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Styrets årsberetning for 2018
Styrets sammensetning
Etter årsmøtet mars 2018 har styret bestått av følgende sammensetning:
Styreleder Tage Karlsen
Nestleder Ingrid Martenson Bortne
Styremedlem Sverre Mogstad
Styremedlem Bård Arntsen
Styremedlem Lena Moe
Styremedlem Bjørn Erik Rønhaug
Styremedlem Marita Rognmo (Representant fra Ungdomsutvalget)
Varamedlem: Halvar Nilsen
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 på Narvik Stadion.
Mål
Klubbens visjon, verdigrunnlag og mål er beskrevet i klubbhåndboka som kan
leses på www.fkmjolner.no.
Medlemskap i andre organisasjoner
Klubben er medlem i Divisjonsforeningen, Norsk breddefotballforening og
Narvikregionens Næringsforening.
Eierskap
Klubben eier Narvik Stadiondrift AS 100%.
Styret i Narvik Stadiondrift har bestått av: Leder Lena Moe og styremedlemmene
Torbjørn Sneve og Tage Karlsen.
Det har vært avholdt ett styremøte i Narvik Stadiondrift. I 2018 er det
fremforhandlet ny avtale med Narvik kommune vedrørende drift av Narvik
stadion. Avtalen løper ut 2022, men har en opsjon på 2 + 2 år.
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Organisasjon
Klubben har hatt 2 fast ansatte i 2018. Kenneth Claeson i deltidsstilling som
klubbsekretær og Frank Andersen i heltidstidsstilling fordelt mellom
turneringsansvarlig for Funn Cup og markedsansvarlig. Kenneth er også
deltidsansatt i Narvik Stadiondrift.
Daglig ledelse har vært fordelt på styremedlemmer som har hatt ulike fokus-/
ansvarsområder. Enkelte trenere og spillere har midlertidige deltidsengasjement i
klubben.
Likestilling
Styret har bestått av 4 menn og 3 kvinner. Administrasjonens 2 ansatte er begge
menn.
Arbeidsmiljø
Styret anser arbeidsmiljøet blant klubbens fast ansatte, styret, øvrige
tillitsvalgte, spillere og øvrige medlemmer som godt. Det har ikke vært registrert
arbeidsulykker eller skader i forbindelse med virksomheten. Styret har laget
egne retningslinjer for konflikthåndtering og anmoder om å varsle tidlig slik at
konflikter løses før sakene blir unødvendig store.
Ytre miljø
Klubbens virksomhet utgjør i seg selv ingen risiko for forurensning eller skader
på ytre miljø. Det må likevel nevnes at det er skrevet en del om gummigranulat
fra kunstgressbaner kan utgjøre en risiko på miljøet. NFF har lenge anbefalt
baneeiere å samle opp granulat for gjenbruk eller deponering.
Mjølner og Narvik Stadiondrift er kjent med problemstillingen og vil etterfølge
retningslinjer for håndtering av gummigranulater.

Forskning og utvikling
Klubben driver et kontinuerlig utviklingsarbeid, både på sport og organisasjon.
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Samfunnsansvar
Mjølner er en viktig og synlig samfunnsaktør i nærmiljøet og regionen. Gjennom
å ta de rette valgene, ha et reflektert verdisett, skape positivitet og glede i
klubben, bidrar vi til rollen som samfunnsaktør. Mjølners viktigste rolle som
samfunnsaktør er å ta barn i klubben og med målet flest mulig, lengst mulig,
best mulig – jobber vi hver dag for å gi barn og ungdom en ballast for livet. Ved
å delta i fotball, lærer barn og unge verdier og holdninger som er viktige for
resten av livet.
Styrets arbeid
Det har vært avhold 11 styremøter og flere arbeidsmøter i 2018.
Årsmøtet ble avholdt 22. mars 2018.
Klubben har vært representert på følgende møter i andre organisasjonsledd:
Ledersamling i Divisjonsforeningen: Tage Karlsen
Terminlistemøte i Divisjonsforeningen: Kenneth Claeson
Sport
Klubbens sportslige resultater har vært svært gode. Det vises for øvrig til
beretninger fra lagene.
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Årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter, en
tilfredsstillende beskrivelse av klubbens økonomiske situasjon pr. årsskiftet.
Regnskapet viser et positivt resultat stort kr. 22 717.
Styret skulle gjerne hatt et bedre resultat i 2018, men ser at driften er sårbar.
Reisevirksomhet til A-laget, uforutsette kostnader til egen buss samt økte finanskostnader som følge av gjeldsforpliktelse (forsinkelsesrenter) til Narvik kommune
medførte høyere kostnader enn budsjettert. Resultatet endte til slutt positivt
blant annet som følge av merinntekter tilknyttet A-lagets prestasjon i Cupen og
dugnadsinnsats i klubben.
Alle nødvendige periodiseringer er utført. I balansen fremkommer derfor alle
utestående fordringer og påløpne gjeldsforpliktelser.
Det vises til vedlagte årsregnskap og beretning fra revisor.
Finansiell situasjon
Klubbens samlede gjeld ved inngangen av 2018 var på kr. 5 641 476. Etter salg
av bane og nedbetaling av gammel gjeld til Narvik kommune var samlet gjeld pr.
31.12.2018 kr. 3 917 961. Gjeld er betydelig redusert i løpet av året.
Klubblisens
Deltakelse i 2. divisjon krever klubblisens som stiller krav til organisatoriste og
økonomiske ressurser. Ved inngangen på året havnet Mjølner i rød sone på grunn
av mye gjeld. Ved halvårsrapportering havnet Mjølner i grønn sone etter avtalen
med Narvik kommune om gjeld og banedekket på Sommerseth Arena.

