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TIL MEDLEMMER I FK MANDALSKAMERATENE

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte I FK
Mandalskameratene 2021
Styret viser til innkalling til årsmøte av 01.02.2022 på klubbens hjemmeside. Årsmøtet avholdes
den 10.03.2022 på Tribunebygg i Idrettsparken.

Under følger saklisten for årsmøtet:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Velge dirigent(er)
3. Velge protokollfører(e)
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne innkallingen
6. Godkjenne saklisten
7. Godkjenne forretningsorden
8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

10. Behandle forslag og saker
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11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
14. Foreta følgende valg:

14.1. Styre:
■ - leder
■ - nesteleder
■ - styremedlem[mer]
■ - varamedlem[mer]

14.2. Kontrollutvalg:
■ - medlemmer
■ - varamedlem[mer]

14.3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4. Valgkomité:
■ - leder
■ - medlemmer
■ - varamedlem

14.5. Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Vedlagt følger følgende dokumenter:
● Styrets forslag til forretningsorden
● Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
● Regnskap i revidert stand
● Kontrollkomiteens beretning
● Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
● Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om

fullmakt
● Styrets forslag til budsjett
● Styrets forslag til organisasjonsplan
● Tilbud fra revisor eller annen bekreftelse på at revisor vil kunne påta seg oppdraget som

revisor for idrettslaget ref. sak 15 over.
● Valgkomiteens innstilling
● Styrets innstilling til ny valgkomité

Ved spørsmål om årsmøtet, kan FK Mandalskameratene kontaktes på mail:
adm@mk.no
Med vennlig hilsen styret
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Forretningsorden
● Årsmøtet ledes av den valgte dirigent. Protokoll føres av valgte sekretær.
● Dirigenten har rett til å gjøre fremlegg om forkortet taletid og fremlegg om strek med de

inntegnede talere.
● Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten. Fremleggene skal være undertegnet av

forslagsstiller. Forslag kan ikke stilles etter at strek er satt. Fremlegg utover det som er
på sakslisten kan ikke komme under debatt og avstemning uten at 2/3 av de
stemmeberettige gir sin tilslutning. ‘

● Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall.
● I protokollen føres alle forslag og de vedtak som gjøres med antall stemmer pro og

kontra.
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FK MANDALSKAMERATENE ÅRSBERETNING
HOVEDSTYRE 2021

Styrets arbeid
Det har vært avholdt 8 styremøter.I tillegg har det blitt avholdt andre møter foruten vanlige
styresaker har styret arbeidet med sportslige og prosjektrelaterte aktiviteter samt regnskap og
budsjett.

Det har vært et spesielt år med perioder med nedstengning pga korona. Fokus har vært på å gi
så godt tilbud til alle ut fra gjeldende retningslinjer.
Klubben har hatt åpne tilbud og gratisaktiviteter. Hele sommerferien har vi arrangert
aktivitetsdager i parken, vi har kunne gi over 20 ungdommer sommerjobb via disse tiltakene. Vi
må rette en takk til bl.a. Gjensidige stiftelsen som har gjort det mulig.

Prosjektaktivitet i løpet av året er flere delprosjekter gjennomført. Klubben har investert i
oppgraderinger av bygg og anlegg:

● Treningsrom i brakka
● Vedlikehold/oppgradering av  Tribunebygg.
● Vedlikehold/oppgradering av klubbhus.
● Planlegging av prosjekt nye baner 3v3 for de minste.

Følgende tiltak er gjennomført:
● Fotballskole i sommerferien med ca. 250 deltakere.
● MK Akademiet
● FFO
● Gratis Løkkefotball  i alle feriene
● Gratis Aktivitetsdager i sommerferien
● Lindesnes cup
● Sesongavslutnings cup for de minste.

