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FORTE NARVIK, PEPPES PIZZA, BAKEHUSET, FAGERTHUN BIL, SOMMERSETH,
BYGGTORGET MATHISEN & MATHISEN, DNB, OFOTEN SPAREBANK, K.
KRISTIANSEN AS, OFOTEN RØR, STAMINA, SECURITAS, NARVIK STORSENTER,
AMFI, KRAFTINOR, 2TAL UTEMILJØ, EIDISSEN CONSULT AS, RIMO REKLAME,
REKYL, DELIKATESSEN, AGENDA, BYGGMAKKER PER STRAND, SPAREBANK 1
NORD-NORGE, ELKJØP,
AMESTO NARVIK/AKTIV REGNSKAP, A3
REGNSKAPSPARTNER, VOLVOLINE OIL, A. MARKUSSEN, HÅLOGALAND REVISJON,
NORUT NARVIK, LINDAHL AS, LAKSAA AS, INDIRA MANAGMENT, SVEBJØRN AUTO,
STEINAR KRISTOFFERSEN, NORDIC LAST OG BUSS, BENTRO BIL, VISINOR AS,
TANGVIK BYGG, FAGERNES AUTOSENTER
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STYRETS ÅRSRAPPORT
STYRET
Styret for FK Mjølner har fra årsmøtet den 19. mars 2015 bestått av:

Leder

Jan-Børre Dybwad

Nestleder

Nina Holte

Styremedlem

Terje Teodorsen

Styremedlem

Fredrik Hansen

Styremedlem

Geir Bjørn Soleng

Leder Ungdomsutvalget

Eileen Jakobsen

Varamedlem

Marthe Erlid

Styremedlem Geir Bjørn Soleng valgte etter flere år som styremedlem å trekke
seg ut av styret etter sommerferien med bakgrunn i stort arbeidspress. Vi er
takknemlig for hans arbeid for klubben. Marthe Erlid kom etter dette inn i
styret i fra vara posisjon.

ORGANISASJONENS

VIRKSOMHET

Klubben er selvledende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.
Organisasjonen drives fra Narvik. Klubben har kontoradresse Narvik Stadion

STYRETS

ARBEID

Klubbens ordinære årsmøte ble holdt den 19. mars 2015 hvor årsberetning og
regnskap for 2014, budsjett for 2015 samt kontingent for 2015 ble godkjent. Valg
ble gjennomført og nytt styre ble valgt. Nye vedtekter etter NIF’s lovnorm ble
vedtatt.
Styret har siden forrige ordinære årsmøte gjennomført 9-10 styremøter og flere
arbeidsmøter.
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Klubben har vært representert på møter i Idrettsrådet samt møter med
Hålogaland Fotballkrets, samarbeidspartnere, medlemmer og utvalg. Klubbens
leder Jan-Børre Dybwad og styremedlem Marthe Erlid representerte klubben på
Hålogaland Fotballkrets ting 6. februar 2015, samt kretsens jentefotball seminar
fredag 5.februar. Leder Jan-Børre Dybwad representerte klubben på Norges
fotballforbunds ting i slutten av februar 2016. Klubben er medlem av
Narvikregionen Næringsforum, Divisjonsforeningen samt Norsk
Breddefotballforening.
Etter et sterkt fokus i fra Norges Idrettsforbund og Norges fotball forbund på
ledelse gjennom klubbenes grunnverdier og visjoner har det å drive verdibasert
klubbledelse blitt svært tydelig for styret, og vil være sentralt i årene som
kommer. Forankring av disse i klubben er en fremtidig kjerneoppgave og vil bli
høyt prioritert.

Vår visjon er:

Vi skal begeistre!
Vi skal begeistre vårt publikum og våre medlemmer
Våre aktive – spillere, trenere og tillitsvalgte skal ha det gøy med fotballen og
gjennom dette utvikle evner og vilje til å skape gode resultater som igjen
skaper positivt engasjement i og utenfor klubben.
Klubbens verdigrunnlag skal være sentralt og levende, og fungere som et verktøy i
hverdagen. Valg og beslutninger som gjøres i klubben skal gjøres på basis av
disse. Dette skal være grunnholdningene som alle i klubben skal leve etter:

Inkludering
Fair play
Kvalitet i våre handlinger
Klubben drives i dag med utgangspunkt i strategiarbeidet som ble gjort i fra et
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folkemøte i mai 2013, og endte ut i en sportsplan og klubbhåndbok. Disse to
dokumentene er sentrale i den daglige driften av klubben. Det jobbes fortsatt
med å tilfredsstille kravene for å kunne bli godkjent som NFF Kvalitetsklubb.
Dette arbeidet vil fortsette gjennom 2016, og håpet er å kunne bli kvalifisert i
løpet av 2016.
Sentrale hendelser i 2015:
I februar ble klubbens jente turnering Kraftnor Cup avviklet. Årsmøtet ble
gjennomført i mars. Sesongstart for damelag, herrelaget og alle klubbens lag i
april/mai. Klubben fikk på plass etter lengre tids arbeid en 3 årig
hovedsamarbeids avtale med Sparebanken Narvik i midten av april. Klubbens
største begivenhet FUNN CUP går av stabelen i slutten av mai. Siste helg i juni
drar ca 165 spillere/trenere til Piteå Summer games(PSG). I starten av august
samles ca 140 jenter og gutter til NB Engros årlige fotball skole. Høst sesongen
er satt i gang for alle lag i august. Mjølners fotball akademi starter opp i
september for gutter og jenter i alderen 9-13 år, og her deltar ca 40 spillere.
Klubben deltar som teknisk arrangør for Ragnar Care Foundation(RCF) i kraft
at vi er blitt samarbeidspartner, samt at alle våre medlemmers yngste barn
oppfordres til å delta. Sesongen avsluttes for alle lag og dessverre med
nedrykk i fra all norsk nivå(Oddsenliga 2.div) for vårt a-lag herrer. I oktober
arrangerer vi knøtte turnering for barn som ønsker å starte å spille fotball i
Mjølner. Sesongavslutning for barn og ungdoms fotballen går av stabelen i
november. Klubben arrangerer Peppes Pizza’ s jente turnering i november. I
midten av november arrangerer vi Ajax Fotball Akademi under ledelse av Ed
van Schaik og Renaldo Landenbourg.

ØKONOMI
Årets regnskap viser ett resultat på minus kr 132 778 etter finanskostnader.
Driftsresultatet før avskrivninger og finanskostnader viser ett underskudd på kr 70
623.