Andre aktiviteter
Åpent møte
Mjølner arrangerte et åpent medlemsmøte. Mjølner kommer til å arrangere flere
møter av denne typen etter behov.
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Naboklubbsamarbeid
Mjølner tok høsten 2017 et initiativ overfor naboklubber for å få til et
tettere og mer strukturert samarbeid. Dette resulterte i to avtaler sammen med
Ballangen, Håkvik, Hardhaus, Beisfjord og Bjerkvik. Ledelsen i klubbene har
møttes på nytt i 2018. De sportslig ansvarlige i klubbene har også møttes i 2018
flere ganger. Klubbene har bl.a. satt opp en felles kalender for å samordne
turneringer, fotballskoler, kurs m.m. Vi vil også invitere med flere klubber i
samarbeidet.
Kvalitetsklubb
Klubben er godkjent som kvalitetsklubb, nivå 1. Klubben har vedtatt en
klubbhåndbok og en sportsplan som begge er gjort tilgjengelig på klubbens
websider. Styret ber om at interessenter leser klubbhåndboka og sportsplanen og
gir innspill til forbedringer. Styret har et ønske om å søke om godkjenning til nivå
2, men har ikke hatt ressurser til å starte dette arbeidet i 2018.
Gjeld til Narvik kommune
Det har vært møter med Narvik kommune vedrørende gjeld som har sin
opprinnelse fra etablering av kunstgress på hovedarenaen i 2007 og tidligere års
drift. I møtene har Mjølner og Narvik kommune blitt enige om å gjøre opp
gammel gjeld mot overtakelse av banedekket på «Sommerseth Arena» og
utførte rehabiliteringer på Narvik Stadion. Saken ble avsluttet våren 2018 og
gammel gjeld til Narvik kommune ble oppgjort.
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Marked
Inntekter fra sponsorer og samarbeidspartnere er svært viktige for klubben.
Totale inntekter fra reklame, sponsor og tilskudd er ca. 3.300 TNOK, som er ca.
30 % av omsetningen i klubben. Av dette er 485 TNOK tilskudd fra andre enn
samarbeidspartnere og 230 TNOK relatert til deltakelse i PostNord-ligaen. Ca.
750 TNOK er relatert til Funn Cup.
Med et A lag som rykket opp og har spilt i PostNord-ligaen i 2018 ser vi at
det er større interesse rundt klubben enn tidligere. Det gjenspeiles til en
viss grad i økte inntekter, men likevel mindre enn vi hadde ønsket.
Sponsormarkedet oppleves som positivt til å bidra i lokalsamfunnet, men
det betyr ikke nødvendigvis mer til Mjølner. Mange bedrifter ønsker å
støtte bredt mens andre igjen velger mer spesifikt å støtte noen få med
større summer.
Ishockeyen med sine resultater er selvfølgelig en stor konkurrent på
markedssiden. Alt det positive som skjer i fjellet og med VM søknaden tar
selvfølgelig også av den totale sponsorsummen i byen og når Arctic race
stikker innom byen med etapper så merkes også dette.
Selv om vi alltid skulle ønske oss mer er vi likevel svært fornøyd med de
samarbeidspartnerne som bidrar i Mjølner. Vi må også tillate oss å si at for
mangfoldet og bolysten i lokalsamfunnet er det også viktig at andre enn
Mjølner mottar støtte.
Heia Mjølner – Heia Narvik.
Frank Andersen
Markedssjef
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Ofoten Rør AS, 2tal utemiljø, Bella Napoli, Bygg – og
vaktmesterservice, Bravida, Amesto, Kraftinor, K.Kristiansen,
Avis, Ofoten Mek.
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Mjølner Vikings
Mjølner Vikings er klubbens lag for spillere med ulike typer funksjonshemminger.
Det gir både inkludering og begeistring. Mjølner Vikings ble startet i 2013, etter
at en gruppe spillere og trener avsluttet sin aktivitet i Hardhaus og ønsket å få
en aktivitet i Mjølner. Siden den gang har laget fått en stor og viktig voksende
plass i klubben, med regelmessig og økende aktivitetsnivå, mye medieomtale og
i 2018 fikk klubben Inkluderingsprisen fra Nordland idrettskrets.