Styret retter en takk til klubbens samarbeidspartnere som har støttet opp om klubben.
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Styret

Leder Sveinung Valand

Nestleder Atle Knutsen

Barneavdeling Anne grethe walvick

Ungdomsavdeling Torunn Berentsen

Senioravdeling Olav Sveindal

Styrerepresentant Mads Sveindal
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TRENERE OG FORELDREKONTAKTER

MK A-lag

Trener Frank Våge Skårdal

Trener Stein Ove Abrahamsen

Trener tor olve

Trener Keeper Richard Frandsen

Oppmann

Mk 2

Trener Herman Nomedal

Tommy Larsen

Mk Veteran

Truls Urhaug

Trond Helleren

Kim Langeland

G19 -1 Junior

Trener Pg

Trener svein soteland

Trener eirik madsen

Trener Frank Hagen

Trener Jr Bredde Eirik felle

Hjelpetrener Petter Lindland
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Hjelpetrener Inge Jakob Hansen

Jente 17

Trener Norman Kastrud

Trener Inge Nilsen

Trener Kristian Waage

Trener Stein Ove Abrahamsen

Foreldrekont. silje wigemyr

Danacup

G 2006

Kullansvarlig Leif Lans

Trener Johnny Bakkan

Trener Kim Langeland

Trener Per Arvid Lid

Trener Atle Andersen

Foreldrekont. Tom Berentsen

Dana Cup Trygve Sirnes

J15

Jente 07

Kullansvarlig Ivan Frandsen

Trener Frode Osestad

Trener Tommy Guldbrandsen
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Foreldrekont. Mary A Fredriksen

Foreldrekontakt Karen Thomassen

Danacup Liv Marit Rugland

G 2007

Kullansvarlig Per Gunnar Laudal

Dana Erik Torjesen

Foreldrekont. Øystein Flåt

Foreldrekont. Karina Wathne

G 2008

Kullansvarlig Geir Hagen

Trener arild torjesen

Trener Kjetil Vågestad

Trener Atle Frajdenraich

Foreldrekont. Joar Fasseland

Dana Cup arild torjesen

J13 08/09

Trener Emma Oseberg

Trener Oda Breland

Foreldrekontakt anne grethe walvick

Foreldrekontakt atle tveit

Sentrum 09

8



ÅRSMELDING 2021 10.06.2022

Kullansvarlig Ole Fredrik Sunde Dahl

Trener Einar Bentsen

Trener Vidar Michalsen

Trener Jarle Fjellstad

Trener Tomas Friberg

Trener Lars Gustav Gulowsen

Trener Terje Spetland

Trener Kjetil Thuen Tønnesen

Foreldrekont/Dana Merethe T Cristensen

Foreldrekont. Tone Britt Egeland

Foreldrekont. Thomas Kaaløy

Jente 09/10

Trener Torgeir Winsnes

Trener Eirik Madsen

Trener petter Lindland

Foreldrekontakt Marta Grostøl

2010

Trener Stian Lindland

Trener Ole Jan Dahl

Trener Magnus Roaldstveit

Trener Andreas Hægeland

Trener Atle Åvik
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Foreldrekontakt Per ree

Foreldrekontakt per myklebost

Foreldrekont. Merethe T Cristensen

2011

Kullansvarlig tore glesne

Trener Svein Arild Birkeland

Trener Stian Broberg

Trener Rune Syvertsen

Trener Odd Magne Ljosland

Trener Øyvind Brådland

Trener Arild Nygård

Trener Kjetil Tønnessen

Trener Jonas Leyre Amstrup

Foreldrekontakt Hege Hartviksen

Foreldrekontakt Carina B salvesen

Jenter 2011/2012

Trener Bjørn Skjævesland

Trener Tomas Friberg

Trener Geir Watne

Trener Andreas Ostvang

Trener Tomas Vatne

Foreldrekontakt Marta Grostøl
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Foreldrekontakt Anette Berkvist Vatne

2012

Kullansvarlig Inge Nilsen

Trener Kjell Nilsen

Trener Arnfinn Ramsland

Trener Magnus Roaldstveit

Trener Rodney Koster

Trener stein erik olsen

Trener Anders Gundersen

Trener soheil kuhi

Foreldrekontakt Eline sunde dahl

Foreldrekontakt Anna Marie Roaldsvet

2013

Kullansvarlig Terje Lindland

Trener Tore Prestjord

Trener Kjell Vidar Landelius

Trener Svein Arild Birkeland

Trener Thomas Grønvold

Trener Einar Bentsen

Trener Lars Gustav Gulowsen

Foreldrekontakt Claire Gulowsen

Foreldrekontakt Eli Pettersen
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Jenter 2013

