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STYRETS ÅRSRAPPORT

STYRET

Styret for FK Mjølner har fra årsmøtet den 31. mars 2016 bestått av:

Leder Jan-Børre Dybwad
Nestleder Terje Theodorsen
Styremedlem Marthe Erlid
Styremedlem Åsunn Lyngedal
Varamedlem Svein Arvid Frantzen

Styremedlem Åsunn Lyngedal valgte å trekke seg fra styret etter 
sommerferien. Tage Karlsen kom inn som nytt styremedlem i november. Svein 
Arvid Frantzen gikk samtidig fra å være varamedlem til styremedlem og styret 
ble fullsatt i henhold til klubbens vedtekter.

ORGANISASJONENS VIRKSOMHET

Klubben er selv ledende 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 31. mars 2016 hvor årsberetning og 
regnskap for 2015 og budsjett for 2016 ble godkjent. Kontingent for 2016 ble 
ble vedtatt uendret. Valg ble gjennomført og nytt styre ble valgt. Nye 
vedtekter etter NIF’s lov norm ble vedtatt.

Styret har siden forrige ordinære årsmøte gjennomført 10 styremøter og flere 
arbeidsmøter.

Klubben har vært representert på møter i Idrettsrådet samt møter med 
Hålogaland Fotballkrets, NFF og Divisjonsforeningen(DF), samarbeidspartnere, 
medlemmer og utvalg. 

Klubben var representert på Hålogaland Fotballkrets(HFK) ting med Kenneth 
Claeson. Kenneth Claeson, Kenneth Skøld, Frank Andersen og klubbens leder 
deltok også på HFK’s «avspark seminar» hvor fotball faglig påfyll av ulike 
innslag stod på agendaen. Leder Jan-Børre Dybwad har representert klubben 
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gjennom kurs i regi av NFF (FLK 4) og DF’s kurs i Levanger med fokus på juss 
og økonomi relatert til fotball klubber stod på agendaen, samt på Nord Norsk 
Fotball konferanse i Harstad i september. Klubben er medlem av 
Narvikregionen Næringsforum, Divisjonsforeningen samt Norsk 
Breddefotballforening.

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 
folkemøte i mai 2013, og endte ut i en sportsplan og en nesten ferdigstilt 
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. Her var planen å bli sertifisert i slutten av 
2016, men dette oppnådde vi ikke. Arbeidet vil fortsette gjennom 2017, og 
håpet er å kunne bli godkjent i løpet av første del av 2017.

Sentrale hendelser i 2016:
I februar ble klubbens jente og damelags turnering Kraftinor Cup avviklet. 
Årsmøtet ble gjennomført i mars. Sesongstart for damelag, herrelaget og alle 
klubbens lag i april/mai. Klubbens største begivenhet FUNN CUP går av 
stabelen i slutten av mai med historisk høy deltagelse med 234 lag. Her bør 
tilføyes at klubben investerer i krøllgress matter på indre bane Narvik stadion 
og Jaklamyra. Dette gjør at bane forholdene til Funn Cup og klubben blir helt 
fantastisk og er en milepæl i klubbens historie. Her bidrar Sparebanken Narvik,
Narvik Gården og Nordkraft til at finansiering kommer i orden gjennom å stille 
sikkerhet. Siste helg i juni drar ca 140 spillere til Piteå Summer games(PSG). I 
starten av august samles ca 142 jenter og gutter til NB Engros årlige fotball 
skole. Høst sesongen er satt i gang for alle lag i august. Nordkraft fotball 
akademi starter opp i september for gutter og jenter i alderen 9-13 år. Jonny 
Nerbø har vært hovedansvarlig for Nordkraft Akademiet med Frank Andersen 
som assistent. Klubben deltar som teknisk arrangør for Ragnar Care 
Foundation(RCF) i kraft at vi her er samarbeidspartner, samt at alle våre 
medlemmers yngste barn oppfordres til å delta. Serie spillet avsluttes for alle 
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lag og hvor klubbens A-lag kommer med i ny serieordning gjennom å bli blant 
de 4 beste 3. divisjon. Damelaget spiller kvalifisering til 1. divisjon og har 
KIL/Hemne på Narvik stadion 6.november, hvor laget levere en meget solid 
innsats tross tap i kampen. Sesongavslutning for barn og ungdoms fotballen 
går av stabelen i november i regi av klubbens ungdomsavdeling. Klubben 
arrangerer Peppes Pizza’ s jente turnering i november, samt at gutter 2004 
arrangerer turnering for gutter 2004 i Narvikhallen. Her måler klubbens spillere
seg mot satsningslaget til Bodø Glimt og vi får en peke pinn på hvordan nivået 
er på de beste guttene er i denne årsklassen. I midten av november arrangerer
vi Ajax Fotball Camp under ledelse av Arnold Muhren, Renaldo Landenbourg og
Owe Salvesen. Her deltar 70 gutter og jenter, samt at det blir avholdt seminar 
for regionens trenere. Klubbens damelagstrener/ansvarlig for Ajax akademiet 
Kenneth Skøld og klubbleder besøker Ajax i Amsterdam hvor treningsmetoder 
er i hovedsete, samt relasjonsbygging.

