
 
 

STYRETS ÅRSBERETNING 

1. STRATEGI OG STYRINGSSIGNALER 

Det har i perioden fra 10. mars 2020 til 11. mars 2021 vært avholdt 12 protokollerte 

styremøter. Daglig leder Frode Thomassen har deltatt fast i styremøtene, mens øvrige 

ansatte har møtt etter behov. Det har vært et historisk godt år for klubben, men også 

arbeidskrevende både sportslig, organisatorisk og økonomisk. Situasjonen omkring Covid-19 

pandemien har samtidig gitt klubben store utfordringer på en rekke områder. Styret har i 

tillegg til de ordinære styremøtene møttes ved hjemmekampene, samt kommunisert via mail 

og telefon. 

Virksomheten drives med fotballaktivitet fra barne- og ungdomsfotball opp til eliteserien, 

med utgangspunkt i Bodø kommune. Klubben har også et regionalt oppdrag i Nordland. 

Gjennom å være den ledende fotballklubben i vår region har vi et særlig ansvar for å bistå og 

bidra til positiv utvikling av fotballen i landsdelen. I dette ligger et naturlig og sterkt behov 

for høy fotballfaglig kvalitet i alt vi gjør, men også at vi deler kunnskap og kompetanse med 

andre fotballklubber i regionen. Vi skal være en viktig leverandør av fotballrelaterte tjenester 

og være en inspirasjon til fotballivet lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Det har vært et fantastisk år for FK Bodø/Glimt. Året vil for alltid vil stå med gullskrift i 

historiebøkene. Samtidig har det vært et spesielt og krevende år med bakgrunn i Covid-19 

situasjonen i Norge og resten av verden. Dette har naturlig nok preget både samfunnet 

rundt oss og klubbens virksomhet. Styret er svært imponert over den viljen og evnen 

klubbens sponsorer, publikum, ansatte, frivillige dugnadsarbeidere og øvrige 

samarbeidspartnere har hatt til å støtte og bidra til klubbens arbeid i 2020. 

Tillitsverv 

Hovedstyre har i årsmøteperioden bestått av følgende personer: 

Rolle Navn 

Styreleder Inge Henning Andersen 

Nestleder Berit Wilhelmsen 

Styremedlem Tom Cato Karlsen 

Styremedlem Stephan Andre Skjelvan 

Styremedlem Tor Arne Aga 

Styremedlem Hege Leirfall Ingebrigtsen 

Varamedlem Ola Haldorsen 

 

 

 



 
 

Kontrollkomitéen har i årsmøteperioden bestått av følgende personer: 

Rolle Navn 

Leder Paul Martin Strand 

Medlem Kristin Ingebrigtsen 

Medlem Tarjei Eck Hansen 

Valgkomitéen har i årsmøteperioden bestått av følgende personer: 

Rolle Navn 

Leder Tord Kolstad 

Medlem Ivar Forn 

Medlem Brita Bjørnbakk 

Vara Geir Bjarne Hansen 

Andre tillitsverv: 

Rolle Navn 

Styremedlem Bodø Idrettsråd Anna Brandal 

Kretsleder NFF Nordland Ernst Pedersen 

Medlem konkurranseutvalget NFF Ernst Pedersen 

Visjon, verdier og virksomhet 

Det har vært en svært aktivt år, og det har vært jobbet iherdig og godt for å videreutvikle 

klubben og samtidig ha realistiske forventinger til å innfri klubbens overordnede og 

ambisiøse målsettinger over tid. 

Visjonen «Vi ska gjør nordlendingan stolt!» og misjonen «Bodø/Glimt førr evig!» ligger fast. 

GI ALT 

Våre kjerneverdier er rammet inn under benevnelsen: GI ALT ! (Glad – Inkluderende 

– Ambisiøs – Lojal – Troverdig), mens klubbens målsettinger for A-lag, Glimt akademiet og 

Barne- og ungdomsavdelingen er uttrykt på følgende måte:  

Hovedmål: Vi skal gi nordlendinger muligheten til å spille i eliteserien for FK Bodø/Glimt 

Hovedmål: Vi skal utvikle spillere for salg til Europas 15 beste ligaer. 

 

 

 



 
 

Innenfor de respektive virksomhetsområder er følgende mål definert: 

 FK Bodø/Glimt skal alltid være i eliteserien og ha en nord-norsk profil 

 Glimt-akademiet skal være en av landets tre beste fotballakademier, og utvikle 

spillere både til eget eliteserielag og internasjonale klubber 

 Gi alle spillerne en god fotballopplevelse preget av trygghet, mestring, trivsel og 

mulighet til sportslig og menneskeligutvikling.              