Klubben har «inkludering» som en av sine kjerneverdier, og Mjølner Vikings
oppfattes som en stor berikelse for klubben.

Aktiviteter i 2018
•

To treninger pr. uke i Narvikhallen hele året unntatt sommerferien

•

Uformelle kamper mot vennskapslagene «Bomberomgjengen» (godt
voksne fotballspillere) og Harstad Tigers

•

Forkamp på stadion før A-lagets kamp mot Bodø Glimt og FFK

•

Deltakelse i FUNN Cup – i egen åpen klasse med tilreisende lag. Vikings
stilte to lag.

•

Det sportslige høydepunktet i 2018 ble Landsturneringa i Bergen i september. LT er et nasjonalt arrangement for både fotball- og håndballag
med svært mange lag og et par tusen spillere. Et utrolig flott arrangement, men det koster mye, og må vurderes nøye.

I 2018 ble Stig Henriksen i Mjølner utnevnt som ansvarlig for inkludering av
funksjonshemmede i Hålogaland fotballkrets. Han jobber for å rekruttere flere
klubber og få til flere kamptilbud.
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Dugnader
Mjølner Vikings har fra 2018 fått et større ansvar for å skaffe egne inntekter selv,
i likhet med de andre lagene. Ved hjelp av noen ildsjeler blant foreldrene har vi
hatt to kakelotterier på kjøpesentrene i Narvik, vi har skaffet oss strøsand som vi
har fylt i sekker og solgt både fra stand i Amfisenteret og utenom. Vi har også
tjent penger på at spillerne under kveldsåpent 14. desember bidro til
julestemning og vartet opp med godsaker til kundene som var ute og handlet.
Dette har vært veldig positivt og gitt både nye opplevelser og mestringsfølelse.

Trenere og andre
Stig Henriksen har vært hovedtrener og Sverre Mogstad trener nummer to, i tillegg til en del administrasjon. Laget har også hatt noen treninger selv, der to-tre
av spillerne har tatt den rollen. Vi vil også trekke fram Olav Sørensen som drivkraft for å skaffe inntekter, med hjelp fra Helge Solvang, Julio Alberto Munoz og
flere foreldre og foresatte.
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Sportslig utvalg
Sportslig utvalg har i deler av 2018 bestått av:
Kenneth Claeson

Sportslig leder

Bård Arntsen

Medlem

Halvar Nilsen

Medlem

Thomas Håvardsen

Medlem

Rune Mentzoni Olsen

Medlem

Sportslig utvalg har hatt møter ved jevne mellomrom. Noen av sakene som har
vært oppe i sportslig utvalg er:
•

Sportsplanen

•

Hospitering

•

50% regelen

•

Utviklingen av kampkort

Møter i sportslig lederforum mellom klubbene har også vært en viktig del av
utvalget. Her har sportslig leder vært deltaker. Dette forumet er viktig for
Narvikfotballen. Alle sportslig ledere i klubbene er enig om at dette samarbeidet
er viktig og må fortsette.
Sportslig hilsen
Kenneth Claeson
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A-lag Herre
Støtteapparatet
Stian Johnsen

Hovedtrener

Inge Hasselberg

Trener

Stig Henriksen

Oppmann

Jonas Strømsnes

Fysioterapeut

Roger Bordal

Manuell terapeut

Bernhard Holthe

Lege

Nye spillere
Truls Torblå, Elias Skogvold, Anders Amundsen, Henning Larsen, Joakim Evjen,
Kai Kamsvåg, Magnus Hansen. Mathias Johnsen, Francois Yabre, Kristoffer Nessø,
Thomas Windstad, Ingar Nicolaysen, Nikita Kalinin, Niklas Antonsen, Dauda
Bortu, Nicolas Pena.