Budsjettet var nøkternt satt opp med et lite pluss resultat på kroner

14 000, men pga svikt i noen sentrale inntektsposter, samt økte kostnader i løpet
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av året knyttet til iverksatte inntekstprosjekter. Budsjettet ble blant annet basert
på en betydelig inntekt knyttet til billotteriet som skulle vise seg å ikke innfri helt,
dette i kombinasjon med noe høyere kostnader gjør at resultatet blir negativt. Det
har vært iverksatt inntekts bringende prosjekter på slutten av året for å øke
inntektene med suksess. Dette har preget regnskapet positivt i siste fase av året.
Klubben har en negativ egenkapital som er akkumulert gjennom flere tidligere år
med underskudd. Styrets mål har vært å redusere underbalansen, og positive
årsresultat er en forutsetning for at dette skal være mulig.
Klubbens datterselskap Stadion Drift AS anses av revisor vurdert for høyt ifht
bokført verdi. Det kan vi forstå, men vi mener at med bakgrunn i den positive
trenden regnskapet 2015 viser, samt utsiktene for 2016 basert på de første 3
månedene så vil vi gjenskape verdien innen relativ kort tid. Ut i fra dette ønsker
ikke styret en nedskriving av verdiene på nåværende tidspunkt, men at vi er klar
over forholdet og jobber bestemt for å oppnå satte mål for selskapet.
Her er gjort betydelige kostnadsgrep i administrasjonen samt innenfor sport. Disse
grepene vil slå positivt inn i 2016, men med full effekt i 2017. Det jobbes med
forbedringer av våre inntektsbringende aktiviteter, samt et fokus på å skaffe
inntektsprosjekter med lav risikograd.
Klubbens gjeld er i all vesentlig grad til Narvik Kommune. Størstedelen av dette
er relatert til legging av kunstgress på Narvik Stadion i 2007. Det er inngått
avtale med Narvik kommune vedrørende innfrielse av denne gjelden mot utførelse
av ulike jobber knyttet til stadion anlegget. Om ikke klubben velger å gjøre jobb
inn mot stadion, kan klubben velge å nedbetale gjeld over et lengre tidsløp.
Styrets forslag til budsjett gir grunnlag for at klubbens mål for sesongen 2016
med opprykk for A-laget, en god rekrutterings- og dame gruppe og en solid og
stor ungdomsavdeling kan nås. Styret har vært opptatt av at budsjettet gir
overskudd slik at egenkapitalen over tid kan bli positiv.
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Budsjett
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Inntekter

7.322

7.596

8.411

8.341

7.061

7.267

8.828

Utgifter

7.363

7.408

8.197

8.300

6.917

7.080

8.898

(41)

188

214

41

144

186

(70)

44

49

73

49

114

114

62

Driftsresultat
Finansres/Avskrivn
Årsresultat

(85)

139

131

(8)

30

72

-133

Egenkapital

(916)

(777)

(640)

-648

(618)

(546)

(679)

2016
8. 891
8. 495
396
76
320
-359

Utvikling av nøkkeltall i regnskap 2009-2015 og forslag til budsjett 2016
I henhold til klubbens gjeldende strategiplan skal klubbens A-lag tilbake til all
norsk toppfotball. Sesongen ente med nedrykk for vårt A-lag herre i fra Oddsen
ligaen (2.div all norsk). Etter omlegging av seriesystemet for menn vil veien frem
til all-norsk nivå bli lengre. Nå er første nåløye å komme blant de 4 beste i 2016
for å bli med i den nord-norske avdelingen (region liga nivå 4). Dernest må man
vinne region ligaen for å rykke opp i en av to Post Nord ligaer tidligst i 2018. For å
nå dette målet må klubben utdanne både lokale og regionale fotballspillere, og
frafallet i klubbens ungdomsavdeling må reduseres. Klubben er tuftet på aktivitet
og vi ønsker at flere skal spille fotball lengre. Klubben prioriterer derfor utdanning
av trenere og har siden 2011 hatt deltidsansatt trenerkoordinator for å følge opp
arbeidet i ungdomsavdelingen. Klubben ansatte Kenneth Skøld vinteren 2013 som
Sportslig leder på deltid (50% stilling), en funksjon han har sammen med
funksjonen som trenerkoordinator. Både A-lagets hovedtrener Rune Marthinussen
(Akademi/fotball skole/trenerkoordinator) og A-laget assistenttrener Runar
Danielsen (jentelaget/trenerkoordinator) har vært engasjert i klubbens
ungdomsavdeling. I siste del av året ble det vedtatt en tydeligere satsing på vårt
damelag. I første omgang er det satt inn mere ressurser rundt laget både i form
av at trenerapparatet er styrket, samt en egen ressurs gruppe er satt ned for å
jobbe med å bedre forholdene rundt laget. Hvor dette kan lede hen på kort sikt er
spennende å tenke på. Her er også lagt inn en dobling i budsjettet for damelaget i
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2016. Damelaget er svært viktig for klubben i forankring av våre verdier nedover i
rekkene, samtidig er benyttes laget inn mot rekrutteringen av knøtte-jenter og i
fadderordninger som pågår på jentesiden.
Styret veier hele tiden det sportslig opp mot økonomi. I den sammenheng er det
viktig å påpeke at en ikke ubetydelig andel av inntektene de siste årene kan
tilskrives troen på den satsingen klubben har gjort på seniorfotballen, og også
kommer til å gjøre det de kommende år. Styret har vektlagt arbeidet med
flerårige samarbeidsavtaler for klubben for å oppnå forutsigbarhet slik at sport og
aktivitet kommer i fokus. Arbeide med inntektsbringende tiltak er prioritert også i
fortsettelsen. Markedet for samarbeidspartnere profesjonaliseres og dette stiller
også krav til klubbens håndtering av avtalene. Vi ser videre at det lokale
næringsliv er noe mer påholden samtidig som konkurransen om
samarbeidspartnerne hardner til. Klubben har bl.a. fått en dyktig konkurrent i
Narvik Ishockeyklubb.
Utgiftene til treningsfasiliteter i hall og baneleie utgjør også sist år en vesentlig
andel av klubbens kostnader. I 2015 betalte klubben treningsleie for totalt kr
793.000,- som er ca 9% av klubbens inntekter. Herav står ungdomsavdelingen for
ca kr 405.000, som igjen utgjør ca 16% av ungd.avd inntekter.
Etter styrets oppfatning gir det framlagte regnskapsresultatet og balansen med
tilhørende noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet i 2015.
Utover det som fremgår av årsoppgjøret kjenner ikke styret til andre forhold
vedrørende organisasjonens drift som skulle være tatt med i regnskapet.
Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som det ikke er
tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme organisasjonens
resultat og stilling.
Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.
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EIERSKAP
Klubben eier 100 % av Narvik Stadiondrift AS