Trener Monica Vatnedal Glesne

Trener Nanna Teglskov Møll

Trener Frode Kjær

Foreldrekontakt Kjetil Ihme

Foreldrekontakt Lene Lauvdal

2014

Kullansvarlig Trond Kjær

Kullansvarlig Hege Tånevik Kjær

Trener Mikkel Ladefogd pedersen

Trener Stian Broberg

Trener Vidar Michalsen

Trener Vegar Aanensen

Trener Morten Jakobsen

Trener Marius Paulsrud

Trener Anders Glomsaker

Trener Steinar Ormestad

Trener tom erik bentsen

Foreldrekontakt Mariell Frandsen Håverstad

Foreldrekontakt Tine Ausdal Nilsen

J 2014

Trener Leif Selander
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Trener Benjamin Nørgaar

Ass Trener Robin Haugeal

Ass Trener Jarle Fjellestad

Ass Trener Marius Tellefsen

Foreldrekontakt

G 2015

Trener Thomas Magnussen

Trener Jonas Amstrup

Trner Ann Elisabeth

Trener Geir Hagen

Trener Rolf Michalsen

Trener Odmmund Døble

Trener Odd Vegard Nygård

Trener Sverre Olaf Lian

Trener Pål Ihme

Trener Ivar Michaelsen

Foreldrekontakt Gøril Madsen

Foreldrekontakt Torunn Rømteland

J 2015

Trener Thomas Grønnvold

2016

Trener Håvard Granhaug
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Trener Kristin Kile

Trener Jan Erik Gabrielsen

Trener Anne Berit Andøl
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ÅRSRAPPORT

BARNEAVDELINGEN
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MK-akademiet og FFO
FFO tilbudet er 2 dager i uken, mandag og onsdag. Akademiet har vært fredager og søndager.

Antall deltagere FFO : 65
Antall deltakere Akademiet : 50

På vinterstid har vi benyttet Mandalshallen for å sikre oss gode forhold. FFO er et fotballtilbud,
med et varmt måltid og leksehjelp for gutter og jenter fra 1 til 5 klasse . I tillegg skal alle
deltakere jobbe med lekser, og få tilbud om pedagogisk oppfølging den eller de dagene de er på
akademiet.

Akademiet kommer i tillegg til den tradisjonelle lagsaktiviteten. Det er et ekstratilbud for de som
ønsker å utvikle ferdighetene sine.  På akademitreningene står ferdighetsutvikling i sentrum. Det
forventes at spillerne som deltar, har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt
deltager best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle riktig blanding av
mestring og utfordringer. Treningsgruppene deles ikke etter kamerater, skoler, klasser, lag eller
lignende.
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2012-Kullet

Generell info:
Trenere: Inge Nilsen, Arnfinn Ramsland, Joar Fasseland, Magnus Roaldstveit, Kjell Nilsen, Soheil
Kuhi
Foreldrekontakter: Eline Sunde Dahl og Anna Roaldstveit
Antall spillere: 22 stykker

Treninger:
Tirsdager og torsdager. Vi var innendørs i vintersesongen på torsdager.

Seriespill:
Aktivitetserien med 3 lag på våren og 4 på høsten

Utvikling:
Treningene har vært av og på, vi fikk med oss Lindesnes cup, det var gøy. Vi har forsøkt å holde
aktiviteten i gang og lagt opp treningene med noe ferdighetstrening og mye spill. Dette er en fin
stor gjeng med gutter, mange som har spilt fotball i flere år, noen nye kommet til
underveis/kommet tilbake fra andre aktiviteter. Vi oppleverdet er et bra miljø i gruppen,det er
viktig for videre utvikling. Vi gleder oss til fortsettelsen!
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Gutter 2009

Sesongen 2021 var vårt første år med 9-er fotball, og også første år vi stilte felles lag på tvers av
skolene. Selv om det ble et år preget med pandemi, så ser vi tilbake på 2021 som et år hvor vi
ble en sammensveiset gjeng, og tok nye steg som fotballspillere. Vi har øvd og øver mye på å
SPILLE fotball, og alt som skal til for å skape rom for å komme fremover på banen med ballen i
laget.

Vi har en veldig ivrig og lærevillig gjeng som suger til seg ny kunnskap og erfaring om fotball,
såvel som generell forståelse for trening, inkludert skadeforebygging. Treningsoppmøte er det
ingen ting å si på. De mest ivrige trener gjerne 5 ganger i uken (inkludert Akademi-økter), men
det er så absolutt også rom for å være med ved å trene mindre!