Avganger i løpet av sesongen
Artur Juchno, Daniel Gunevic, Hans Anders Schjelderup, Jesper Schmiel, Ulrik
Johannessen, Jonas Simonsen. Ingar Nicolaysen, Anders Amundsen, Henning
Larsen, Dauda Bortu, Nicolas Pena
Mål
Hovedmålet var å etablere oss i PostNord-ligaen.
Utviklingsmål:
•

Fortsette utviklingen av tekniske ferdigheter som pasning, mottak, skudd.

•

Fortsette utviklingen av 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. Hovedfokus på utholdenhet.
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Arbeidsmål:
• Forbedre laget i forsvar og angrep ved bruk av samhandlingstrening på stor
bane.
•

Øke den fysiske kapasiteten i laget gjennom en gradvis økning i treningsmengde og intensitet.

•

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

Sesongens forløp
Etter sesongen 2017 holdt vi gruppen i gang med 2-3 treninger i uken i november og desember. Denne perioden var fokuset å prøve å holde kapasiteten oppe.
Treningene ble gjort i Narvikhallen eller på Stamina med spillrelatert fokus.
Frem til seriestart fikk vi spilt 8 treningskamper. Motstanden varierte fra 4. divisjon til tippeligaen. Sett i ettertid skulle vi gjerne spilt noen kamper mot lag fra
samme divisjon. Denne referansen manglet vi ved seriestart. fikk et av høydepunktene i vårsesongen gjennom seier borte over Fredrikstad foran 4000 tilskuere. Vi tok godt med poeng og etter 12 serierunder lå vi helt i toppen.
Inn mot ferien ble det dessverre noen skader og karantener, noe som medførte
at vi tapte de to siste kampene før ferien. Dette fikk vi kjenne på gjennom tap i
de to første seriekampene. Deretter tok det seg opp med seier både i cup og serie før vi fikk et av høydepunktene i vårsesongen gjennom seier borte over Fredrikstad foran 4000 tilskuere. Vi tok godt med poeng og etter 12 serierunder lå vi
helt i toppen. Inn mot ferien ble det dessverre noen skader og karantener, noe
som medførte at vi tapte de to siste kampene før ferien.
Vi hadde en tøff start på høstsesongen med bare to poeng på fire kamper. Så
gikk vi inn i en god periode med syv kamper uten tap. Det medførte at vi nærmet oss toppen og hadde før den siste kampen mulighet til å bli tredje best. Da
var vi avhengig av seier i siste kamp, samt at noen av de andre resultatene gikk
vår vei. Alle de andre resultatene gikk vår vei og 15 minutter før sesongslutt ledet vi 1-0 og lå på 3. plass. Dessverre holdt vi ikke inn og tapte 1-2. Dermed ble
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det en respektabel 7. plass i PostNord-ligaen, noe som FK Mjølner kan være stolt
av.
Planlagte og gjennomførte tiltak
Vi har hatt mye kollektiv samhandling med repetisjoner på hvordan vi ønsker å
fremstå offensivt og defensiv. Det har vært fokus og feedback på bevegelsesmønster med og uten ball i de ulike rollene.

Vi har brukt analyse i arbeidet inn mot kamper der vi viser situasjoner fra egne
kamper for å forsterke det som er bra. Her har vi også brukt mye tid på å se
klipp/bilder fra kamper til motstandere for å være best mulig forberedt på hva vi
møter. Dette mener vi har vært viktig for utviklingen.
For å ta neste steg bør klubben vurdere rammefaktorene rundt A-laget. Blant annet bør det vurderes hvor mange trenere det skal være på feltet. 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 lagdeler. I tillegg kan man da
få bedre oppfølging av keeperne.
Evaluering
Totalt ble det i serien 13 seirer, 5 uavgjort og 8 tap. 9 poeng bak Raufoss som
rykket opp og 8 poeng bak FFK som spilte kvalik til OBOS-ligaen. I tillegg kan
det nevnes at vi tok 9 av 12 mulige poeng mot lagene som kom på 1. og 2.
plass. Det er mange som jobber mye for å legge forholdene best mulig til rette
for A-laget. Styret, spillere, støtteapparat, sponsorer, publikum og andre har
gjennom denne innsatsen gitt oss gode forutsetninger for å lykkes innenfor de
rammefaktorene klubben har.
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Tabell ved sesongslutt