ANLEGG
Klubben inngikk i 2010 avtale med Narvik Kommune om å drive Narvik Stadion på
vegne av Narvik Kommune. Dette ble gjort fordi kommunen ikke så seg i stand til
å drive stadion innenfor kommunens økonomiske rammer, og alternativet var
stenging av anlegget. Avtalen gikk ut første gang i 2013 og er i ettertid blitt
fornyet årlig og med justerte tilskuddsbeløp.
Klubbens hovedaktivitet drives på Narvik Stadion. Arealene her er av svært
varierende kvalitet. Den nye kunstgressbanen holder så vidt tilfredsstillende
kvalitet, og det er opprettet dialog om at det skal byttes i løpet av sommeren
2017, og styret tenker å følge opp dette i høstens kommunale budsjettrunder. Den
gamle kunstgressbanen som ligger innenfor løpebanen er svært nedslitt og moden
for utskifting. Det er ikke forsvarlig å bruke denne i trening eller kamp, men
klubben har ingen annen bane som supplement til den nye banen. De arealer som
er på Narvik Stadion er for små til å dekke klubbens totale behov. Således leier
klubben også treningstid både vinter og sommer i Narvikhallen AS. Eier av
anlegget Narvik kommune må finne midler til skifte av kunstgress på begge
banene i løpet av få år av hensyn til sikkerhet for alle fotballspillere som bruker
anlegget. Her jobbes det parallelt med potensielle løsninger.
Det er heller ikke i år gjort vedlikehold eller renoveringer på stadion av større
karakter. Dette skyldes at driftstilskudd som gis fra Narvik kommune sammen
med inntekter av utleie knapt dekker ordinær drift. Det er således ikke mulig å
gjøre nødvendig vedlikehold innenfor de gitte økonomiske rammer. Både det
gamle garderobebygget, den gamle kunstgressbanen og løpebanen er av en slik
forfatning at det vil være svært kostnadskrevende å utbedre. Videre, skulle
klubben om noen år klare opprykket til Post Nord ligaen eller 1.div damer så
holder ikke Narvik Stadion en slik kvalitet at spill i her vil bli tillatt uten kortsiktig
dispensasjon i fra NFF. Narvik kommune har ikke midler til hverken nødvendig
vedlikehold eller oppgradering av anlegget, slik at dette arbeidet i dag må gjøres i
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samarbeide med eksterne partnere. Slik situasjonen er i dag forfaller anlegget.
Anlegg er en vesentlig del av klubbens strategiarbeid da dette er grunnlaget for
klubbens eksistens. Styret er av den oppfatning at klubben ved Narvik Stadiondrift
AS i dag ikke har økonomi til å eie anlegget med de kostnader og investeringer
som dette krever. En har derfor tilstrebet å etablere en driftsavtale hvor Narvik
Stadiondrift sørger for å holde stadion åpen, uten at selskapet skal tape penger på
dette.

ORGANISASJON
Administrasjonen har i 2015 bestått av heltidsansatt daglig leder. Trener A-lag har
vært ansatt på 50 % som A-lagstrener og 25 % inn mot ungdomsavdelingen,
fortrinnsvis mot fotballakademiet, fotballskole og trener koordinator i
ungdomsutvalget. 25% har vært knyttet til markedsarbeid. Videre har sportslig
leder/trenerkoordinator vært ansatt i 50 % slik at administrasjonen har vært totalt
på 2,5 årsverk.
Antall medlemmer i klubben er totalt 563 hvorav 423 er aktive. De aktive fordeler
seg på spillere, trenere, dommere og foreldrekontakter. Antall støttemedlemmer
er nå på 140 stk.

ARBEIDSMILJØ
Styret anser arbeidsmiljøet blant klubbens fast ansatte, styret, øvrige tillitsvalgte,
spillere og øvrige medlemmer som godt. Det har ikke vært registrert
arbeidsulykker, skader eller konflikter i forbindelse med utførelsen av dette
arbeidet.
Styret er svært opptatt av at miljøet i klubben til enhver tid skal være godt, både
mellom alle frivillige, innad i de enkelte lag/grupper og mellom disse. Det er
heller ikke her registrert noen konflikter eller arbeidsulykker.
Styret arbeider for at informasjonsflyten innad i klubben skal bli best mulig.
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Klubben har imidlertid en vei å gå før informasjonsflyten blir god nok. Dette var
også et tema på folkemøte 27. mai. Klubben benytter flere virkemidler; mail,
nettsider, facebook. Det er etablert en hjemmeside som er mer dynamisk og skal
være enkel for personer tilknyttet klubben og legge ut informasjon til medlemmer
her. Det gjenstår å få engasjement rundt denne siden.

LIKESTILLING
Administrasjonen har bestått av 3 personer, alle menn. Styret ar bestått av 5
valgte medlemmer samt ett varamedlem, hvorav to faste medlemmer er kvinner.
Klubben har dermed sist år oppfylt Norges Idrettsforbunds anmodninger om jevn
kjønnsfordeling blant tillitsvalgte.

YTRE

MILJØ

Klubbens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet.

FORSKNING

OG UTVIKLING

Klubben driver et kontinuerlig utviklingsarbeid, både på sport og organisasjon.
Dette arbeidet gjøres i hovedsak i de enkelte lag/grupper og utvalg.
Klubben startet i 2010 et fotballakademi i samarbeid med ett prosjekt i regi av
Harstad Fotballklubb: “Fra Bunn til Begeistring”. Både fotballakademiet og
keeperakademiet som ble startet i 2012 er videreført i 2015, men nå i egen regi.
Totalt deltar det i dag 40 barn i alderen 9-13 år.