ØKONOMI-SPORT

Årets regnskap viser ett resultat på pluss kr 129 823 etter finanskostnader. 
Driftsresultatet før avskrivninger og finanskostnader viser ett overskudd på kr 
784 084. Klubben har en negativ egenkapital som er akkumulert gjennom flere
tidligere år med underskudd. Styrets mål har vært å redusere underbalansen, 
og positive fremtidige årsresultat er en forutsetning for at dette skal være 
mulig. 

Klubbens datterselskap Stadion Drift AS leverer et positivt årsresultat på kr 
370 803 noe som er med på å forbedre selskapets egenkapital situasjon i fra 
minus 647 504 til minus 276 701. Egenkapitalen er fortsatt negativ og her 
kommenterer revisor at med bakgrunn i dette bør eiendelen nedskrives i sin 
helhet. Dette noterer styret, men basert på at fremtids utsiktene ser langt 
lysere ut og mulighetene for positiv egenkapital i løpet av 2017 er så store 
velger styret og ikke gjennomføre en nedskrivning.

Det ble i løpet av året gjort betydelige kostnadsgrep spesielt innenfor 
administrasjon og sport noe som har slått positivt ut regnskapsmessig. Full 
effekt av disse tiltakene ventes dog i løpet av 2017. Fortsatt fokus på 
kostnadsbesparelser samtidig som vi øker våre inntektsbringende aktiviteter vil
være sentralt i årene som kommer for å oppnå positiv egenkapital. Revisor 
påpeker usikkerhet knyttet til noen fordringer og velger og vi velger å avsette 
til tap i tilfelle fordringene ikke inndrives. Noe renteberegning på gjelden til 
Narvik kommune i fra tidligere år kommer også inn og påvirker resultatet i 
negativ retning. Dette skal nå være tatt hensyn til og avstemning mot 
kommunen er også foretatt.

Klubbens gjeld til Narvik Kommune er relatert til legging av kunstgress på 
Narvik Stadion i 2007 og det jobbes med å få til en avtale med Narvik 
kommune vedrørende innfrielse av denne gjelden. Denne gjelden vil være 
naturlig å knytte opp mot det faktum at klubben investerte i 2 nye 
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krøllgressmatter som ble lagt før FUNN CUP 2016 og som er tilgjengelig for 
byens befolkning. Denne enkelt investeringen er kommet i orden ved hjelp av 
sikkerhets stillelse i fra Sparebanken Narvik, Nordkraft og Narvikgården, mot 
at den knyttes opp mot økonomien som kommer ut av FUNN CUP. Det er god 
utsikter til å få til en avtale med kommunen på dette forholdet.

Styrets forslag til budsjett gir grunnlag for at klubbens mål for sesongen 2017 
med å stabilisere seg i den nye Norsk Tipping ligaen for A-laget (3.div all-
norsk), et rekrutteringslag i 4.divisjon(opprykk i fra 5.div til 4.div) og dame lag
i kvalik til 1.divisjon og en solid og stor ungdomsavdeling kan nås.  Styret har 
vært opptatt av at budsjettet gir overskudd slik at egenkapitalen over relativ 
kort tid kan bli positiv, noe som anses å være særdeles viktig i forhold til 
klubbens omdømme.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Budsjett

2017
Inntekter
Utgifter

7.322
7.363

7.596
7.408

8.411
8.197

8.341
8.300

7.061
6.917

7.267
7.080

8.828
8.898

8. 353
7.569

8682
7732

Driftsresultat (41) 188 214 41 144 186 (70) 784 950
Finansres/avskr 44 49 73 49 114 114 62 654 661
Årsresultat (85) 139 131 (8) 30 72 (133) 130 289
Egenkapital (916) (777) (640) (648) (618) (546) (679) (549) (260)