Cup- og seriespill ble i 2021 først igangsatt etter sommerferien, men da hadde vi en veldig
lærerik sesong. Vi hadde to jevne kamplag i serien med 9-er fotball, hvor vi rullerte på hvem som
spilte sammen med hvem. Vi kjente godt på hvor nivået var på Sørlandet i G12-årsklassen, men
opplevde absolutt at vi var på høyde og at vi hadde øvd på de riktige tingene. 2009-gjengen
takker nå for seg i barneavdelingen og tar steget inn i ungdomsavdelingen. Det er denne gjengen
veldige klare for, og vi ser frem til 2022-sesong med Dana Cup som det store høydepunktet!
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Spillere 2021:
Peter Storm Fjellstad, Mikkel Flovild Lie, Adrian Spetland, Heine Møll, Isak Sunde-Dahl, Ask
Helleren, Trym Svindland Michaelsen, Reinert Lid, Sebastian Bentsen, Ola Knudsen, Yuel
Amanuel Tsegay, Andreas Kleiven, Brage Fledsberg, Sander Fredriksen Jaabæk, Fredrik
Thunberg Christensen, Robin Gulowsen, Ole Kristian Spilling, Theo Bergkvist Tønnesen, Elle
Walvick Glesne, Fredrik Nomeland (ny høst 2021), Jonathan Veamyhr (ny høst 2021), Herman
Kaaløy Hinderaker, Julian Michaelsen Jakobsen, Immanuel Silalahi Trenere: Tomas Fredriksen
Jaabæk, Terje Spetland, Lars Gustav Gulowsen, Einar Bentsen, Jarle Fjellstad, Vidar Michaelsen,
Kjetil Thuen Tønnesen, Ole Fredrik Sunde-Dahl

Foreldrekontakter:
Merethe Thunberg Christensen, Tone Britt Egeland, Thomas Kaaløy Jensen
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GUTTER 2014

Vi er en FLOTT gjeng på ca. 50 gutter.
10 supre trenere, Trond kjær (hovedtrener), Hege Kjær, Vegard Aanensen, Tom Erik Bentsen,
Anders Glomsaker, Stian Broberg, Mikkel L Pedersen, Marius Paulsrud, Vidar Michaelsen og
Morten Jakobsen.
2 flotte foreldrekontakter, Siw Cathrine Hille og Åse Anne Støle.

Laget har i vinter trent inne i flerbrukshallen og 1/3 av den nye hallen på tirsdager. Vi har dele
gruppen inn i 3 til 5 små grupper for å innfri restriksjonen som til enhver tid har vært gjeldene og
delt hallen inn i «små haller».  Utetreninger har foregått på hovedbanen på tirsdager. Store deler
av året var preget av korona og restriksjoner, men vi har på tross av dette klart å beholde
spillergruppen og motivasjonen gjennom hele året.

Vi har fått spilt kamper i år til stor jubel blant spillere og trenere. Vi hadde 8 lag med i serien.
15 juni hadde vi sommeravslutning med pølser og brus, det ble en stor suksess og alle spillerne
var superfornøyde 😉

20



ÅRSMELDING 2021 10.06.2022

Lindesnes cup som alle hadde gledet seg til ble gjennomført med koronarestriksjoner, men til
stor glede for både store og små. Vi stilte med 12 lag.

18.09.2021 var vi med som ballgutter til A kampen mellom MK- Donn. Dette var kjempegøy og
ble avsluttet med pølser og brus på tribunebygget etterpå.

Det ble avslutningscup den 17.10.21 der vi stilte med 7 lag, en kjempefin avslutning på en litt
annerledes med fin sesong.
Vi hadde juleavslutning 30.11.21 med pølser og brus til spillere og trenere samt kaffe til
foreldrene. Avslutningen ble holdt ute på tribunen slik at alle kunne være samlet. Det ble vist
bilder fra sesongen og alle fikk pokal for fantastisk innsatts i 2021.

Det er en flott gjeng som har vært stabil gjennom hele året.

Hovedfokuset har i år vært det sosiale og ha det gøy med ball. Vi har lagt opp til enkle
oppvarmingsøvelser og mye spill.
Vi har fokusert på enkle øvelser som sjef over egen ball og pasningsspill samt mye små spill
både med små mål og benker (hjørnefotball, inne).

Nå er fokuset rettet mot 1 cup innendørs før utetreningene og kamper på våren, samt
Lindesnescup i august. Mer fokus på sjef over egen ball, sentringer og skudd på mål, samt spill.