SLUTTORD
Klubben har et æresmedlem som er Steinar Hjertholm. Egil Mikalsen ble på
Hålogaland Fotball krets ting i 2015 valgt til æresmedlem.
Styret ønsker å takke spillere på alle nivå, samarbeidspartnere, publikum,
tillitsvalgte, frivillige, trenere, foresatte/foreldre og alle som har bidratt til å
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gjennomføre sesongen 2015. Videre vil styret rette en takk til klubbens
administrasjon for vel utført arbeid i 2015.
Narvik 31. mars 2015

STYRET I FK MJØLNER 2015
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SPORTSLIG UTVALG

Sportslig utvalg har i 2015 bestått av:
Kenneth Skøld
Pål Domben
Rune Marthinussen
Mick Morgan
Lars Ivar Simonsen
Hans Herman Henriksen
Runar Danielsen
Nina Holthe

Sportslig leder/Trenerveileder 2008 og
G16/J16
Medlem/Trenerveileder 2006 (t.o.m. 15.
august)
Medlem/Trenerveileder 2005
Medlem/Trenerveileder 2004
Medlem/Trenerveileder 2003 og SMJ
Medlem/Trenerveileder SMG
Medlem/Trenerveileder 2007 (f.o.m 1. april)
Medlem/Styrets representant

Utvalget har hatt fem ordinære møter og flere møter med deler av utvalget og
involverte trenere. På møtene har det vært orientert og diskutert om sporten
på voksennivå i klubben, men hovedfokus har også dette året vært på det
sportslige i barne- og ungdomsfotballen. Likevel har SU lagt frem en plan
angående Damesatsingen i FK Mjølner. Dette ble vedtatt av Styret høsten
2015.
Utvalget, med Trenerveilederne, har gjennomført Trenerforum for de ulike
aldersgrupper ut fra den planen som står beskrevet i Sportsplanen. I tillegg
har trenerveilederne hatt møter med trenerne i sin aldersgruppe og fulgt
gruppene i trening og kamp. Her har det vært litt forskjell i frekvensen på de
ulike aldersgruppene. Dette er noe SU ønsker at vi får en mer lik praksis på.
Evalueringen som ble gjennomført av voksenfotballen etter sesongen, var SU
ikke en aktiv del av (bortsett fra Nina og Kenneth). Her bør klubben klargjøre
hvilket mandat SU skal ha i fremtiden! Skal SU kun ha oppgaver inn mot
Barne- og Ungdomsfotballen, eller skal Trenerveilederne ikke være en del av
SU? Slik at SU blir et overordnet utvalg som kan ha klare meninger om sporten
i klubben.
Sportslig hilsen
Kenneth Skøld
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A-LAGET
STØTTEAPPARAT
Rune Marthinussen
Runar Danielsen
Espen Lund
Frode Rørvik
Jonas Strømsnes
Roger Bordal
Bernhard Holthe

Hovedtrener
Trener
Keepertrener
Oppmann
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Lege

AVGANGER
Wycliffe Juma Olouch, Markus Fjellstad Israelsen, Markus Schultz

AVGANGER

I LØPET AV SESONGEN

Mathias Nikolaisen, Emil Nerli Pettersen, Simen Pettersen, Topi Järvinen, Viktor
Martin Framvik, Tor-Andre Hansen

TILGANGER
Håkon Evjen, Viktor Martin Framvik, Jonathan Erik Framvik, Topi Järvinen,
Mattias Candemir, Øyvind Frantsen, Per Jesper Gustavsson, Mihael Jevtic,
Mirza, Mujcic, Anders Amundsen

PRIORITERINGER

OG MÅLSETNINGER

Trenings- og prestasjonskultur, coaching og spillestil.
Resultatmål:

Beholde plassen i allnorsk fotball, 2.divisjon.
Arbeidsmål:







Forbedre laget i forsvar og angrep
Bli kjent med flere måter å opptre på, ulike spillesystemer og nye
rollekrav
Arbeide systematisk med forebyggende trening
Øke den fysiske kapasiteten i laget gjennom ei hard første del av
oppkjøringen, og deretter vedlikeholdsarbeid.
Forbedre rolleferdighetene til spillerne
Bevisstgjøring av rollekrav gjennom coachingarbeid
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Ha et godt miljø med trivsel, inkludering og godt humør.



Bidra mer på oss selv gjennom klubbesøk i nærområdet; Ballangen,
Beisfjord og Hardhaus,
Være et positivt forbilde på klubbens arrangementer: Sponsor-cup,
Fotballskole, oppstart 6års-gruppe, dømming i Funn-cup og barne-og
ungdoms avslutningen.

Planlagte og gjennomførte tiltak:
•

Krav og forventninger om tilstedeværelse, presisjon og innsats under
treningene.



Coaching-tiltak. Spillerne utarbeider nye utviklingsmål som de må
arbeider strukturert og bevisst for å forbedre, evaluere og i tillegg få
feedback på fra trenerteam og coachingruppe (grupper på 3-5 spillere).
Spillerne tar ansvar for ukentlige sekvenser hvor dem arbeider med å
forbedre utviklingsmål.
Mye kollektiv samhandling. Repetisjoner på hvordan vi ønsker å fremstå
offensivt og defensivt. Fokus og feedback på bevegelsesmønster med og
uten ball i de ulike rollene.
Fokus på restitusjon og gjennomføring av restitusjonstiltak etter trening
og kamp; Nedjogg, væskeinntak, hvile og ernæring.
Skape og gjennomføre utfordrende øvelser og miljø for å forbedre
fotballferdighetene i laget.
Forbedre fysisk kapasitet gjennom det ”fysiske-prosjektet”, hard
oppkjøringsperiode, ukentlige spillsekvenser og løpstrening med høy
intensitet og tilpassede program for utvikling av styrke. Test av løpskraft
flere ganger i året.
Fokus på skadeforebygging gjennom restitusjonstiltak og ukentlige
sekvenser med skadeforebygging.
Revidere samspillsreglene for å ha tydelige forventninger til hverandre.
Vi har besøkt Beisfjord, Ballangen og Hardhaus, hvor vi hadde økter med
deres aldersbestemte lag og samtaler med klubbtrenerne.
A-gruppa har deltatt på en positiv måte på ulike arrangementer:
Sponsor-cup, Fotballskole, oppstart 6års-gruppe, RCF-løpet, dømming i
Funn-cup og barne-og ungdoms-avslutningen.