Utvikling av nøkkeltall i regnskap 2009-2016 og forslag til budsjett 2017

I henhold til klubbens gjeldende strategiplan skal klubbens A-lag(herrer) 
tilbake til all norsk toppfotball, noe man for så vidt gjorde i løpet av 2016. 
Etter omlegging av seriesystemet i 2016 for menn vil veien frem til all-norsk 
nivå bli lengre. Nå er første nåløyet å komme Norsk Tipping liga 3.divisjon(nivå
4) oppnådd, mens veien til PostNord Ligaen (nivå 3) noe fjernere, da det 
sportslige nivået er blitt strammet betraktelig gjennom det nye liga systemet.

For å nå dette målet må klubben fortsette å utdanne både lokale og regionale 
fotballspillere, og frafallet i klubbens ungdomsavdeling må stabiliseres. 
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 har siden vinteren 2013 hatt ansatt Sportslig leder på deltid (50% 
stilling), en funksjon som også innbefatter trenerkoordinator. Det har vært en 
betydelig økning i satsingen på damelaget gjennom året noe som vil fortsette i 
årene som kommer. Også i år er det lagt inn en betydelig økning i budsjettet 
for damelaget i 2017. 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. 
Dette resulterer i stabil rekruttering av spillere til jentefotballen i klubben.

Styret veier hele tiden det sportslig opp mot økonomi. I den sammenheng er 
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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 stilles 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. 

Etter styrets oppfatning gir det framlagte regnskapsresultatet og balansen med
tilhørende noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet i 2016.

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.

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, så også i år.  Her kan 
tilføyes at kommunen har signalisert at dette skal ut på anbud i løpet av året 
2017 og klubben bes være oppmerksom på nettopp dette i forhold til å levere 
inn anbud om dette skulle bli en realitet. 

Klubbens hovedaktivitet drives på Narvik Stadion.  Arealene har vært av svært 
varierende kvalitet, inntil klubben investerte i 2 nye krøllgressmatter våre 
2016. Dette har resultert i at forholdene har forbedret seg kolossalt.  
Hovedarenaen forventes utskiftet i løpet av sesongen 2017 er signalene 
klubben har mottatt i fra rådmann. Dette gjør at trenings og kamp forholdene 
for klubbens aktivitet er betraktelig forbedret. Men her gjenstår fortsatt 
utfordringer og spesielt vinterstid. Vinterstid trener alle lag innendørs i store 
deler av vinteren (i tillegg trener mange lag uten dørs) på et underlag i Narvik 
Hallen (100 % kommunalt eid i fra høsten 2016) som er av en særdeles dårlig 
kvalitet. Kvaliteten er rett og slett så dårlig at det i deler av banen kan være 
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skadelig å trene på den, da det er dype groper i banen. Dette vil være en av de
kommende utfordringen som klubben må jobbe opp mot slik at det resulterer i 
at nytt dekke inne også inne kort tid. Her har klubben naturligvis forslag til 
løsninger som kan gagne samfunnet og fotballen ikke minst.

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 små 
muligheter til å gjøre nødvendig vedlikehold innenfor de gitte økonomiske 
rammer. Begge garderobebyggene og løpebanen er av en slik forfatning at det 
vil være svært kostnadskrevende å utbedre. 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 siden april 2016 bestått av halvtidsansatt klubbsekretær 
Kenneth Claeson, som også har vært hovedtrener for damelaget og etter 
august fungert som sportslig leder også. Styret valgte å drive klubben uten 
daglig leder i fra februar 2016 og ansettelses forholdet ble terminert etter 
samme tidsrom. Trener A-lag har vært ansatt på 50 %. Klubben har gått i fra 
2,5 til 1 årsverk.