Spillerstatistikk

Navn
Kristoffer Nessø
Mathias Johnsen
Aleksander Nussle Torvanger
Børge Henriksen
Elias Uppheim Skogvoll
Johannes Aase
Mathias Nicolaisen
Simen Kjær
Truls Torblå
Tobasegnou Francois Yabre
Nikita Kalinins
Thomas Skoglund Windstad
Anders Ivarjord Amundsen
Niklas Michael Krane Antonsen
Daniel Dehnes Ravneng
Kai Gunnar Danby Kamsvåg
Øyvind Normann Storsveen

Sportslig Hilsen
Trenerteam Inge og Stian

Mål

Gule kort
9
8
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

Røde kort
0
3
7
1
3
2
4
2
3
4
1
0
3
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
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Rekruttlag
Teamet:
Trenere: Robin Bergfald og Arne Eilif Mobakken
Oppmenn: Frode Rørvik og Bernard Holthe
Mål for sesongen:
Berge plassen i 4. divisjon.
Oppsummering av sesongen:
I sesongen 2019 stilte Mjølner med rekrutteringslag i to divisjoner, herav 4. og 5.
divisjon. Laget ble ledet av trenerne Robin Bergfald og Arne Eilif Mobakken, med
Frode Rørvik og Bernard Holthe i støtteapparatet. Etter en noe trå start på
sesongen fikk 4. divisjonslaget større gevinst i poengfangsten, og innsatsen på
høstsesongen, som ga seks seirer og to tap av elleve mulige, resulterte i at laget
havnet på 6. plass og dermed med god margin nådde målet med å berge
plassen.
Laget bestod i all hovedsak av spillere fra rekruttgruppen, supplert med spillere
fra A-laget etter behov. 4. divisjon ble en god utviklingsarena hvor flere av
spillerne tok steg underveis i sesongen, noe som også gjenspeilet seg for noen i
spilletid for klubbens A-lag i 2. divisjon etter hvert.
5. divisjonslaget plukket jevnt og trutt poeng i løpet av sesongen og havnet til
slutt på en respektabel andreplass, kun ett poeng bak serievinner Harstad IL 3.
Laget endte med tolv seirer, tre tap og tre uavgjorte i løpet av sesongen. Også 5.
divisjon ble en god utviklingsarena, hvor mange av klubbens yngre spillere fikk
oppleve sitt første møte med seniorfotballen.
Klubben stilte også med juniorlag i NM, men etter seier mot Medkila i første
runde ble det stopp i andre runde mot Harstad IL. Med tanke på resultatene
leverte rekruttlaget innenfor målene til klubben, og kan se seg godt fornøyde
med avviklingen av sesongen. Dessverre ble kamp- og treningsbelastningen med
rekrutteringslag i to divisjoner for stor for mange, og laget opplevde
spilleravganger underveis i sesongen. Laget trente mellom tre og fem ganger i
uken, avhengig av kampsituasjonen. Dette ble for mye, noe som tæret på
motivasjonen for flere av spillerne.
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Tabell 4. divisjon:

Spillerstatistikk 4. divisjon
Navn
Thomas Skoglund Windstad
Vitor Eduardo Feitosa Dos Santos
Dauda Y Bortu
Johan Fridfeldt
Sigve Johansen
Mattias Iver Johan Skoglund
Johannes Aase
Nicolas Fernando Falck Pena
Nikolai Tinius Aasberg
Tobias Fjellbakk
Magnus Hellesvik Hansen
Matias Storlien Claeson
Sivert Soleng
Børge Henriksen
Fredrik Arntsen
Frithjof Holthe
Nikita Kalinins
Sander Rørvik
Johan Aanes Andersen
Simon Morya Bakke
William Åke Øverås Kramer
Joakim Evjen
Kai Gunnar Danby Kamsvåg
Tor Helge Simonsen