RAMMEPLAN
Treningstart i november. Med gode erfaringer fra oppkjøringen 2014 bestemte
trenerteamet i samråd med spillergruppen om å gjennomføre et nytt knalltøft
fysisk treningsopplegg i november, desember og januar. Målsetninger var å øke
den fysiske løpskapasiteten, forbedre styrke og smidighet, øke spenst og
hurtighet og gjøre spillerne mindre skadeutsatt. Vi gjennomførte tre fellesøkter
i perioden, i tillegg gjennomførte spillerne egne program ved siden av og i
juleferien. Vi har kun tall på løpskraft og skadefrekvens og begge disse
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faktorene ble forbedret gjennom det fysiske tiltaket.
Fra og med januar økte vi fellesbelastningen til fire økter i uka. Denne
belastningen ble gjennomført ut sesongen. I tillegg gjennomførte vi
treningssamlinger og kamper i utvalgte helger. Vi har hele veien oppfordret og
pushet spillerne til å gjennomføre egentrening på prioriterte områder.
Vi periodiserte treningsinnholdet i fireukers sykluser.
Treningsplanene hadde fokus på fotballutholdenhet, prioriterte
ferdighetsøvelser, samhandling og skadeforebyggende trening. Innenfor hver
fireukers periode og uke styrte vi mengde og intensitet.
Vi forberedte oss til sesongstart med treningskamper mot kvalitetsmessige
ulike motstandere. Melbo(B), HIL(hjemme og borte), Finnsnes(B), Senja(B),
TUIL(B).
I oppkjøringen prioriterte vi å teste og forsterke nye spillemønstre, ulike
presshøyder og teste ut nye spillere og etablerte spillere i nye roller.
Vi hadde dårlige treningsforhold i januar og februar. Pga at Narvik Stadion ikke
var klarert for trening ble vi nødt til å trene i Narvikhallen. Plassen og
underlaget der er overhodet ikke godt nok.
Fra og med mars trente vi på Narvik Stadion igjen. I tillegg brukte vi
periodevis treningssenteret, nærmiljøet og bomberommet til fysisk trening.
Vi hadde tilfredsstillende utstyr til trening og kamp. Det kan nevnes at det ble
kjøpt inn kunstige spillere i fullskala høyde og bredde som vi ofte benyttet i
samhandlings-, ferdighets- og avslutningstrening.
Til bortekampene hadde vi tilfredsstillende oppladning med tanke på reise, mat
og hvile. Vi reiste med klubbussen til Evenes flyplass og storbuss til de
nordnorske kampene.

EVALUERING
Vi nådde ikke resultatmålet om å beholde plassen i 2.divisjon. Vi erfarte at de
sportslige kravene sammenlignet med 3.divisjon er mye større. For våre
spillere handlet det om økte krav til taktiske/tekniske ferdigheter, samt store
fysiske utfordringer. Vi klarte på godt vis å stå kampene ut fysisk sett, men
dog mange kamper uten de resultatene vi ønsket oss. Vi fikk ikke noen god
sesongstart med flere sure poengtap på slutten av kampene, noe som påvirket
oss negativt mentalt sett. Vi klarte ikke å vise den kynismen fra start av som
kreves og trengs for et nyopprykket lag for å raske med seg nødvendige
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poeng. For vår del ble vi sittende fast i nedrykksstriden gjennom hele
sesongen, noe som la ekstra press og spenning på laget. Vi fightet sesongen
helt ut i mål om å overleve, til slutt kan vi si at vi ikke var dyktig nok til å tippe
de «viktige» 6-poengskampene i vår favør. Det ble mange tunge nederlag og
poengtap i sluttfasen av kampene. Spillerne skal ha honnør for å klare å stå i
en utfordrende situasjon og fighte helt ut.
Det ble nok en spennende cupkamp på Stadion, denne gangen mot Glimt. Det
ble et surt 0-1 tap, men vi ga dem en real fight.
Årsakene til at vi ikke innfridde resultatmålene er for oss tydelige. Som
nyopprykket lag er det ikke tilfredsstillende og langt fra godt nok å ikke få
trene på fullskala baner i januar og februar. Dette må forbedres. Vi mistet
sentrale spillere fra 2014-sesongen som vi ikke klarte å erstatte, summen av
spillertroppen ble ikke god nok. Trenerteamet klarte ikke på godt nok vis å
hente ut det beste fra spillergruppa.
Vi kan til slutt se tilbake på en spennende sesong i allnorsk fotball, som
dessverre endte med nedrykk. Allikevel sitter vi igjen med mange gode minner
og stolte øyeblikk.
Ettersom undertegnende trenerteam ikke skal fortsette er det på sin plass å
takke spillerne for tre spennende år, styret for samarbeidet og tilliten,
støtteapparatet; Jonas(fysio), Frode(oppmann), Kenneth(materialforvalter),
Bernard(lege), Roger(fysio) og Kenneth Skøld(sportslig leder) for et flott
samarbeid. En spesiell takk til Frode Rørvik som med sine 18 sesonger rundt
a-laget nå endrer sitt engasjement til våre unge lovende rekruttspillere.
Vi ønsker klubben lykke til og alt vel i fremtiden!

Hilsen A-trenerteam; Rune, Runar og Espen
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STATISTIKK A-LAG SERIE

OG

Navn
Hans Anders Schjelderup
Aleksander Torvanger
Konrad Kapusta
Jesper Schmiel
Henning Larsen
Simon Evjen
Mattias Candemir
Johnny V Nerbø
Børge Henriksen
Tor-Andre Hansen
Håkon Evjen
Per Jesper Gustavssson
Mirza Mujcic
Mihael Jevtic
Viktor Framvik
Jørgen Sjåfjell
Tobias Fjellbakk
Topi Järvinen
Ulrik K Johannessen
Jonathan Framvik
Øyvind Frantsen
Anders Amundsen
Tor Eirik Lund
Trym Bogen
Teodor U Dragly
Mathias Nikolaisen
Elias Bennour
Morten Larsen

CUP

Start
26
26
26
25
24
25
22
16
16
14
11
10
9
9
10
7
5
7
5
4
3
3
2
1

Innb Total
1
27
26
26
25
1
25
25
2
24
2
18
4
20
1
15
6
17
10
9
9
4
14
7
14
11
16
4
11
16
21
3
7
2
5
3
2
3
3
5
5
1
2
1
1
1
1

Gule
1
2

Røde

6
4
2
3
2
1
2

1

3
1
2
2

Mål
2

1

1

2
1
1
2

1
4

1
4
1
1

3
3
1
1
1

1

1
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REKRUTTLAGET
TRENINGSGRUPPEN
Når 2015 startet så bestod troppen av 25 mann. Med unntak av undertegnede
og en spiller så var hele treningsgruppen juniorspillere.
Det var kun et par spillere fra 4.divisjon 2014 som var med i 2015, resten var
fra 5.divisjonslaget og første års juniorer.

FORSESONGEN
Hovedtrener Knut-Børge Bentsen og Robert Heimlund Mikalsen skulle lede
gruppen.
Vi startet å trene i begynnelsen av november 2014. 4 og 5.divisjons lagene
trente sammen som en gruppe. Vi spilte fotball inne en time i uken. Når 2015
startet og stadion enda ikke var klar for spill så begynte vi å løpe ute, vi hadde
noen gode ruter rundt Skistua og ut til Fagernes. Motivasjonen var god i
gruppa og formen endret seg tydelig hos spillerne. Konkurranseinstinktet kom
fram og det ble gode treninger. Vi begynte også å trene inne et par ganger i
uken med styrke og fotball.
Robert måtte gi seg allerede i mars på grunn av familie så jeg hadde alt ansvar
alene.
Vi kjørte etter hvert 3 økter i uken og gikk over til 4 når stadion ble klar til
bruk.
Før sesongstart fikk vi kjørt noen treningskamper mot BIOF og Hardhaus, både
senior og junior, med gode resultater.
Under sesongen så hadde vi også et par treningsøkter mot Hardhaus.

