettingen kunne nås innenfor tidsfristen fastsatt av NFF.

BAKGRUNN
Etter nedrykket til 3. divisjon i 2016 hadde MFK et underskudd på -750 tusen, og den negativ
egenkapital vokste til -4,5 MNOK. Året etter rykket vi igjen opp, og et positivt driftsresultat reduserte
den negative egenkapitalen til -3,66 MNOK. Men i 2017 ble også nytt lisensregime innført for lagene i
2. divisjon, og MFK ble pga. den negative egenkapitalen plassert i «rød sone» i Norges Fotballforbunds
økonomiske oppfølgingssystem.
Klubben fikk 3 år på å igjen ha positiv egenkapital, og det ble utarbeidet en handlingsplan for hvordan
dette skulle oppnås.
I snitt måtte det årlig oppnås en forbedring på over 1,2 MNOK, og for daværende styreleder Thomas
Thorkildsen og handlingsplan-ansvarlig Klaus Hagerupsen Hansen var det åpenbart at dette ikke ville
være mulig kun ved hjelp av positive driftsoverskudd. Det ble satt et mål om at halvparten (altså 600
tusen) skulle komme fra normal drift, mens den resterende halvparten måtte komme fra andre
ekstraordinære tiltak.

FORBEDRING AV EGENKAPITAL GJENNOM ÅRLIGE DRIFTSOVERSKUDD
Streng kostnadsoppfølging har vært det viktigste fokuset for å styrke egenkapitalen ved hjelp av årlige
driftsoverskudd, og i perioden 2017-20 har dette resultert i en total forbedring på 1,8 MNOK.
2020 ble et svært spesielt år pga. korona-pandemien, og dette rammet både sponsor- og
publikumsinntekter betydelig. Dette er i noe omfang kompensert gjennom statlige ordninger for
kultur/idrett, og ikke minst ved at klubben valgte å permittere alle ansatte allerede fra midten av mars
og fram til det ble klart at seriespill for A-laget faktisk ville bli gjennomført. Vel verdt å nevne er også
byens giverglede ifm. «MFK-veggen». Klubben vil få takke alle bedrifter og privatpersoner som bidro.
Totalt bidro tiltakene som er nevnt over til at klubben kunne avslutte 2020 med et driftsresultat på ca.
0,7 MNOK.

FORBEDRING AV EGENKAPITAL GJENNOM ANDRE EKSTRAORDINÆRE TILTAK
I 2018 ble Siv Holder gitt visningshuset i Vingparken i gave fra Enata AS, og dette ble starten på
prosjektet «MFK-brakka». For å realisere drømmen om et eget klubbhus på Melløs har en rekke
firmaer og privatpersoner bidratt med både pengegaver, rabatterte varer/tjenester, samt en betydelig
mengde dugnadstimer. Per 31.12.2020 summerer dette seg til en samlet verdi på 2,1 MNOK
Utover dette har klubben i perioden 2017-20 mottatt økonomisk støtte i form av gaver og
gjeldsettergivelser. I slutten av 2020 inngikk vi også en gunstig avtale med Sarpsborg 08 om
overtakelse av LED-reklame, noe som gir mulighet for økte inntekter i årene framover.
Totalt er nettoverdien av disse tiltakene på til sammen 0,9 MNOK i årene 2017-20.
Klubben retter en stor takk til alle som har støttes oss gjennom bidragene som er nevnt over.
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OPPSUMMERING
Forbedringene som er nevnt over gjør at klubben ved utgangen av 2020 kan fastslå at målet om positiv
egenkapital er oppnådd. Dette gjør at MFK vil være ute av «rød sone» i 2021, og trusselen om å bli
fratatt lisensen for spill i PostNord-ligaen er dermed avverget.
I diagrammet under oppsummeres klubbens vei tilbake til positiv egenkapital:

Fortsatt høyt fokus på å drive klubben med positivt driftsresultat vil være viktigste bidrag til at
egenkapitalen kan forbedres ytterligere i årene som kommer.
I tillegg vil det komme et bidrag til styrket egenkapital fra dugnadsarbeidet som er utført på klubbhuset
nå i starten av 2021.
Moss, 08.03.2021
Klaus Hagerupsen Hansen
Styreleder i MFK mars 2019 – september 2020
og ansvarlig for «Økonomisk Handlingsplan for MFK 2018-20»
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4.7