Mål

Gule kort
6
5
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Røde kort
0
4
1
0
0
2
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3
2
2
1
1
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tabell 5. divisjon

Spillerstatistikk 5. divisjon
Navn
Sigve Johansen
Sivert Soleng
Sander Rondestvedt Olsen
Matias Storlien Claeson
Nikolai Tinius Aasberg
Vitor Eduardo Feitosa Dos Santos
Mikael Aron Amandus Framvik
Dauda Y Bortu
Frithjof Holthe
Fredrik Arntsen
Odin Berg Pettersen
Benjamin Andersen
Christian Valentino Nilsen
Johan Fridfeldt
Trym Halset Nilsfors
Benhur Tedros Habtai
Anders Ivarjord Amundsen
Henrik Evjen
Ivar Møller
Tobias Fjellbakk
Tor Helge Simonsen
Marius Lindstrøm Andersen
Mattias Iver Johan Skoglund
Simon Morya Bakke
Øyvind Normann Storsveen

Mål

Gule kort
15
7
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Røde kort
0
2
2
2
2
2
1
0
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
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Disse spilte kamper i 4. og 5. divisjon i 2018:
Preben Schmiel, Tor Helge Simonsen, Henrik Evjen, Sander Rørvik, Mattias
Skoglund, Matias Claeson, Dauda Bortu, Nikolai Aasberg, Børge
Henriksen, Sander Rondestvedt Olsen, Johan Aanes Andersen, Christian
Nilsen, Johan Fridfeldt, Simon Bakke, Vitor dos Santos, Sivert Soleng,
Elias Bertheussen, Frithjof Holthe, Vebjørn Hjelmfoss, Nicolas Pena, Robin
Bergfald, Joakim Volden, Benhur Tedros, Johan Evjen, Benjamin Andersen,
Mikael Framvik, Øyvind Normann Storsveen, Sigve Johansen, Stian
Johnsen, Frank Andersen, Fredrik Arntsen, Johannes Aase, Niklas Antonsen, Truls
Torblå, Thomas Windstad, Kai Kamsvåg, Henning Larsen, William Kramer,
Kristian Berg Johansen, Brynjar Brudal, Trym Nilsfors, Knut-Børge Bentsen,
Sander Hauge Mikalsen, Joakim Evjen, Ulrik Rørvik, Tobias Fjellbakk, Nikita
Kalinins, Jonas Jacobsen, Ivar Møller, Marius Andersen og Anders Amundsen
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A-lag Damer
Trenere: Kenneth Skøld (vår) og Pål Domben
Oppkvinne: Lene Hagen
Etter at Kenneth flyttet i sommer overtok Pål Domben som hovedtrener. I tillegg
har Stig Henriksen og Håvard Lied gått inn i treneroppgaver. Oppkvinne Lene
Hagen har hatt ansvaret for de svært viktige praktiske og sosiale oppgavene,
som er helt nødvendige for både logistikken og trivselen i spillergruppen og
trenerapparatet.
Treningene startet i januar og har gjennom både oppkjøringsfasen i vinter, vårog høstsesongen vært om lag tre treninger pr. uke. Til sammen ble det
gjennomført 104 treninger, inkludert treningskamper og 17 offisielle kamper.
Sesongen startet som i 2017, med cupkamp mot Fløya. Det ble tap, 0 – 4, etter
ekstraomganger. I seriespillet kom vi på 2 plass i 2. divisjon Hålogaland, med 21
poeng på 10 kamper og målforskjell 30 – 16. Dette ga oss plass i sluttspill om
opprykk. Her møtte vi, foruten vinner av vår egen avdeling, Sortland, også Innstranda og Bossmo/Ytteren. Innstranda vant alle sine kamper, mens vi kom på 3.
plass, der bare målforskjell skilte mellom 2. og 4. plass.
Treningsoppmøtet har variert noe i perioder av sesongen. Spesielt utover
høstsesongen har både flytting, skader og kollisjon med skole og arbeid resultert
i lavere deltakelse på trening enn det som er ideelt og ønskelig. Innholdet i
treningene har fulgt månedsplaner, som styres av både treningsforhold
(ute/inne, store/små arealer) og nærhet til kampsesong. Flere av de unge, nye
spillerne har hatt en god utvikling. Overgangen fra jente- til damefotball kan
være stor, både sportslig og sosialt. Fra å dominere i jentefotball, til å slite med å
lykkes på trening eller få mye spilletid i kamp, kreves det både egen vilje til å
komme gjennom de slitsomme periodene og sosiale rammer som inviterer til å
stå på. De erfarne spillerne i gruppen har tatt på seg et betydelig ansvar for
inkludere de yngste spillerne.
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I likhet med foregående år har vi både mistet og fått ny tilvekst av spillere i løpet
av sesongen. Tilsammen 24 spillere har spilt i cup- og seriekamper. I kamper har
kvaliteten variert mellom høy intensitet og underholdende fotball på sitt beste, til
mer skuffende prestasjoner. Spesielt var det i et par av sluttspillkampene stor
forskjell mellom de to omgangene i samme kamp i både positiv og negativ
forstand.