SESONGEN 4.DIVISJON.
Vi hadde fått trent god inn mot sesongstart, gruppen hadde minket litt siden
årsskiftet men troppen bestod fremdeles av over 20 mann.
Vi åpnet mot Grovfjord hjemme, en kamp som vi styrte godt men ikke klarte å
avgjøre til vår fordel. Kampen endte 1 – 1.
Sesongen fortsatte med 3 hjemmekamper til på rad.
Vi fortsatte sesongen med varierende resultater, noen gode og noen ikke så
gode. Når det ble sommerferie så lå vi fint midt på tabellen.
Det ble flere skader og noen av kampene kolliderte med A-kamper og
guttekamper. Programmet ble hardt for flere av spillerne.
Jeg hadde en jevnlig dialog med Rune Martinussen og Runar Danielsen på Alaget og med Andreas Evjen og Kenneth Claeson på guttelaget om hvilke
spillere som var tilgjengelige for oss.
Rett før sommerferien så ble Torgeir Harlund med og bidro til laget.
Siden gruppen bestod av unge spillere så fikk vi skikkelig motstand i noen av
kampene, vi dro av gårde til flere kamper med bare 12-13 mann. Når vi skulle
dra å spille borte mot Morild så måtte jeg avbryte kampen. Jeg hadde 10
spillere tilgjengelig, en av dem var skadet men sa seg villig til å være med. Det
endte opp med tap for oss og en bot.
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Noen kamper spilte vi veldig god fotball og hadde ballen mye i laget. Vi var ute
etter å spille ball, ikke sparke ball. En av de bedre kampene våre var når vi dro
til Ballstad med 13 mann, vi lå under 2 null til pause og snudde kampen til 2 –
2. En kamp vi jobbet som et lag og virkelig spilte ball.
Sesongen endte tilslutt med 10 plass av 12 lag.

SESONGEN

FOR

JUNIOR.

I februar/mars fikk vi beskjed om at det også ble juniorserie. En serie der det
var 7 lag påmeldte.
Siden det ble juniorserie så har alle spillere fått mye spilletid. Det ble en
gruppe på 4-5 guttespillere som etter hvert fikk mange kamper både i juniorog seniorserie. Noe de gjennomførte på en meget god måte. Dette har virket
som en god arena for å få prøvd seg mot litt mer voksen motstand.
Det var morsomt å ha de med både med tanke på gode fotballferdigheter og
iver.
Ettersom det ble så mye kamper så har det meste av guttelaget fått vært med
å spilt kamp enten på juniornivå eller på seniornivå.
Totalt så ble de i år bruk 37 spillere på juniornivå.
Vi spilte første runde i G19 NM mot Medkila og vant 6 – 1.
Neste runde så møtte vi HIL på Narvik stadion. Det ble en jevn kamp i et
utrolig dårlig vær som endte med 2 – 1 til HIL.
Vi vant tilslutt juniorserien 8 poeng foran Landsås og siden det bare var en
serie i regionen så ble vi også kretsmestere.
PH Larsen har vært en god støttespiller/ trener/ oppmann/ draktvasker/
foreldrekontakt for laget, både for senior og for junior. Han har tatt seg av alt
av dugnader, salg av diverse artikler og organisering. Har bidratt under
kamper, vaske drakter og hjulpet til det meste når jeg har hatt behov for det.
Uten han så hadde jeg hatt store problemer, så en stor takk til han!

AVSLUTNING
35 kamper er gjennomført. Flere av spillerne har virkelig stått på og gjort en
god sesong. Vi har fått brynt oss på skikkelig voksne karer, vi har fått juling
men har reist oss opp like fort igjen.
Vi har spilt mot spillere som kunne vært foreldre til flere av gutta uten at gutta
har gitt dem noe ekstra respekt, heller bare trødd til.
Men vi har gjort det med svette og hele tiden et smil på lur.
Jeg takker for meg og ønsker klubben lykke til videre.
Med sportslig hilsen
Knut-Børge Bentsen
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DAMELAGET
TRENERE/STØTTEAPPARAT
Hovedtrener:
Assistent:
Teamkoordinator:
Arrangementkomite/speaker:

Aktiviteter/treninger

Ørjan Jakobsen
Sindre Berg Buan (Emil Pettersen og Kenneth Skøld)
Michelle Børresen Opshaug
Frank Hanssen
Harald Henriksen
Ellen Marie Iversen
Knut Erlid

Startet treningene sammen med Hardhaus i November. Dialogen var tett mellom klubbene
men det ble ingen avklaring før jul. Januar og Februar ble som året før litt amputert p.g.a.
dårlige baneforhold ute. Klubbene var i tillegg i dialog og mange av jentene var i tenkeboksen.
Dette gjorde at det var lite folk på treningene og kvaliteten var i denne perioden for lav. Noen
av jentene valgte også å slutte eller ta pause. Etter hvert ble konklusjonen at Hardhaus la ned
sitt damelag.
Vi trente inne i stadion hallen 2 dager i uken og 1 dag på parken. Fra mars trente vi 3-4 dager i
uken avhengig av hvilke uker vi hadde kamper i. Har trent sammen med jentelaget 1 dag i
uken. Her har Kenneth Skøld og Emil Pettersen også hjulpet til. Det har vært temabasert
treninger som har vært formidlet i forkant i uke/mnd planer
Vårsesongen startet med et brutalt 4-1 tap hjemme mot en av seriefavorittene Innstrandens
som senere spilte opprykks kvalik hvor de tapte knepent. Spillemessig var vi på høyde og vel
så det men vi hadde utfordringer i begge 16 meterne. Vårsesongen ble preget av at
sesongoppkjøringen ikke var optimal. Vi fikk oss i tillegg to brutale tap i cupene. Både Jr og
senior. Det var også utfordrende å få med alle spillerne på bortekampene. Vi måtte blant annet
spille med 10 spillere borte mot Sortland. I kampen mot Sortland fikk vi se hva som bodde i
jentene. Alle stod på maks og vi reiste hjem med 3 poeng etter 3-2 seier. I løpet av sommeren
fikk vi tilsig av spillere. Dette gjorde at vi gikk høsten i møte med en mye sterkere stall.
Kvaliteten på treningene gikk opp og resultatene var også gode. Hadde vi hatt alle disse
spillerne disponible til alle kampene så hadde vi kanskje spilt kvalik istedenfor Innstrandens ?
Om progresjonen fortsetter så er sjansene store for at kvalik kan nås i 2016 sesongen.
I løpet av sesongen har 25 spillere vært innpå. 4 Forskjellige jenter har stått i mål. I tillegg til
Maria og Stine har Beatrice og Andrea H stått hver sin kamp med bravur. I Seriene har vi
scoret 45 mål på 14 kamper (et resultat ble satt til 3-0 da Grand ikke klarte å stille til kamp)
Ingen lag i divisjonen har scoret like mange mål.10 jenter har tegnet seg i scoringsprotokollen.
Malene Fikseth Jakobsen ble nok en gang toppscorer i avdelingen med 17 mål.
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SPILLERSTALL DAMELAG 2015,
Navn
Maria Halvorsen
Andrea Opshaug
Nathalie Hvalrygg
Beatrice Pratt
Emilie Olsen
Jannike Erlid
Andrea Henriksen
Anniken Malme Hansen
Malene Fikseth Jakobsen
Amanda Lossvik
Rikke Nilssen
Siri Andersen
Aurora Henriksen
Ingeborg Soleng
Stine Sannes
Malin Juliussen
Charlotte Christensen
Regine Israelsen
Julie Aasheim
Henriette Aslaksen
Kristin Sommerli
Ingvild Ingebrigtsen
Maja Kajander
Sara Skøld
Vilja Kristiansen