Takk for en superfin sesong 2021 til tross for tidvis korona og restriksjoner. Spillerne har vært
pliktoppfyllende og positive og vi gleder oss til alt som venter i 2022.
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JENTER 2013

15 spilleglade jenter i 2013- kullet
Deltatt på Pizzabakercup i dag!
Deltok også på Lindesnes cup 2021
Har hatt 2 sosiale arrangement
Trenger en dag i uka (1,5t)
Har meldt seg på Kretsserien denne sesongen
4 Trenere
2 Foreldrekontakter
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2015-KULLET

Antall spillere:
Vi er nå rett over 50 spillere på Mk 2015. På treningene har det variert mellom mellom 30-45 på
hver trening.

Trenere:
Thomas Magnussen
Geir Hagen
Anne Elisabeth Ramsland
Ivar Michaelsen
Rolf Michaelsen
Pål Ihme
Oddmund Hennestad Døble
Odd Vegard Nygård
Sverre Olaf Lian

Foreldrekontakter:
Gørill K. Madsen og Torunn Isaksen

Aktiviteter/seriespill:
Laget har ikke deltatt i aktivitetsserie, men har deltatt på Lindesnes cup aug -21 og Eat Move
Sleep Cup i Søgne okt -21, til barnas store glede! Vi har ikke delt opp i faste lag enda.

Organisering av treninger:
2021 bar også preg av mye usikkerhet omkring pandemien, men vi forsøkte å gjøre så godt vi
kunne med å legge til rette for barna, ut fra smittesituasjon, restriksjoner etc.
Vintersesongen hadde vi treninger hver tirsdag i Frøyslandshallen, evt utendørs i ballbingen
dersom været tillot dette. Dette pga pandemi og en del restriksjoner til antall innendørs. Når
våren kom var vi utendørs. Da vi har vært mange barn på trening, har vi som regel delt inn i
grupper. Heldigvis er vi mange voksne som har delt på dette, slik at det har vært mulig å
gjennomføre.
Fra 1.november var vi inne igjen i Frøyslanshallen, i starten på kun ett tidspunkt. Vi måtte
imidlertid fort utvide til to tidspunkt, da vi så at det ble altfor mange samtidig innendørs. Dette
hjalp godt, alle opplevde mindre støy og bedre plass. Inne har vi hatt mye lek med ball, øvelser
og spill 3 mot 3 på små mål.
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Målsetting:
Spillerne skal leke mye med ball, og ha det gøy!

Utvikling:
Vi opplever at ferdighetsnivået til barna har blitt bedre gjennom året. Nivåforskjellene er fortsatt
store, men likevel har man løftet de som kanskje ikke var så interessert enda mer. Vi har spilt
mye 3x3 for å få mest mulig nærhet til ballen. Dette har fungert veldig fint.

Sosialt:
Vi har forsøkt å legge opp til noe sosialt, selv om det tidvis har vært restriksjoner. Vi la opp til en
sosial avslutning før sommeren utendørs i parken, med en liten mini turnering, før pølser og is
på tribuneanlegget. Dette ble stor stas, og barn og voksne koste seg ute i det fine været.
Lindesnes cup ble også en stor suksess! Med kun MK 2015 lag påmeldt ble det en MK mini
turnering i strålende sol.

Vi skulle egentlig hatt en avslutning før jul, med pokalutdeling, men pga restriksjoner og nye
smittetall før jul, så vi oss nødt til å avlyse denne. Barna fikk imidlertid pokal en av de første
treningene etter nyttår. Så satser vi på en miniturning før påske.

Her er et bilde fra en av treningene i høst
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ÅRSRAPPORT

UNGDOMSAVDELINGEN
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Gutter 2006
Sesongen ble kraftig påvirket av korona pandemien, med avlyst vårsesong og Dana Cup. Høst
sesongen ble gjennomført som normalt. Vi er en gruppe på 17 spillere som i sesongen trente og
spilte sammen med G05. Samlet treningsgruppe ca 35 spillere. I serien stilte vi ett 11-lag i 1.div
gutter 16, ett 11 lag i 2.div gutter 16, samt ett 7-er lag i 2.div gutter 15.
G15 ble seriemester i G15 2 div avdeling 1 hvor det ble 7 seiere på 7 kamper med  målforskjell
58-12.
Mange spillere klokket inn godt over 100 treninger i 2021, så treningsviljen er på topp

Tiden vi lever i har gjort at vi ikke har kunnet dra på cuper som vi normalt gjør, og det sosiale har
vært ganske amputert. Vi hadde imidlertid en fin juleavslutning med pizza på Hr. Redaktør. Her
fikk trenerne også en velfortjent hilsen etter halvannen sesong med korona restriksjoner i ymse
former.