Samfunnsansvar | MFK Care og Gatelaget

MFK CARE i 2020
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 2020. Det ble
dessverre sterkt reduserte aktiviteter i 2020, men vi håper og tror på bedre forhold i 2021.
Vi retter en stor takk til samarbeidspartnerne som har bidratt økonomisk til driften av MFK CARE og
Gatelaget i 2020:

Fotballstiftelsen
Moss Kommune
Stena Recycling AS
Foss & Co Vestby /
Son Eiendomsmegling
1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS
Stormoen AS
Private bidragsytere som har bidratt
med gaver via VIPPS og salgskampanjer

På vegne av MFK CARE
Runar Borgersen
Daglig leder

Moss FKs Gatelag i 2020
2020 var selvsagt et veldig spesielt år, også for Gatelaget. Vi startet året svært positivt, med 10-12
spillere på hver trening inne i Mossehallen. I perioden 20. mars til 5. mai hadde vi ingen aktivitet
grunnet permittering, men vi hadde ukentlig kommunikasjon med alle spillerne gjennom Messenger /
SMS / telefon /intern Facebookgruppe. Gleden var stor da vi 6. mai startet opp med treninger igjen –
og hele 12 spillere møtte på første trening etter gjenåpningen.
Totalt var det 36 spillere innom på trening i 2020, hvorav 11 spillere var nye på laget. Vi har tidligere
år slitt med å få nok folk på trening og på kamp, men i 2020 klarte vi å øke antall faste spillere (ukentlig
oppmøte) på laget fra 4 til 8 stk. Dette er svært positive tall for oss, og viser viktigheten av å ha en
sosial tilhørighet, særlig i tider som har vært utfordrende for mange. Vi vet også at våre spillere er
ekstra utsatte for ensomhet og mangel på aktivitet på dagtid, derfor er det gledelig å se at oppmøte
på trening hos oss ser ut til å utgjøre en forskjell i spillernes hverdag.
Treningene har i all hovedsak foregått uten kontakt, men vi har fått trent godt og mange av spillerne
har vist tydelig framgang i fysisk form gjennom året. I tillegg til å trene på Melløs, har vi trent på Spenst,
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vært på kanotur med overnatting og spilt paintball. Vi var også til stede på flere av A-lagets
hjemmekamper. Gjennom året har vi fått på plass en veldig god lunsjkultur, hvor spillerne får i seg
sunn og god mat etter hver trening. Én av våre spillere fikk fast jobb i 2020. I tillegg hadde flere spillere
deltidsjobb eller påbegynte studier ved utgangen av året.

Rekruttering av nye spillere foregår stort sett gjennom vårt samarbeid med Friomsorgen og ulike
institusjoner/frivillige organisasjoner. I et vanlig år ville vi også hatt en del spillere som er i behandling
på Moss sykehus, men etter mars hadde vi ingen spillere derfra. Oppfølging av spillere utenom
treninger har dessverre vært begrenset sammenliknet med hvordan det ville vært i en normal
situasjon. I tillegg har flere spillere slitt med motivasjonen da vi ikke har fått spilt noen kamper. Ei
heller fikk vi deltatt på Nasjonal Turnering i Tromsø i juni, en turnering vi vet spillerne våre så veldig
fram til. Vi håper, som alle andre, at 2021 etter hvert vil ha færre restriksjoner enn 2020, slik at vi kan
gi et fullverdig tilbud med kamper, turnereringer og øvrig aktivitet.
Men, 2020 var, mot alle odds, et godt år for Gatelaget til MFK.

For Moss FK Gatelag
André Kraft Tveter
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4.8

MFKs Eldres Avdeling | Beretning for 2020

I året 2020 ble det avholdt et styremøte og noen telefonmøter. Det ble kun et medlemsmøte samt
årsmøte. Begge møtene hadde lav oppslutting.
I 2020 hadde vi ikke noen foredragsholdere.
Oktober møte samt julebordet ble avlyst pga. at Melløs var stengt grunnet Covid 19.
Div. inntekter er, Grasrotandelen i 2020 var på ca. kr. 30.100,-, kontingenter kr. 12.450,- og salg av
kaffe på VIP-rommet kr. 9.580,-.
Div. sponsing, til MFK BRAKKA kr. 70.000,- og veggen kr. 5.000,Resten av inntekter og utgifter fremkommer i driftsresultatet.
Melløs har vært stengt i en lang periode pga. Covid 19, derfor er inntektene lavere enn i 2019.
I 2020 har vi hatt et underskudd på ca. kr. 34.000,-.
Eldres avdeling har hatt veldig mange dugnadstimer på Brakka, i underkant av 385timer.
Dette ble stipulert til en egeninnsats på ca. kr. 100.000,-