ANTALL SERIEKAMPER OG MÅL (VÆRT INNPÅ)

Antall
Kamper
4
5
11
11
13
10
8
10
13
13
12
9
4
11
7
9
6
4
3
1
1
2
2
2
1

Antall mål i
serien

2
4
17
2
2
1

8
3
2
1
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GENERELT
Vi har bygget videre og jobbet hardt sammen både i motgang og i medgang. Sammen snudde
vi trenden slik at vi fikk en positiv opplevelse i høstsesongen. Jentene er fortsatt læringsvillige
og lojal mot opplegg uansett om det er treninger eller dugnader som skal gjennomføres. Våre
nye jenter har glidd flott inn i gruppen og har bidratt både på banen og utenfor slik at
gruppen har vokst. Vi har hatt jentespillere innom på trening og ønsker fortsatt å jobbe slik at
vi kan hospitere opp til oss og at noen av jentene kan hospitere til Rekrutt/guttelag. Vi har hatt
spiller inne på krets/regions samlinger.
I 2016 sesongen vil laget få et nytt trenerteam. Ønske dokker alle sammen lykke til og håper at
dere sammen fortsetter å jobbe hardt for å oppnå deres mål. Ingenting er umulig. Det umulige
tar bare litt lengre tid.
Tusen takk for mange gode minner for live. E glad før å ha fått være med på deres reise. Håpe
at dette bare er starten for dokker reise til toppen 
Takker også til alle som har hjulpet til

GIRL POWER !
Ørjan Jakobsen
Avtroppende Trener
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UNGDOMSUTVALGET
Ungdomsutvalget har i 2015 bestått av:
Eileen Jacobsen
Leder
Ingrid Martenson Bortne
Turneringsansvarlig
Renate Frantzen
Sekretær
Morten Andersen
FIKS ansvarlig
Tor-Kristian Nilsen
Kioskansvarlig
Gørill Høgbakk
Kioskansvarlig
Arne Eilif Mobakken
Knøttetreff/turneringsansvarlig
Kenneth Claeson
Materialforvalter
Kenneth Skøld
Sportslig leder
I tillegg har Tore Berg-Buan vært representert fra administrasjon

2015 har vært et år fylt av aktivitet og glede. Mange trenere og foreldre har
vært involvert i FK Mjølners barne- og ungdomsfotballgruppe. Totalt har rundt
330 spillere i alderen 6-16 år, fordelt på 34 lag spilt seriekamper og deltatt på
ulike turneringer. Mjølner ønsket også i 2015 å øke kompetansen blant
trenerne våre, og trenerforum og seminarer har vært tilbudt med oppfordring
om at flest mulig deltok.
Til grunn for ungdomsutvalgets arbeid er klubbens sportsplan og Norges
Fotballforbunds kriterier for hva som skal ha betydning i barne- og
ungdomsidrett. Sportsplanen regulerer antall treninger, hva som gjøres på
treningene, antall turneringer og andre sportsrelaterte emner. Dette har hatt
positiv effekt med tanke på tydeliggjøring av hvordan klubbens barne- og
ungdomssatsning skal være.
Ungdomsutvalget gjennomførte i 2015 møter ca. en gang pr måned hvor saker
relatert til drift av Ungdomsavdelingen ble behandlet. I tillegg ble det avholdt
ett informasjonsmøte for foreldrekontaktene i mars, samt ett
informasjonsmøte i forkant av Piteå Summer Games. Ungdomsutvalget
arrangerte også sesongavslutning for barne-/ ungdomslagene etter sesongslutt
med diverse servering og utdeling av diplomer og premier.
A-lagsspillere stilte opp og delte ut diplomer til alle fra 7-12 år. Dette ble det
satt stor pris på, da A-lagsspillerne er gode forbilder for våre yngre spillere.

Mjølner har arrangert flere turneringer i 2015 i tillegg til forskjellige mindre
arrangement initiert av ulike aldersbestemte lag. Herunder den årlige FUNNCup som gikk av stabelen i mai, og i november ble jenteturneringen Peppescup gjennomført.
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I midten av august arrangerte vi også Nor Engros fotballskole for spillere opp
til og med 12 år. Meget godt oppmøte med engasjerte og positive spillere
gjorde fotballskolen til en suksess.

PITEÅ
Klubben deltok i 2015 med 11 lag – 128 spillere og 36 ledere i Piteå Summer
Games.
NFF har regler for når spillere kan dra på turneringer utenlands, aldersgrensen
for deltakere har med det blitt satt til 11 år. Som alltid var det fantastisk
innsats og hele 7 av 11 lag spilte seg videre fra innledende runder, og jenter
00/99 endte like gjerne helt til topps.
Engasjementet rundt turneringen er enorm blant foreldregruppen i klubben, og
det kjøres ikke lenger felles buss til Piteå da de fleste spillerne har med seg
foreldre og foresatte.
Turneringen ble igjen en suksess. Været var varierende som vanlig, men det
hindret ikke at Mjølner-flaggene svaiet rundt på de fleste arenaene i og rundt
Piteå. Våre spillere viste i år som tidligere år en eksemplarisk oppførsel både
på og utenfor banen.