Utmerkelser
Årets spiller 2018: Simone Hansen
Toppscorer: Annikken Hansen Malme
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Tabell ved sesongslutt

Tabell sluttspill

Spillerstatistikk

Navn
Anniken Hansen Malme
Celina Johnsen Aasheim
Sara Rebekka Hagen Skøld
Eliza Hellen Oliveira de Deus
Turi Nygård Stavenes
Elin Merethe Osmark Kristiansen
Malin Hansen Juliussen
Mina Marie Frantzen
Pernille Helene Dalan Remman
Sigri Sognnæs Andresen

Mål

Gule kort
11
7
3
2
2
1
1
1
1
1

Røde kort
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Spillerstatistikk Sluttspill

Navn
Anniken Hansen Malme
Turi Nygård Stavenes
Celina Johnsen Aasheim
Elin Merethe Osmark Kristiansen
Elin Strøm Petterson
Mina Marie Frantzen
Simone Celine Hansen
Sportslig hilsen
Pål Domben

Mål

Gule kort
2
2
1
1
1
1
1

Røde kort
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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Ungdomsavdelingen

Ungdomsutvalget har i store deler av 2018 bestått av:
Marita Rognmo

(leder)

(Kiosk)

Lars Kleiveland

(nestleder)

(kioskvakter/lister)

Lisa Bertheussen

(medlem)

(foreldrekontakt ansvarlig)

Stine Edvardsen

(medlem)

(turneringsansvarlig)

Lin Eli

(medlem)

(Avslutning)

Anette Søraas

(medlem)

(Avslutning)

Monica Teger

(medlem)

(Knøtteturnering)

Kenneth Claeson

(sportslig leder) fra administrasjon ved behov

Året 2018 har vært nok et år med mye fotballaktivitet og fotballglede i klubben.
Det er mange trenere og foreldre som er 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.
FK Mjølner ønsker at trenerne skal øke kompetansen, trenerforum og seminarer
har vært tilbudt med oppfordring om at flest mulig deltok. En del trenere deltok
på Ajax fotballskolen som trenere og senere på trenerforum i forbindelse med
dette.
Ungdomsutvalget har hatt møter 1 gang i måneden bortsett fra juli og desember.
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Saker relatert til drift av ungdomsavdelingen ble behandlet. I år fikk gutter 04/05
ansvar for å arrangere Knøtteturneringen i jan/feb. På strak arm tok de alt fra
innbydelser, kampoppsett, kiosk og guttene selv dømte kampene. De laget et
kjempebra arrangement. Pengene de fikk inn skulle brukes til å reise på en
større turnering i Danmark.
Det ble avholdt informasjonsmøte for foreldrekontaktene i mars som ble ledet av
foreldrekontaktansvarlig og nestleder i ungdomsutvalget, samt et
informasjonsmøte i forkant av Piteå Summer Games. Dette ble ledet av sportslig
leder. Ungdomsutvalget arrangerte også sesongavslutning for barne- og
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 satt stor pris på, da seniorspillerne er gode forbilder for
våre yngre spillere.
Mjølner har arrangert flere turneringer i 2018 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 Nor Engros fotballskole for spillere
opp til og med 12 år. Godt oppmøte med 100 unger fra alle klubbene i distriktet.