Antall medlemmer i klubben er totalt 594(591 i 2015) hvorav 452(443 i 2015) 
er aktive.  De aktive fordeler seg på spillere, trenere, dommere og 
foreldrekontakter.  Antall støttemedlemmer er på 142(148 i 2015) 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.
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Styret arbeider for at informasjonsflyten innad i klubben skal bli best mulig.  
Klubben har imidlertid en vei å gå før informasjonsflyten blir god nok. Klubben 
benytter flere virkemidler; mail, nettsider, facebook osv.  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 i det meste bestått av 2, men utover i sesongen kun en 
person, alle menn.  Styret ar bestått av 5 valgte medlemmer samt ett 
varamedlem, hvorav to faste medlemmer har vært 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”. Fotballakademiet som ble 
startet i 2012 er videreført i 2016, men nå i egen regi. Totalt deltar det i dag 
35 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 

gjennomføre sesongen 2016. Videre vil styret rette en takk til klubbens 

administrasjon for vel utført arbeid i 2016.
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SPORTSLIG UTVALG

Sportslig utvalg har i deler 2016 bestått av:

Kenneth Claeson Sportslig leder
Espen Lund Medlem
Andreas Evjen Medlem
Jonas Strømsnes Medlem
Dagfinn Rognmo Medlem
Hans Herman Henriksen Medlem
Runar Danielsen Medlem

Utvalget ble satt sammen utover høsten etter at sportlig leder offisielt tiltrådte 

1. aug. Utvalget har hatt 2 møter på høsten. På møtene har det vært orientert 

og diskutert om sporten på voksennivå i klubben, men vi har også diskutert 

barne og ungdomsfotball i klubben. Det har også vært gjennomført 

trenerforum for alle aldersgrupper i klubben.

Viktige temaer som har vært oppe til diskusjon:

- Hospitering

- Utveksling mellom klubber

- Trenerutvikling

- Trenerkabaler

Sportslig hilsen

Kenneth Claeson
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A-LAGET

STØTTEAPPARAT

Stian Johnsen Hovedtrener
Frank Andersen Trener                                                                       
Stig Henriksen Oppmann
Jonas Strømsnes Fysioterapeut
Roger Bordal Manuell terapeut                                                        
Bernhard Holthe         Lege        

AVGANGER

Jonny Nerbø, Viktor Martin Framvik, Mattias Candemir, Øyvind Frantsen, Per 
Jesper Gustavsson, Mihael Jevtic, Mirza, Mujcic,

NYE SPILLERE

Andreas F.Nilsen, Espen Eide Nilsen, Jonny Nerbø (1 kamp), Kristoffer Nessø, 
Daniel Brenn, Børge Borgen, Lars Strand Sørensen

AVGANGER I LØPET AV SESONGEN

Espen Eide Nilsen, Andreas F. Nilsen, Jonathan Erik Framvik

PRIORITERINGER OG MÅLSETNINGER

Resultatmål:
- Bli topp 4 for å beholde plassen i nye regionale 3 divisjon.

Utviklingsmål:
– Mye kollektiv samhandling. Hvordan vi ønsker å opptre offensivt og 

defensivt. Dette ved å kunne være dyktige nok på styre og kontrollere
kamper.

– Forbedre den fysiske kapasiteten. 

Oppkjøring: 
Vi kom sent i gang. Store utfordringer på grunn av liten spillerstall og mange 
som ikke hadde gjennomført felles treninger på 2-3 mnd. Dette gjorde at vi 
måtte prøve å tilpasse treningsmengden veldig. Vi hadde også en del 
utfordringer når det kom til bane og forhold. På grunn av mye snø, frost og en 
del skader i oppkjøringen, så ble hele 5 av 6 treningskamper avlyst 
(hjemme/borte mot HIL, hjemme mot Medkila og hjemme/borte mot Kiruna). 
Dette, sammen med ei kort oppkjøring, gjorde at vi ikke stilte optimalt til 
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seriestart. 

Vi fikk likevel en god start i cupen, men seier mot Medkila (borte) og Sortland 
(hjemme) for så å være kvalifisert til 1 runde. Denne ble spilt borte mot HIL og
der ble det seier 1-0. 

Vi fikk en tøff start på sesongen med 3 seriekamper og 1 cupkamp på 12 
dager. Her kom vi ut med 4 poeng og tap i 2. runde i cupen hjemme mot 
Tromsø. Her kom det tydelig frem at vi ikke hadde fått gjennomført den 
optimale oppkjøringen og dette gjorde seg store utslag på spillergruppen. Her 
var det mange som fikk utfordringer med en så stor belastning. Dette gjorde at
vi måtte justere ned treningsmengde og treningsintensitet i ukene fremover. 
Flere spillere hadde plager med overbelastninger, noe som igjen gikk ut over 
de to neste kampene hvor vi bare klarte 1 poeng hjemme mot Stålkameratene 
og Lofoten. 