Flest mulig – lengst mulig – best mulig 

For både Glimt akademiet og B/U-avdelingen skal det være et mål om: Flest mulig – lengst 

mulig – best mulig. 

Styret er svært opptatt av at arbeidet i klubben må være forankret i en solid, god og trygg 

organisatorisk og økonomisk plattform, og at dette er kjernen for klubbens arbeid med å nå 

sine sportslige ambisjoner. I tiden fra 2010 og frem til sommeren 2017 var det et sterkt fokus 

på å opprettholde klubbens økonomiske soliditet. I samme tidsrom var det samtidig svært 

liten oppmerksomhet på å bygge og utvikle klubben som en profesjonell og god 

organisasjon, noe som også er en nødvendig forutsetning for å kunne være 

konkurransedyktig i norsk toppfotball. Opprykket i 2017 ble derfor sett på som en mulighet 

til å satse hardere og skape nødvendige rammebetingelser. 

Med bakgrunn i de mål, ambisjoner og planer som ble fremlagt på Årsmøtet i 2019 har 

styret derfor jobbet ut fra et 3-års perspektiv på å bygge og utvikle FK Bodø/Glimt med 

nødvendig og gjennomgående Eliteserie standard. Vi står nå på terskelen inn i det tredje året 

av denne 3-årsplanen, og det er gledelig å kunne rapportere at vi har lagt en god plattform 

for å kunne innfri målene våre i løpet av 2020. Dette som et grunnlag for videre drift som 

norsk toppklubb. 

Basert på refererte 3-års plan er styret svært tilfreds med at klubben har skapt og etablert et 

solid økonomisk fundament, og en organisatorisk plattform, for videreutvikling og 

profesjonell drift av klubben i ei fremtid. 

Vårres måte   

Det er åpenbart at klubben (i tråd med sine verdier) har ambisiøse og krevende mål for sin 

virksomhet, men samtidig er det ingen åpenbar sammenheng mellom klubbens tidligere 

ressursgrunnlag (eksempelvis økonomiske inntektsbase, demografi og geografi) og våre 

muligheter til å nå de mål vi har satt oss i fellesskap. I dag har klubben over doblet sin 

inntekstbase siden 2017, og har i tillegg god kostnadskontroll. Utviklingen fra 2017 og frem 

til 2021 er svært spesiell i positiv forstand både hva gjelder det sportslige, organisatoriske og 

økonomiske. 

Det er over tid en nær sammenheng mellom klubbenes finansielle plattform og 

tabellposisjon. I den grad FK Bodø/Glimt skal kunne være en stabil Eliteserieklubb, ble det på 

årsmøtet i 2019 tilkjennegitt, at klubben er avhengig av å øke vår inntektsbase, for å kunne 

bære kostnadene som følger av å skulle være en stabil Eliteserieklubb. Det er viktig for 

klubben å sikre en underliggende drift som har bærekraft over tid. De siste årenes sportslige 



 
 

suksess har gitt oss muligheter til å bygge klubben stein på stein, og samtidig styrke solide 

og mer langvarige inntektsstrømmer enn de to store driverne i fotballøkonomien. Det er en 

kjensgjerning at den største kortsiktige verdiskapingen i en fotballklubb kommer gjennom: 

1. Sportslige resultater 

2. Spillersalg (utvikle spillere for salg til andre og større klubber) 

De 2 siste årene har sportslig suksess bidratt til at klubben har levert svært gode tall på disse 

områdene. Etter styrets vurdering har det vært avgjørende for en klubb som FK Bodø/Glimt (i 

samarbeid med NordlandsGlimt), å klare og generere et tilfredsstillende inntektsnivå 

gjennom spillersalg, for deretter å kunne ha en realistisk mulighet til å bygge en stabil 

Eliteserieklubb og fortsette satsingen på talentutvikling. Det er gledelig at denne strategien 

har vært vellykket og god. 

Klubben opererer nå med kostnadsnivå som i løpet av 2-3 år bør kunne balanseres med 

stabile inntektsstrømmer uten å måtte gjennomføre spillersalg på ca. 15 – 20 mill pr år for å 

kunne opprettholde dagens drift på samme nivå som i 2020, eller prestere en topp 3 

plassering.    