Piteå
Klubben deltok i 2018 med 10 lag som utgjorde 120 spillere og ca. 30 ledere i
Piteå Summer Games. NFF har regler for når spillere kan dra på turneringer
utenlands, aldersgrensen for deltakere er satt til 11 år. Som alltid var det
fantastisk innsats rundt om på banene. Seks av lagene våre spilte om A
sluttspillplasser, der 3 av lagene kom til A sluttspill. Engasjementet rundt
turneringen er enorm blant foreldregruppen i klubben, 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 nydelig og mange Mjølnerflagg
svaiet rundt på de fleste arenaer i og rundt Piteå. Noen ivrige foreldre supportere
hadde også tatt med kostymer og laget liv rundt kampene også i år. Våre spillere
viste i år som tidligere en eksemplarisk oppførsel både på og utenfor banen.
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Funn Cup
Funn Cup ble også i år arrangert i samarbeid med Håkvik og Hardhaus. 234
påmeldte lag og gode prestasjoner av 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 innsats.
Seriespill
Vi avslutter sesongen med 2 kretsmesterskap i G14 serien og J14 serien.
Avsluttende kommentarer
Ungdomsutvalget vil takke spillere, trenere, foreldre, administrasjonen og styret i
klubben for et godt samarbeide også i 2018. En spesielt stor takk rettes til
foreldre og andre som har støttet opp om våre lag ved å stille på kamper, heiet
på våre spillere, kjørt til bortekamper/turneringer, 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

28

Funn cup
Funn cup ble i 2018 arrangert for 45. gang. Det ble et år der vi tangerte
påmeldingsrekorden fra 2016 med totalt 234 lag. I en tid der andre turneringer
opplevde nedgang, er vi svært fornøyde med deltakelsen. Det ble spilt rundt 600
kamper og over 50 dommere sørget for god gjennomføring av kampene. Til
sammen deltok 71 lag fra Tromsø.
I turneringen ble alle kampene på Narvik stadion streamet. I tillegg var Nordlys
med eget team som streamet kontinuerlig kamper. Vi får vist fotballglede til alle
som ikke hadde anledning å se kampene på stadion.
Til tross for ny deltakerrekord bar fjorårets salgstall fra stadion preg av at været
var dårlig denne fotballhelga. Selve arrangementet gikk for det meste på skinner.
Vi hadde et par større utfordringer tett i forkant knyttet til stenging av
Beisfjordbanen dagen før turningen startet og behov for flere klasserom, da deler
av Skistua skole ikke kunne benyttes til overnatting.
Etter svært god hjelp fra K. Kristiansen, A. Markussen og Taraldsvik Maskin klarte
vi å gjenåpne Beisfjordbanen. Vi fikk også innlosjert lag på andre skoler.
Deltakende lag får alltid mulighet til å evaluere arrangementet.
Tilbakemeldingene har på ny vært svært gode og vi tar med oss innspill til
forbedringer videre til planlegging ved neste turnering. Funn Cup er ei turnering
som har et godt omdømme i landsdelen, og vi må fortsatt levere god kvalitet i
fremtidige arrangement.
Avslutningsvis må følgende sies at Funn cup staben, frivillige i Mjølner og i
klubbene rundt oss fortjener en stor takk. Det legges ned en formidabel innsats.
Frank Aanes Andersen
Turneringsleder Funn cup
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Hederstegnutvalg
Historien er viktig for å skape identitet, men også være ydmyk for innsatsen til
mange, både i Mjølner og Nor, frem til felles klubb i 1997. Å ha sitt hjerte i
Mjølner betyr å ha identitet til klubben.
Det ble i 2017 blåst liv i arbeidet med å utnevne æresmedlemmer i Mjølner og
styret nedsatte et Hederstegnutvalg med mandat til å:
•

kartlegge hvem som står som æresmedlemmer nå, inkl. de som var æresmedlemmer fra Nor før sammenslåinga i 1997

•

lage en oversikt over potensielt nye æresmedlemmer – ettersom dette ikke
har vært jobbet med på lenge

•

foreslå konkret noen nye

Hederstegnutvalget har bestått av:
Sverre Mogstad (leder)
Kjell Mikalsen
Terje Enoksen

I 2018 ble det foreslått og vedtatt 11 nye æresmedlemmer, se for øvrig bildet på
forsiden av denne beretningen. Følgende personer er utnevnt som
æresmedlemmer av dagens FK Mjølner:
Steinar Hjertholm
Gunnar Forberg
Egil Mikalsen
Kjell Larsen
Terje Skarsfjord
Per Mogstad
Thor Fagerthun
Dagfinn Rognmo
Arne Ørntuvik
Geir Indregard
Svenn Willy Mikaelsen
Terje Enoksen
Hans Hermann Henriksen
Remo Johannessen
Nils Olav Markussen
Torbjørn Woll