Vi ser frem mot 2022 sesongen, og håper på en flott sesong sammen med G07 gjengen og uten
korona restriksjoner
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Gutter 2007
Rapport fra MK 14år G2007

Treninger:
Det har vært 13 gutter som meldte seg klar for sesongen 2021 og fulgte treningene jevnt og trutt
fra høsten og gjennom vinteren, men med en liten Koronapause av starten av januar

Etter hvert som det åpnet opp for trening kom vi i gang med fellestreninger iht. de restriksjoner
som var. Heldigvis kunne vi stort sett trene som normalt, mens kamper var utsatt helt frem til
mai hvor vi kunne spille mot nabokommuner

Vi har også trent sammen med G2008 iht. klubbens Sportsplan noe som har vært fint da vi har
vært en liten gruppe i utgangspunktet.
Vi har gjennomført 4 fellestreninger i uken før sommeren, mens det har vært 3 treninger + kamp
etter sommeren når seriespillet åpnet

Vi fikk gjennomført noen treningskamper i denne perioden med gode resultater
G14 - Giv-Akt 6-2 og 11-0
G14 - MK G16 3-3 og 3-4
G14 - Lyngdal 10-0
G14 - Vidar 8-3

Seriespill:
Sesongen åpnet 27.august med kamper og vi hadde meldt på ett 11er lag på nivå og var spent
på hvordan vi ville stå mot gode lag etter gode treningskamper , men med en liten kamptropp
I tillegg så var 3-4 spillere fra G13 med på kampene til G14-1 laget

Første kamp var mot sist års kretsmestere, Flekkefjord, som også vant årets serie
Men vi startet kampen fantastisk og ledet 5-0 før Flekkefjord reduserte på slutten av kampen.
Etter fem kamper ledet vi sesongen suverent etter kun seiere og mye bra spill.
Så fikk vi en liten downperiode hvor vi gikk på noen tap og de lagene under kom stadig nærmere.
De to siste serierundene fikk vi ikke spilt pga mye smitte og dårlig vær i slutten av november,
uten at det hadde mye å si for tabellen
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Turneringer:

Danacup:
Etter avlysning i 2020 var vi \klar for Danacup, men kanskje ikke veldig overraskene så ble denne
også avlyst i 2021. Ikke like skuffende i år, men nå ser vi frem til 2022

Lindesnescup:
Vi deltok i Lindesnescup hvor det spilles 7er fotball. Var en fin turnering uten mye stress og alle
fikk spilt mye fotball. Kampene hadde varierende nivå slik at det ble mest for det sosiale denne
lørdagen. Laget vant turneringen etter mye fint spill, selv om det ble litt spennende etter at
Lyngdal tok ledelsen og vi ikke fikk utlignet for i siste spilleminutt i en kamp som var avgjørende
for turneringen

Odd Elitecup:
Vi reiste på en langhelg til Skien for å teste oss mot god motstand og regnet med at vi ville
kunne få noen tap. Vi hadde i tillegg invitert med oss spillere fra Giv-Akt som trener på våre
Satsningsgrupper

Det ble en fin helg sosialt med overnatting i klasserom, mye fotball og bordtennis. Vi spilte tre
kamper lørdag og to kamper søndag slik at det ble en hektisk helg hvor vi til slutt endte på en
9.plass av 16 lag

Resultater Odd Elitecup 2021
MK - Odd G14 1-3
MK - Heming 0-2
MK - Lørenskog 4-2
MK - Kolbotn 10-1
MK - Holmen 5-2

Kretslag
Vi har hatt med spillere på NFF Agders Landslagsskolens sine tiltak gjennom året.
Laurits Lid, Vet