Styret har i sitt arbeid tatt utgangspunkt i klubbens styringsdokument «Vårres måte». 

Dokumentet «Vårres måte» er etter styrets vurdering en god ramme for vårt arbeid, da det er 

helt avgjørende at klubben både utvikler seg og styres i forhold til den samfunnskontekst og 

ressursbase som er tilgjengelig i en nord-norsk toppklubb. I praksis vil det si at klubben ikke 

kan kopiere andre klubber i mer befolkningstette områder eller med en større ressursbase, 

men at klubben må utvikle sin egen måte å drive toppklubb i en nord-norsk sammenheng. I 

den nærmeste tiden vil det også være naturlig å foreta noen justeringer i våre strategiske 

retningslinjer slik at de kan ramme inn virksomheten på en fornuftig og god måte i forhold til 

klubbens nye utgangspunkt. 

 

Diagram 1: Driftsinntekter 2015-2021 (sammenlignet mot gj. snitt hos fire sammenlignbare 

Eliteserieklubber) 



 
 

 

Diagram 2: Driftskostnader 2015-2021 (sammenlignet mot gj. snitt hos fire sammenlignbare 

Eliteserieklubber)

Diagram 3: Oversikt netto transfer (sammenlignet mot gj. snitt hos fire sammenlignbare 

Eliteserieklubber) 

  



 
 

2. SPORT 

FK Bodø/Glimt har sin kjernevirksomhet i fotballaktivitet, og helt sentrale grunnpilarer i vårt 

arbeid er knyttet til: 

1. Sammensetting av spillerstall og arbeidet med spillerlogistikk 

2. Kvalitet i treningsprosessene. 

 

I løpet av 2019 og 2020 har klubben vesentlig styrket bemanning og tilførsel av kompetanse 

i organisasjonen. Styret har sett dette som en svært viktig del av byggingen av klubben. 

Dette både for å kunne arbeide mer målrettet og systematisk med spillerlogistikk, men også 

for å kunne optimalisere arbeidet med å ta ut det individuelle potensiale i spillergruppene 

(både i A-laget og i akademiet) og sikre nødvendig kvalitet i sportslige arbeidsprosesser. 

Klubben er i dag blitt en av de beste utviklingsmiljøene i landet. 

Styret er av den oppfatning at klubbens arbeid med å være en stabil eliteserieklubb og et av 

landets beste akademier krever innsats, kvalitet og eliteseriestandard på alle sentrale 

arbeidsområder, og at dette må reflekteres i måten vi bygger klubben videre inn i fremtiden. 

Klubbens målsettinger og styringsdokumenter gir i så måte retning og innhold for klubbens 

daglige drift. Det er imidlertid viktig at dette skjer innenfor forsvarlig økonomiske rammer og 

at klubben har god økonomistyring. Klubbens styre og administrasjon har gjennom 2020 

vært opptatt av å ha en forsvarlig og bærekraftig drift, men samtidig gi kraft og retning til en 

nødvendig videreutvikling av klubben, slik at klubben har best mulig forutsetninger for 

ytterligere sportslig suksess i årene fremover. 

FK Bodø/Glimt er ved inngangen til 2021 sesongen på 2. plass hva gjelder produktivitet. Dette er en 

forbedring fra fjorårets 4. plass. 



 
 

Liste over spillere som gir poeng i den overnevnte «Academy productivity» pr. 02.03.2021 

Nærmere om fotballaktiviteten i 2020 

Klubben har valgt å ta ned resultatfokus, og da med en definert resultatmålsetting, og 

etablerte et tydelig fokus på prestasjoner, utvikling, kvalitet og intensitet i 

treningshverdagen. De siste 3 årene har klubben hatt en eventyrlig sportslig utvikling. 

Erfaringene fra 2018 ble brukt til å videreutvikle egen spillestil, noe som gav positiv effekt i 

2019, og hvor A-laget den gang leverte en historisk god sesong med 2. plass i serien. I 2020 

tok vi ytterligere steg, og drømmen om å bli seriemester i norsk fotball ble realisert. Et år 

som for alltid vil bli husket, og hvor klubben spilte seg inn i mange hjerter både lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt. I forhold til klubbens øvrige målsettinger knyttet til A-laget kan 

følgende rapporteres: 

Siden årsmøtet i 2020 har følgende A-lags spillere skiftet klubb; Endre Kupen, Vegard 

Bergan, William Moan Mikalsen, Tobias Lillevold Johnsen, Jens Petter Hauge, Philip 

Zinckernagel, Ole Amund Sveen og Sammy Skytte. I tillegg gikk akademispiller Andreas 

Rædergård Schjelderup til FC Nordsjælland. Vi takker dem for deres innsats og tid i klubben, 

og ønsker dem lykke til videre.  