Videre utover i vårsesongen fikk vi ei stigning. Den kom i første omgang av 
bedre prestasjoner, selv om at resultatene ikke gikk helt som ønsket. Fra de to 
siste kampen før ferien og videre etter ferien hadde vi en også en bedring med
tanke på resultater. Av de siste 13 kampene vant vi 10 og spilte 3 uavgjort. 

Dette gjorde at vi nådde målet med å bli blant topp 4, som gjør at vi 
kvalifiserte oss til den nye regionale 3 divisjonen.

Arbeidsmål:

– Forbedre laget i forsvar og angrep

– Øke den fysiske kapasiteten i laget gjennom ei hard første del av 
oppkjøringen, og deretter vedlikeholdsarbeid.

– Være et positivt forbilde på klubbens arrangementer: Sponsor-cup, 
Fotballskole, oppstart 6-års-gruppe, dømming i Funn-cup og barne-og
ungdoms avslutningen.

Planlagte og gjennomførte tiltak:

– 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.
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– Skape og gjennomføre utfordrende øvelser og miljø for å forbedre 
fotballferdighetene i laget.

– Forbedre fysisk kapasitet gjennom ukentlige spilleøkter og deler med 
løpeøkter. Test av løpskraft flere ganger i året.

– A-laget har deltatt på en positiv måte på ulike arrangementer: 
Sponsor-cup, Fotballskole, RCF-løpet, dømming i Funn-cup og barne-
og ungdoms-avslutningen.

RAMMEPLAN

Treningstart i begynnelsen av februar. Liten spillegruppe og stor variasjon med 
tanke på spillerne sine fysisk kapasitet, gjorde at målet i starten var å prøve å 
legge til rette for individuelle forberedelser til hver enkelt spiller. På grunn av 
kort tid og de store forskjellene på spillerne sin fysiske kapasitet, ble det 
bestemt at her måtte målet i oppkjøringen være å øke den aerobe-kapasiteten,
samt å jobbet med den kollektive samhandlingen. Fokuset har stort sett være 
å gjør så mye som mulig av treningen med ball. 

Gjennom hele sesongen har vi gjennomført 4 økter i uken. Intensiteten har 
variert gjennom de forskjellige periodene. 

Det har vært store utfordringer med at det bare var en trener på plass til 
starten av høstsesongen. Her er det viktig at vi fram mot neste sesong har 
trenerteamet på plass mye tidligere. Dette for å kunne være flere på 
treningsfeltet for å kunne legge mer til rette for å differensiere øvelser, mer 
feedback til enkeltspillere og ikke minst kunne dele opp gruppen og bruke mer 
tid på samhandling i forskjellige lagdeler.

Vi hadde en del utfordringer med tanke på treningsforhold i februar og mars.  
En del trening ble gjennomført i Narvikhallen. Plassen og underlaget der er 
ikke optimalt med tanke på skader. Her vil det på sikt være behov for bedre og
mer stabile treningsforhold.

Til bortekampene hadde vi stort sett tilfredsstillende oppladning med tanke på 
reise, mat og hvile. Vi hadde noen utfordringer når det kommer til reise og 
optimale forberedelser til noen av de kampene lengst unna. 

I tillegg er klubben gode når det kommer til treningsutstyr. Det er mange som 
jobber mye for å kunne legge forholdene til rette for best mulige prestasjoner 
for A-laget.
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EVALUERING

Vi nådde resultatmålet om å beholde plassen i 3.divisjon. Vi ble nr 4 etter en 
veldig god avslutning på sesongen, hvor vi vant 10 kamper og spilte 3 uavgjort
av de 13 siste. Utviklingen gjennom sesongen har vært stor. Potensialet i 
gruppen på sitt beste er stort. Det blir viktig å forberede oss bedre frem mot 
neste sesongstart. Her må vi gjøre en jobb med tanke på antall 
treningskamper, bedre treningsforhold og jobbe videre med å utvikle den 
kollektive samhandlingen og individuelle ferdigheter. Prøve å heve det laveste 
nivået på det vi prestere i kampene.

Vi må også jobbe videre med å bygge trenings kultur, ønsker også å bidra mer 
i lokalmiljøet og innad i klubben med fadderordning. 