Andre arrangementer
Avslutning av sesongen ble gjennomført hvor spanderte MK på pizza-kveld på Lindesnesgården
hvor de fleste spillerne møte til pizza, is og brus
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Kahott hvor oppsummering av sesongen var gjennomført og premiering til topp tre
Våre foreldrekontakter, Øystein Flåt, Erik Torjussen og Karina Wathne, har gjort en prikkfri jobb
også i året sesong

Følgende spillere har vært med i sesongen 2021:

Ulrik
Flåt
Behzad
Habib
David
Haugstad
Ian
Håkonsen
Konrad Michalek
Johansen
Vetle A
Kolås
Mikkel
Laudal
Laurits Reme
Lid
Mads Bjørnstad
Michaelsen
Torkel Vigemyr
Møll
Gisle
Rugland
Lars Magnus
Torjesen
Eivind
Wathne

Trener:
Per Gunnar Laudal
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MK Jr-1

Treninger:

JR gruppen startet opp med spillermøte rett etter sesongen 2020 var ferdig spilt. Hensikten var
å få med så mange som mulige inn i neste sesongs JR-gruppe

Det ble lagt opp til at hver enkelt kunne velge mellom to eller fire økter noe som gav gode
resultater. Det møtte opp 35 gutter som ønsket å spille JR fotball i 2021

De aller fleste gutter ønsket også å trene tre-fire økter i uken og fulgte treningene jevnt og trutt
gjennom vinteren, men med en liten Koronapause av starten av januar

Etter hvert som det åpnet opp for trening kom vi i gang med fellestreninger iht. de restriksjoner
som var selv om vi som JR-spillere måtte trene noe redusert en periode

Etter å ha trent samlet gjennom vinteren ble Jr-2 gruppa etter hvert veldig mange slik at vi
differensierte gruppene også fra sommeren av, men trente samtidig og på samme bane
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Vi fikk gjennomført noen treningskamper i denne perioden med gode resultater

MK Jr-1 - Flekkefjord 3-1

MK Jr-1 – Lyngdal 6-3 og 1-1

Seriespill:

Sesongen åpnet 18.august med kamper og var spent på hvordan vi ville stå mot gode lag etter
få treningskamper. I tillegg men med en kun 1.års JR gutter i kamptropp

Første kamp var mot Flekkefjord som endte 1-1 etter at vi hadde dominert banespillet stort sett
hele kampen. Det å score mål var noe vi ikke var veldig gode på , selv med spillemessig overtak

Noe stortap gikk vi også på, Våg 3-7, Vindbjart 2-6 og Randesund 1-4 må vi ta på at vi ble litt for
lette i avgjørende situasjoner. Var egentlig kun mot Våg vi ble skikkelig rundspilt

I andre enden fikk vi fine resultater mot Fløy 7-1 og et godt Jerv lag 3-2

Turneringer:

Danacup:

Etter avlysning i 2020 var vi klar for Danacup, men kanskje ikke veldig overraskene så ble denne
også avlyst i 2021. Ikke like skuffende i år, men nå ser vi frem til 2022 hvor planen er å stille med
to JR-lag

NM G19:

Agder Fotballkrets fant ut at de skulle tildele Arendal og IK Start plassene i årets NM G19 slik at
det ikke ble spilt kvalikkamper her…

Andre arrangementer

Avslutning av sesongen ble gjennomført hvor spanderte MK på pizza-kveld på Lindesnesgården
hvor de fleste spillerne møte til pizza, is og brus
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Oppsummering av sesongen var gjennomført av lagets kaptein Vanthapeng CinZah og
premiering til viktigste spiller Magnus Kolstad Varhaug, beste treningsfremmøte Tønnes
Knutsen.

 Årets toppscorer ble William Bretvik

Følgende spillere har vært med i sesongen 2021:

Magnus Kolstad Varhaug, Isak Uleberg, Kristian Jenssen Tisland, Tønnes Knudsen, Eirik
Roshaven Hægbostad, William Reme Bretvik, Vanthapeng Cinzah, Daniel Ekeland Osestad,
Johannes Telhaug Winsnes, Odin Michael Fladen, Jesper Nodland Frajdenrajch, Morten Kastet,
Julian Hønneland Gulbrandsen, Zaid Abdulwahab Alsheikh-Ahmad, Mathias Wiig Hagen,
Mashall Jabarkhil

Trener:

Per Gunnar Laudal

Eirik Madsen

Frank Hagen

Svein Soteland
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Mandalskameratene A-lag 3.div 2021

Det ble spilt en halv sesong pga. koronarestriksjoner. Vi startet oppkjøringen i oktober 2020, og
det var en lang ventetid til vi endelig kunne begynne med tellende kamper 24. juli med NM kamp
hjemme mot Arendal. Vi leverte en god kamp og ledet 1-0, men vi fikk en mann utvist, så
resultatet etter ordinær tid ble 1-1. Vi tapte 2-1 etter ekstraomganger. Men vi var fornøyd med
prestasjonen mot et godt Arendal-lag, og ikke minst var det fantastisk å spille tellende kamp
igjen.