Når det kommer til statistikk rundt distribuert spilletid kan følgende statistikk legges frem: 



 
 

Distribuert spilletid Prosent 

Klubbutviklede spillere 33% 

Forbundsutviklede spillere 28% 

Fri spillere (utenlandske spillere) 34% 

Lokalt utviklede spillere U23 25% 

Nordnorsk profil 33% 

Notis til oversikten: Noen spillere går inn i flere kategorier (for eksempel Nordnorsk profil og Lokalt 
utviklede U23). 

Styret vil videre takke Kjetil Knutsen, Morten Kalvenes, Aasmund Bjørkan, Jonas Kolstad, 

spillere og øvrige støtteapparat for den svært gode innsatsen i 2020. Det å ta gull i 

Eliteserien er en svært sterk og historisk prestasjon, og som har gitt begeistring og 

entusiasme rundt klubben. Det er etablert en svært god plattform for å utvikle klubben 

videre i 2021. 

Styret er videre svært fornøyd med at man i tiden fra forrige årsmøte har gjennomført salg 

av spillere, som viser at klubben utvikler spillere som blir attraktive for andre klubber, og at 

finansieringsmodellen omkring spillersalg virker å fungere på en god måte. Dette krever en 

definert og målrettet salgsstrategi. Klubben og NordlandsGlimt har gjennom salg av Endre 

Kupen, Jens Petter Hauge, Ole Amund Sveen og Sammy Skytte skapt et inntektsgrunnlag, 

som har gitt god økonomisk effekt for 2020, og samtidig trygget driften for 2021. Videre er 

det slik at klubben har flere tidligere spillere, som selges mellom andre klubber, hvor vi 

mottar inntekter i form av solidaritetsmidler. Styret ser det som svært viktig at dette gode 

arbeidet videreføres de kommende årene.       

Styret er videre svært tilfreds med at arbeidet med å satse på unge, egenproduserte spillere 

virkelig begynner å bære frukter. 

Følgende spillere fra Bodø/Glimt representerte Norge på A-landslag eller aldersbestemte 

landslag: 

 A-landslag: Håkon Evjen & Jens Petter Hauge (Patrick Berg og Marius Lode tatt ut til 

landslaget uten spilletid) 

 U21: Fredrik Andre Bjørkan, Håkon Evjen og Jens Petter Hauge 

 U20: Runar Hauge, Ask Tjærandsen-Skau, Sebastian Tounekti (treningsleir) 

 U18: Elias Hoff Melkersen, Adan Hussein og Sebastian Tounetki (treningsleir) 

 U17: Kent Malic Swaleh (treningsleir) 

 U16: Andreas Rædergård Schjelderup og Sondre Solhaug (treningsleir) 

*I tillegg deltok Casasander Drey, Magnus Brondbø og Alexander van der Spa på Equinor 

Talentleir i Porsgrunn. 



 
 

I årsberetningen er det viktig for styret å få uttrykke tilfredshet med det arbeid som gjøres i 

Glimtakademiet. Selv om arbeidet i Akademiet har hatt vanskelig arbeidsforhold som følge 

av Corona-pandemien har det vært arbeidet svært godt innenfor de rammebetingelser som 

er gitt. 

Styret er av den oppfatning at klubben ytterligere har styrket og profesjonalisert arbeidet i 

akademiet i løpet av 2019. Det er styrets klare vurdering at det å utvikle en fotballspiller må 

ses i et 5-10 års perspektiv. Oppbyggingen av akademiet startet med de første heltids 

ansatte spillerutviklerne i 2011, og deretter med en gradvis oppbygging, før 

akademiklassifiseringene i 2017, justeringer av regelverket før akademiklassifiseringen i 2019, 

gav nye rammebetingelser og behov for ytterligere satsing. Ved inngangen til 2021 har 

klubben et spillerutviklingsapparat som er tilpasset klubbens mål og ambisjon. I hvilken grad 

denne satsingen gir forventet og nødvendig avkastning vil først kunne evalueres om 2-3 år, 

men vi har gode indikasjoner på at vi er på rett vei. Over tid er det et mål å bidra til at flere 

spillere fra byen og regionen får spille fotball på toppnivå. 