Gunnar Berg
Formann

Kjell Nygård
Viseformann

Kjell Andreassen
Kasserer

Svein Ruud
Varamedlem

Steffen Engebretsen
Varamedlem
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5. Regnskap 2020 med noter og budsjett 2021
5.1

Resultatregnskap 2020 og budsjett 2021
Regnskap
2020

Regnskap
2019

Revidert
budsjett
2020*

861 279

1 004 785

925 000

Tilskudd

2 032 649

1 993 561

1 590 000

Sponsorinntekter

2 458 321

2 836 152

1 935 000

Billettinntekter

124 770

364 163

485 000

Cuper / fotballskoler

251 465

521 733

445 000

Øvrige inntekter

213 916

688 589

615 000

1 000 000
2 000 000
3 500 000
400 000
500 000
800 000

Budsjett
2021

Inntekter
Noter:

Kontingenter / Treningsavgift

Kompensasjon ifm. COVID-19

1 139 085

Sum inntekter

7 081 485

7 408 983

5 995 000

8 200 000

3 912 673

4 836 695

3 560 000

Trening, utstyr

582 733

647 712

490 000

Baneleie

309 166

272 611

200 000

Egne arrangement

337 124

519 118

430 000

Andres arrangement

260 539

540 101

370 000

Administrasjon (inkl husleie)

408 956

716 023

345 000

Øvrige kostnader

578 437

432 907

335 000

5 000 000
600 000
150 000
520 000
500 000
570 000
450 000

6 389 627

7 965 167

5 730 000

7 790 000

691 858

-556 184

265 000

410 000

Kostnader
Personalkostnader

Sum kostnader
Driftsresultat

7

-50 000

Avskrivninger
Ekstraordinære poster
(gaver, dugnad klubbhus, etc.)

1 812 561

1 125 740

400 000

500 000

Finansposter

-257 018

-138 760

-100 000

-150 000

Årsresultat

2 247 401

430 796

565 000

710 000
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5.2

Balanse 2020
Noter

31.12.2020

31.12.2019

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

3
3

2 065 524
583 000
2 648 524

806 231
0
806 231

Finansielle anleggsmidler
Aksjer
Sum finansielle anleggsmidler

4

30 001
30 001

30 001
30 001

2 678 525

836 232

35 400

5 000

591 714
637 848
1 229 562

789 684
836 432
1 626 116

80 518

1 662

1 345 480

1 632 778

4 024 005

2 469 010

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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EGENKAPITAL:
Innskutt/opptjent egenkapital

5

SUM EGENKAPITAL

333 205

-1 914 195

333 205

-1 914 195

0
1 772 080
1 772 080

0
2 697 080
2 697 080

951 648

691 904

558 048

674 057

409 024
1 918 720

320 164
1 686 126

3 690 799

4 383 205

4 024 005

2 469 010

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 18.03.2020

Geir Hagnes
Styrets leder

Tommy Skovly

Tommy Hyggen

Rune Jørgensen,

Jadranka Perisa

Kjell Olofsson

Joszef Bøhm

Helge Wisth
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5.3

Noter til regnskapet pr. 31.12.2020

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 2020.

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

806 231

-

-

806 231

Årets tilganger
Årets avskrivninger

1 259 293
-

183 000
-

400 000
-

1 842 293
-

Bokført verdi 31.12.20

2 065 524

183 000

400 000

2 648 524

Antall

%-andel

Pålydende

Bokført verdi

34 000 A
300

30,5
100

100
100

1
30 000

Bokført verdi 31.12.19

Note 4 – Aksjer

Moss FK AS
MFK CARE AS
Note 5 – Endring egenkapital 2020
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01.01.2020
Årets overskudd
31.12.2020

Egenkapital
-1 914 195
2 247 401
333 205

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

196 058
29 000

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 2020 og egenkapitalsituasjonen.
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6. Klubbens medlemmer
Klubben hadde ved årsskiftet følgende antall medlemmer: 467

Klubbens æresmedlemmer:
Einar J. Aas
Geir Henæs
Ole J. Henriksen

Per Henæs
Hans Jacob Henæs
Ingar Askheim
Ivar Listerud

Bjørn Listerud
Knut Evensen
Per Viggen

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

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

Klubbens merkemenn:
Knut Ødegaard
Karl F. Stokkan
Jan Erik Fredriksen
Bjørn Henry Jensen
Kjell Magnussen
Kjell Olofsson
Rune Tangen
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Foto: Siv Holder
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