Seriekampene starter 7. august.
Vi spiller hjemme mot Express og får en god start på serien med 5-3 seier. Neste kamp borte
mot Brodd vinner vi 5-0, og vi ser ut som et topplag. Det blir en god start på sesongen, hvor vi
scorer mange mål, og det ser lovende ut. Men så er vi litt uheldige og får etter hvert sykdom og
skader på nøkkelspillere. Resultatene varierer derfor resten av sesongen. Spillemessig er det
mye positivt. Vi har mye ballbesittelse og spiller fin og attraktiv fotball. Siden det er en kort
sesong, er det lite som skiller topp og bunn, og vi er ikke dyktige nok til å vinne jevne kamper.

Vi hadde som målsetning å være et topplag, spille attraktiv fotball og utvikle unge talenter.
Resultatmessig er vi ikke fornøyd, men vi har spilt den fotballen jeg ønsker vi skal spille, og vi
har brukt mange unge spillere. Første seriekamp startet  vi med 4 juniorspillere, og i løpet av
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sesongen har vi brukt 6 juniorspillere, hvor 5 av dem har fått debuten i år. Det lover godt for
fremtiden med mange gode talentfulle spiller i klubben.

Peder Dovland ble toppscorer med 13 mål på 12 kamper, noe som er imponerende, spesielt med
tanke på at han var syk i en lang periode. Det fikk andre klubber til å merke seg navnet, og det er
mulig han blir MKs neste spiller i høyere divisjoner etter hvert.

Det var en del endringer i spillerstallen, og vi mistet flere etablerte spillere før sesongen. Inn fikk
vi juniorspillerne Sivert Hansen fra Flekkefjord, Sebastian Damman fra Giv Akt og Samuel
Silalahi og Marius Hagen fra egen junioravdeling. Juniorspiller Mathias Hagen fikk også debuten
sin på slutten av sesongen. Her er det unge spillere som har stort potensiale og vil bli
nøkkelspillere for MK fremover. De kan ta steg videre hvis de fortsetter utviklingen. Almin Dacic
kom også tilbake til MK i løpet av sommeren, og ble en verdifull spiller for oss utover høsten.

Spillertroppen har vært treningsvillig, og vi har hatt stort oppmøte på 4 fellestreningene i tillegg
til egentrening.
I løpet av sesongen har alle spillerne bidratt, og veteranene Tor Olve Fagnastøl og Stein Ove
Abrahamsen måtte også bidra på slutten av sesongen når vi hadde mange spillere ute.

Takk også til alle supportere og støttespillere som har bidratt rundt laget gjennom en kort
fotballsesong i 2021. Nå så ser vi frem mot ny sesong hvor målet er å etablere oss som et
topplag, spille attraktiv fotball og stadig utvikle unge talenter.

Spillerstall:

Bård Høksaas, Martin Østland, Arian Gundersen, Mads Sveindal ,Callum Tyler, Sivert Hansen,
Gregar Eliassen, Anders Kvinen, Alf Marius Abrahamsen, Tobias Aanensen, Sebastian Damman,
Samuel Silalahi, Bendik Valand, Peder Dovland, Marius Hagen, Almin Dacic, Simon Valand, Endre
Omland, Fredrik Soteland, Leif Isak Vinsjevik, Theodor Gabrielsen, Magnus Åmot, Enlil Sawa,
Stein Ove Abrahamsen, Tom Sagbakken, Tor Olve Fagnastøl og Inge Nilsen.

Trenere: Frank Våge Skårdal, Leif Arne Vinsjevik og Stein Ove
Abrahamsen.

Keepertrener: Bjørnar Ommundsen og Rikard Frandsen

Fysioterapeut: Ann Rachel Lohne
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Oppmenn: Svein Soteland

Norsk Tipping-ligaen avd 3
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