I løpet av 2020 har en av klubbens tidligere spillerutviklere avsluttet sitt arbeidsforhold. Tom 

Dent har gjort et betydelig og svært godt arbeid i klubben over mange år, og styret ønsker å 

takke han for sin innsats. 

Styret ønsker også å få fremheve det gode arbeidet som gjøres i barne- og 

ungdomsavdelingen. Det har i løpet av 2020 blitt lagt ned mye godt arbeid for å sikre og 

bidra til at FK Bodø/Glimt er et godt sted å være for våre medlemmer, trenere og frivillige.  

Fotballprestasjonen til alle lagene i klubben er et resultat av kvaliteten på trenere, spillerne 

og samspillet mellom dem. Alt klubben gjør for å bedre prestasjonsutviklingen er rettet mot 

å optimalisere spiller- og lagutvikling samt de strukturer, systemer og kulturer som påvirker 

disse prosessene. Vi er av den oppfatning av at den sportslige driften i klubben som helhet 

blir stadig bedre. Suksesskriteriet er nå å ta vare på det som er gjort rett, korrigere det som 

er gjort feil og ha full fokus på det arbeid som vil bidra til at vi når våre sportslige 

målsettinger.    

For ytterligere og nærmere om klubbens aktivitet viser styret til egne beretninger for A-laget, 

Utviklingsavdelingen, Barne- og Ungdomsavdelingen, Old boys og dommergruppen. 

3. ØKONOMI 

For 2020 viser regnskapet til FK Bodø/Glimt inntekter på totalt kr 105.444.216, mot en 

budsjettert omsetning på kr 71.636.000. Kostnadene er på kr 84.018.127 mot et budsjett på 

kr 71.811.000. Driftsresultatet viser da kr 21.426.089 i overskudd, mot budsjettert underskudd 

på kr 175.000. Netto finans er kr 728.973 mot budsjettert kr 185.000. 

Årsresultatet er med det kr 22.155.031, mot budsjettert kr 10.000, og legges til klubbens 

egenkapital. 

Gullet i eliteserien og fire stjerners akademi økter våre inntekter fra markeds- og 

medieavtalen til kr 29.242.623, en økning på kr 4.888.631 i forhold til sølvet i 2019. Dette 



 
 

medfører også økte kostnader fra Norsk Toppfotball de en del kostnader fordeles solidarisk 

etter utbetalingene fra markeds- og medieavtalen, kostnaden for 2020 ble kr 4.294.299. 

Kvalifiseringen til Europa League ga inntekter på totalt kr 13.504.252 inkl midler fra Norsk 

Toppfotball, UEFA, reisestøtte UEFA, medierettigheter, kompensasjon og markedsavtaler 

knyttet til disse tre kampene. Totale kostnader knyttet til kvalifiseringen inkl oppgraderingen 

av stadion, arrangement og reiser utgjorde totalt kr 5.754.251. 

Bonusutbetalinger til spillere, trenere og administrasjon er utbetalt etter avtaler inngått i 

2020. 

Klubben har ikke langsiktig gjeld og styret vurderer den finansielle risikoen som svært lav. 

Pr 31.12.20 er egenkapitalen på kr 40.835.376 som er en forbedring på kr 22.155.031 som 

tilsvarer årsoverskuddet. Arbeidskapitalen er på kr 38.913.437, som er en forbedring på kr 

22.401.655. 

Regnskapet gir etter styrets vurdering en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av 

klubbens virksomhet. 

Arbeidet er med å skape et godt utgangspunkt for en forsvarlig økonomisk drift, fortsetter 

inn i 2021 og forutsetning for fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet. 

Styret konstaterer med tilfredshet at vi rapporterer i grønn sone. Klubben er imidlertid svært 

ydmyk i forhold til oppgaven med å sikre en bærekraftig klubbøkonomi i årene som 

kommer. Klubben fortsetter arbeidet med å sikre en stabil grunnleggende drift, som ikke 

baserer seg på spillersalg og sportslig suksess. Så det er viktig fremover å opprettholde og 

styrke vesentlige inntektsposter som partnerinntekter og kampinntekter. 