Sportslige hilsen trenerteam

Frank og Stian
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REKRUTTLAGET

Lagene ble i vårsesongen ledet av Andreas Evjen mens undertegnede 
assisterte under kamper.
4.div laget gjorde en meget bra vårsesong hvor laget lenge kjempet i toppen 
mens 5.div laget 
lå midt på tabellen. Da Andreas trakk seg etter vårsesongen ble jeg spurt om å
overta ansvaret for 
lagene på høstsesongen ettersom det viste vanskelig å finne andre kandidater.
For å få en stor nok treningsgruppe trente vi sammen med guttelaget i 
høstsesongen.
Det ble en tung høstsesong preget av spillermangel ettersom flere spillere 
sluttet, begynte på 
skole utenbys i tillegg til at A-laget mistet flere spillere. Reiste to turer til 
Lofoten med kun 12 spillere.
Dette medførte til at rekruttlagene ble kraftig redusert i høstsesongen. 
Kampkollisjoner med A-laget
og karantener pga gule og røde kort gjorde ikke situasjonen bedre. Flere av 
kampene ble med rent
gutte/junior-lag og da ble vi litt for «lett» i mange av kampene. Dette 
medførte dessverre at 4.div laget rykket ned til 5.div selv om vi stilte med 
nesten rent A-lag i siste seriekamp mot Landsås.
Det positive oppe i det hele er at mange unggutter fikk sjansen i 4. og 
5.divisjon og fikk verdifull
matching. B.l.a mot Beisfjord avsluttet vi kampen med seks 01 gutter på 
banen.
Det negative var at det ble altfor mange kamper på enkelte spillere som spilte 
både guttefotball,
4.div og 5.div. Dette gjorde også at vi ikke fikk trent godt nok da vi kunne 
være oppe i tre kamper 
i uka. Dette er noe klubben bør ta lærdom av i fremtiden. Heldigvis ser ting 
adskillig bedre ut for 2017 sesongen.
5.div laget avsluttet for øvrig sesongen veldig bra med flere sterke seire. 
Mange av disse guttene vil
også være stammen i 5.div laget i 2017 noe som gir håp om snarlig opprykk.

Alf Hugo
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DAMELAGET

TRENERE/STØTTEAPPARAT

Hovedtrener: Kenneth Claeson
Assistent: Halvar Nilssen og Kenneth Skøld
Oppkvinner : Lene Hagen og Lill Heidi Fikseth Fossem

Aktiviteter/treninger

Trenerteamet tiltraddte i slutten av November 2015 og gikk straks i gang med ad samle en 
spillerstall. I desember startet gruppen opp med treninger 3 x pr uke, noen som varte ut 
sesongen. Spillerstallen var pad 22 spillere + noen som hospiterte opp fra jente og 
smadjentegruppen.

I samradd med gruppen valgte vi ad sette oss et hovedmadl for sesongen, som var ad nad 
kvalifisering til 1 div. Andre delmadl var ad bygge en stabil treningsgruppe, treningskultur, 
holdninger og en trygg og god kjemi i gruppen.

Laget startet sesongen med ad delta i Kraftinor cup her i Narvik , hvor vi endte pad 1 plass etter ad
ha sladtt 1. div laget Fløye i finalen.

Vadrsesongen gikk utmerket og laget avga ikke ett poeng før ferien og hovedmadlet kvalifisering 
var allerede oppnadd. Høstsesongen gikk litt tradere, med skader pad sentrale spillere og flytting 
pad noen. Fortsatt var hovedmadlet og forberede seg til kvalik.

I forberedelsen til kvalik ble det spilt treningskamper mot guttelaget og mot Bossekop pad 
Bardufoss

I kvalifiseringen ble vi trukket ut til å møte Gimletroll i Kristiansand og Kil/Hemne i Narvik.

I førske kamp tapte vi 2-0 borte mot Gimletroll, noe som ga oss et vanskelig utgangspunkt for 
hjemmekampen mot Kil/Hemne. Denne kampen endte forøvrig med tap 3-1.

Selv om man gikk på 2 tap i kvalifiseringen, mener vi at det er grunnlag for å videreføre 
satsingen og for å ha et damelag i FK Mjølner.

Nye trenere for sesongen 2017 er Kenneth Skøld og Pål Domben

20



Spillerstallen i 2016 har bestått av:

Hanne Larsen, Stine Sannes, Andrea Opshaug, Ingvild Ingebrigtsen, Erica Bergland, Lotte 
Fossem, Charlotte Christensen, Ingeborg Soleng, Sara Skøld, Malene F. Jakobsen, Amanda 
Lossvik, Anniken Malme, Hanna Skogvoll, Malin Juliussen, Julie S. Hansen, Rikke Nilsen, 
Trine Håvardsen, Regine Israelsen, Rikke Israelsen, Turi Stavenes og Beatrice Pratt.