FUNN CUP
Funn Cup ble også i år arrangert i samarbeid med Håkvik og Hardhaus. 169
påmeldte lag og gode prestasjoner av både små og store spillere, engasjerte
trenere og dommere, gjorde sitt til at det ble et vellykket arrangement. Jenter
00/99 vant turneringen etter en spennende finale som måtte avgjøres med
ekstraomganger. Turneringen er et flott tilbud både for lokale og regionale lag.
All honnør til staben som ledet Funn Cup, samt de mange foreldre og foresatte
som alle legger ned betydelig frivillig innsats.
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KNØTTE-TREFF
På vegne av fotballkretsen arrangerte klubben Knøttetreff for 6-åringer første
gang i september 2008. Dette har vi gjort siden med stor suksess. Treffet skal
være 1. klassingene sitt første møte med organisert fotball og alle
førsteklassinger i Narvik kommune inviteres. Mjølner ga i år tilbud om
fotballtrening til alle førsteklassinger fra skolestart. Da turneringen gikk av
stabelen 31. oktober deltok mellom 50 og 60 gutter og jenter med svært høy
interesse og intensitet i Narvikhallen.

Fra Knøttetreffet 2015

Dette lover god rekruttering til barne- og ungdomsfotballen. Lagene i Mjølners
nedslagsområde får treningstider i gymsaler rundt i byen. Klubbens Alagsspillere stilte sporty opp som dommere for de minste.

FOTBALLAKADEMI
Klubben har videreført fotballakademiet også i 2015. Dette er en god arena for
unge spillere å utvikle ferdighetene sine utover trening med respektive lag. På
akademiet denne gangen, deltar rundt 30 spillere og 10 keepere i alderen 9-12
år fra flere av klubbene i Narvik. Ungene gjennomfører totalt ca. 48 treninger i
løpet av perioden oktober til april foruten noen teoriøkter. Ansvarlig for
Akademiet er sportslig leder Kenneth Skøld.
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SPORTSLIGE

RESULTATER

Klubben må si seg godt fornøyd med sesongen som er avsluttet. Det har vært
god rekruttering blant de yngste både på jente- og guttesiden. Flere lag har
vist gode resultater både i serie og turneringer, og også nasjonalt har flere av
Mjølners spillere i ungdomsavdelingen gjort seg bemerket:
Håkon Evjen har spilt flere kamper for G15 landslaget.
I tillegg har Vitor dos Santos deltatt i en nasjonal satsningsgruppe for gutter
2000, og Hanne Larsen og Lotte Fossem Fikseth deltok på Statoils talentleir
som to av 48 utvalgte jenter og gutter.
Mange av våre spillere, både jenter og gutter, har vært tatt ut på både soneog regionlag.
Flere lag har også deltatt i turneringer både innenlands og utenlands. Blant
annet deltok både Jenter og gutter 14 år i Norway Cup.
Foruten jenter 00/99 som vant både Funn Cup og Piteå Summer Games, samt
B-sluttspillet i Cup No 1 i Frederikshavn i Danmark, gikk gutter 00/99 seirende
ut av Alta Cup og COOP Cup i Tromsø. Smågutter 14 år gjorde en stor innsats i
KM-sluttspillet, og endte der som nummer tre.

AVSLUTTENDE KOMMENTARER
Ungdomsutvalget vil takke spillere, trenere, foreldre og administrasjonen i
klubben for et godt samarbeide også i 2015. En spesielt stor takk rettes til
foreldre og andre som har støttet opp om våre lag ved å stille opp på kamper,
heiet på våre spillere, kjørt til bortekamper, deltatt på dugnad og ellers støttet
opp med kakebaking til avslutningene våre. Takket være dere er det mulig å
drive en klubb som er tuftet på, og helt avhengig av frivillig innsats. Likeledes
takker vi de mange trenerne som time etter time året rundt deler sin kunnskap
med lærevillige spillere.
Med sportslig hilsen
Eileen Jacobsen, leder Ungdomsavdelingen i FK Mjølner
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BUDSJETT 2016
Totalt

Avd 1

Tot BU
2016

Alag/3.div Jr/Rek
2016
2016

Inntekter

8.871 982

Driftskost

8.495 711 1.807 326

Avd 2

588.035 129.848
428.120

Avd 3

Avd 4

Avd 5

Avd 6

Ung.avd
2016

Adm
2016

Damer
2016

Funn Cup
2016

2.105 550 3.636 875

165.174 2.266 500

2.124 255 2.014 121

580.198 1.546 690

Driftsres

396.272 -1.219 291

-298.272

- 18.705 1.622 754

-415.024

719.810

Årsres

320.472 -1.219 219

-298.272

-18. 705 1.548 754

-415.024

718.010
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KONTIGENT 2016
Styret foreslår ingen økning av kontigenten fra og med 2016. Den blir værende
på kr.400,- pr år.
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ORGANISASJONSPLAN
Styret foreslår følgende endringer i organisasjonsplanen for 2016.
Styrets forslag:

Årsmøte
Kontrollkomite
Leder + 2 medlemmer
1 stk varamedlem

Hovedstyre
Styreleder
Nestleder
3 styremedlemmer
Leder Ungdomsutv.

Sportslig Utvalg
Sportslig leder = Leder
Medlem fra Hovedstyret
3-4 personer i tillegg

Administrasjon
Kontoransatt 50% + Styreleder
Merkantil/Sport

Dameutvalg
Damelag + Jenter 16

Herreutvalg
A-lag + jr/rek gruppe

Ungdomsutv.
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INNKOMNE FORSLAG
Ingen innkomne forslag til årsmøtet.
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VALG
VALG

AV STYRET

Valgkomiteen legger fram sitt forslag

ENGASJEMENT

AV

REVISOR

De siste år har Hålogaland Revisjon utført revisjon av klubbens regnskap.
Styret anbefaler at engasjementet av Hålogaland revisjon videreføres.
Dette godtgjøres etter regning

VALG

AV KONTROLLKOMITE

Valgkomiteen legger fram sitt forslag

VALG

AV REPRESENTANTER TIL TING OG ORGANISASJONSLEDD KLUBBEN HAR

REPRESENTASJONSRETT

Det foreslås at styret gis fullmakt til å velge de som skal representere
klubben ved de enkelte anledninger

VALG

AV VALGKOMITE

Styret legger frem forslag til valgkomite, som består av leder, 2
medlemmer og et varamedlem.