Klubben er avhengig av stabilitet og vekst i inntektene for å nå ovennevnte krav i årene som 

kommer. Dette klarer vi ikke uten at publikum fortsetter å kjøpe billetter på Aspmyra, stabile 

medieinntekter fra forbundsavtalene, bidrag fra våre samarbeidspartnere, og ikke minst det 

formidable verdibidrag vi får fra de frivillige i alle ledd og foreldrebidragene fra barne- og 

ungdomsavdelingen. 

Klubbens samarbeidspartnere er av stor betydning for klubbens økonomiske driftsgrunnlag. 

Styret er svært fornøyd med klubbens generalpartneravtale med Sparebank1 Nord-Norge. Vi 

ser frem til fortsatt gjensidig verdiskapning med en bank som for alle praktiske formål har 

samme visjon som oss, For Nord-Norge, og vi er veldig fornøyd med at avtalen er forlenget 

med tre år. 

Klubben har i 2020 hatt hovedpartneravtaler med Diadora, Laks.no, Avisa Nordland og Bodø 

Energi Kraftsalg. Styret er svært glad for den medvirkning til vår fremgang som disse 

partnerne gir. Samarbeidet med våre samarbeidspartnere utvikles stadig. Våre øvrige 

samarbeidskonsepter er bygd noe om og vi søker å etablere relevante partneravtaler, hvor 

avtalene bygger på elementer etter behov og ønsker. Bodø/Glimt har også en 

forretningsmessig relasjon til mange flere bedrifter som kjøpte av klubbens rene støtte-, 

profilering- eller billettprodukter i 2020. 



 
 

Vi er svært glad for alle partnere og sesongkortinnehavere som valgt å stå i sine avtaler og 

støtte klubben gjennom 2020 på tross av svært redusert tilgang til våre kamper og andre 

arrangement – tusen takk! 

De frivillige i klubben og foreldrebidraget fra barne- og ungdomsavdelingen representerer 

grunnfjellet i klubben og tilfører svært nødvendige verdibidrag til klubbens kultur, profil og 

økonomi. 

Styret vil berømme og takke det frivillige apparatet for den hjelp og entusiasme de har vist i 

2020. 

Vi satser på gjensidig verdiskapning sammen med våre økonomiske samarbeidspartnere slit 

at vår sponsorfamilie blir stabil og økende i årene som kommer. I tillegg har klubben 

kontinuerlig fokus på rasjonalisering av driften, noe som samlet skal være et godt grunnlag 

for å skape en bærekraftig økonomi for fremtiden. 

Styret vil også takke alle som er engasjert og opptatt av klubben og støtter laget. 

4. MARKED OG PARTNERSKAP 

I 2020 landet vi flere nye langsiktige partneravtaler, i tillegg videreføring av eksisterende 

avtaler. Vi jobber hele tiden med å øke relevansen i partnerskapene vi inngår. Særlig har 

Action Now-programmet vårt hatt stor betydning for måten vi som klubb kan snakke om, og 

vise til hvordan vi er mer enn en fotballklubb. En klubb hvor fotballen alltid vil være vår 

kjernevirksomhet, men hvor vi har og tar en tydelig rolle også utover det. Vi er helt sikre på 

at vårt engasjement rundt FNs bærekraftsmål gjennom vårt Action Now-program har økt vår 

relevans for partnere betydelig. I alle partneravtaler vi inngår forplikter vi oss til å jobbe 

videre med vårt bærekraftsengasjement, og partner forplikter seg til å gi oss et Action Now-

løfte. Et løfte om en konkret handling eller konkrete grep de som vår partner skal gjøre. 

Mot slutten av året lanserte vi #actionnow14-nettverket – et nettverk som skal jobbe med 

bærekraft i sjømatnæringen. Dette nettverket vil synliggjøres på drakten vår, hvor symbolet 

til FNs bærekraftsmål nummer 14 «Livet i havet» erstatter laks.no på halsen. Målet vårt er å 

samle aktører fra hele sjømatnæringen til sammen å jobbe med en mer bærekraftig utvikling 

av sjømatnæringen i stort. Vår ambisjon er at dette er det første av flere mer 

bransjespesifikke bærekraftsnettverk, hvor det andre vil bli lansert i løpet av 2021. 

VINN-nettverket hadde også i 2020 fine møter og treffpunkt, selv om flere av disse måtte 

skje digitalt. Også i VINN-treffene ble bærekraft løftet høyt på dagsorden, et konsept vi vil 

utvikle videre i 2021. Pandemien utfordret oss i forhold til vår leveranse i Sportsbaren, men vi 

har fått gode tilbakemeldinger på det som ble levert – i henhold til de gjeldende 

restriksjoner gjennom året som var. 