Sportlig hilsen

Kenneth Claeson
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UNGDOMSUTVALGET

Ungdomsutvalget har i deler av 2016 bestått av: 

Marita Rognmo Leder
Lars Kleiveland Nestleder
Lisa Bertheussen Medlem
Morten Andersen Medlem
Gørill Høgbakk Medlem
Arne Eilif Mobakken Turneringsansvarlig
Kenneth Claeson Sportslig leder
Anette Søraas Medlem
Stine Edvardsen Medlem
Lin Eli Medlem

2016 har vært et år fylt av aktivitet og glede. Mjølner har jobbet hardt for og 
klare å få på plass et nytt ungdomsutvalg etter at de fleste medlemmene 
valgte å fratre. Dette lyktes vi med på høsten 2017.

Mange trenere og foreldre har vært involvert i FK Mjølners barne- og 
ungdomsfotballgruppe. Totalt har rundt 360 spillere i alderen 6-16 år, fordelt 
på 34 lag spilt seriekamper og deltatt på ulike turneringer. Mjølner ønsket også
i 2016 å øke kompetansen blant trenerne våre, og trenerforum og seminarer 
har vært tilbudt med oppfordring om at flest mulig deltok. Vi har også 
arrangert NFF sine delkurs i Grasrottreneren for våre trenere i barne og 
ungdomsfotballen. 

Ungdomsutvalget har etter dem kom sammen i høst gjennomført ca 4 møter. 
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, dette ble ledet av 
sportslig leder. Ungdomsutvalget arrangerte også sesongavslutning for barne-/ 
ungdomslagene etter sesongslutt med diverse servering og utdeling av 
diplomer og premier.

A-lagsspillere og damespillere stilte opp og delte ut diplomer til alle fra 7-12 år.
Dette ble det satt stor pris på, da seniorspillerne er gode forbilder for våre 
yngre spillere.
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Mjølner har arrangert flere turneringer i 2016 i tillegg til forskjellige mindre 
arrangement initiert av ulike aldersbestemte lag. Herunder den årlige FUNN-
Cup som gikk av stabelen i mai, og i november ble jenteturneringen Peppes-
cup gjennomført.

I midten av august arrangerte vi også Nor Engros fotballskole for spillere opp 
til og med 12 år. Meget godt oppmøte ca 167 unger fra alle klubbene i 
distriktet fotballskolen til en suksess. 

PITEÅ

Klubben deltok i 2016 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. 239 
påmeldte lag og gode prestasjoner av både små og store spillere, engasjerte 
trenere og dommere, gjorde sitt til at det ble et vellykket arrangement. 
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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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 45 spillere  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 
Johnny Nerbø og Frank Andersen

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:

Hanne Larsen og Lotte Fossem Fikseth har allerede fått flere landskamper for 
Norge, dette har også Håkon Evjen fått før han tok overgang til Bodø Glimt.

Mange av våre spillere, både jenter og gutter, har vært tatt ut på både sone- 
og regionlag. . 

AVSLUTTENDE KOMMENTARER

Ungdomsutvalget vil takke spillere, trenere, foreldre og administrasjonen i 
klubben for et godt samarbeide også i 2016. 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
Marita Rognmo 
Leder Ungdomsutvalget
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BUDSJETT 2017

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Budsjett

2017
Inntekter
Utgifter

7.322
7.363

7.596
7.408

8.411
8.197

8.341
8.300

7.061
6.917

7.267
7.080

8.828
8.898

8. 353
7.569

8682
7732

Driftsresultat (41) 188 214 41 144 186 (70) 784 950
Finansres/avskr 44 49 73 49 114 114 62 654 661
Årsresultat (85) 139 131 (8) 30 72 (133) 130 289
Egenkapital (916) (777) (640) (648) (618) (546) (679) (549) (260)
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KONTIGENT 2016

Styret foreslår ingen økning av kontigenten fra og med 2017. Den blir værende
på kr.400,- pr år.
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ORGANISASJONSPLAN

Styret foreslår ingen endringer i organisasjonsplanen for 2017.

Styrets forslag:
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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

Dameutvalg
Damelag + Jenter 16

Herreutvalg
A-lag + jr/rek gruppe

Ungdomsutv.



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.
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