Til tross for et utfordrende pandemi-år, som har påvirket mange av våre gode 

samarbeidspartnere – noen betydelig hardere enn andre, klarte vi å øke våre 

partnerinntekter sammenlignet med året før. Markedsavdelingen ønsker å takke våre 

partnere – både de som har vært med oss lenge, og de som har kommet til i løpet av året. 



 
 

I løpet av 2020 sluttet vår tidligere leder for Marked og kommunikasjon, Jannike Ramsvik. 

Styret og klubben vil rette en stor takk for alt det gode arbeidet hun har gjort i sin tid i FK 

Bodø/Glimt. 

5. KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING 

Året 2020 ble et svært positivt år kommunikasjonsmessig for klubben. Sportslig suksess har 

bidratt tungt til dette. Vi fikk en god del «gratis» publisitet gjennom året, men jobbet også 

målrettet for å være den beste kilden til informasjon om klubben. 

Da Norge stengte ned i mars ble de ansatte i klubben sendt på hjemmekontor, A-laget var 

isolert og året foran oss var usikkert. Vi var nødt til å tenke både nytt og kreativt for å lage 

relevant og interessant innhold på kanalene våre. Det ble naturlig at klubben brukte sin 

påvirkningskraft for å hjelpe og inspirere. Blant annet produserte vi treningsvideoer og 

treningstips vi delte med alle barn og unge i Norge på glimt.no og YouTube, og vi løftet 

frem lokale partnere på Instagram.  

Gjennom sesongen lanserte vi «Gjør ditt, bidra litt»-kampanjen på Action Nows Instagram-

konto. Kampanjen har som mål å dele tips til hvordan mennesket i gata kan leve litt mer 

bærekraftig, og gjøre Action Now til noe håndgripelig.   

Ettersom klubben måles og belønnes ut i fra trafikk på egne kanaler, så ønsker vi å levere 

spennende innhold her. Samtidig må vi balansere dette mot saker som vi vet lokalpressen 

ønsker å lage. Vi har et godt forhold til lokale medier, og vil så langt det lar seg gjøre 

tilrettelegge for det de ønsker å produsere. 2020 ble også preget av en stor interesse fra 

utenlandsk presse. Det resulterte i reportasjer i noen av de største avisene både i Europa og i 

verden. 

Vi er opptatt av kanalmiks, og har bevist brukt de forskjellige flatene til forskjellig innhold. 

For eksempel fikk følgerne på Instagram være med «behind the scenes» da vi sikret gullet på 

bortebane, noe ikke følgerne på Facebook fikk. Kanalmiksen er ment å skulle dekke ulike 

målgrupper og deres medievaner. Derfor er det viktig for oss å ha relevant innhold på de 

forskjellige kanalene, slik at alle føler de får det de vil ha fra klubben. 

Glimt.no er vår hovedkanal for egne nyheter. Sammenlignet med 2019 har vi en økning på 

30% oppgang i trafikk fra 903 193 sidevisninger til 1 174 142. Sportslig suksess forklarer 

antagelig store deler av økningen, men det jobbes samtidig godt fra markeds- og 

kommunikasjonsavdelingen med å ta nye steg på glimt.no. 

Vår Facebookside har 51 626 følgere og 50 124 liker siden vår. Tallet på følgere har økt med 

8 776 personer gjennom 2020, mens antall som liker siden har økt med 6 898 klikk. Av 

følgerne er 30 588 fra Norge og cirka 15 000 fra eget fylke, 8 391 av dem fra Bodø. Vår 

organiske rekkevidde på Facebook varierer fra rundt 4000 til 102 000 på saker som 

engasjerer godt. Fra juni 2020 så vi et stort oppsving i organisk rekkevidde, som nådde en 

topp i november. Så godt som alle reaksjoner er av positiv karakter. Vi bruker Facebook til å 

løfte ut saker som skrives på glimt.no, men også til «lettere» saker fra hele klubben. 



 
 

Vår Instagram-konto har vokst fra 10 700 følgere i desember 2019 til 21 000 følgere i 

desember 2020, og den vokser fremdeles jevnt og trutt. Innsatsen som ble lagt med i 2019 

resulterte i flere funksjoner, og i 2020 kunne vi både selge produkter fra nettbutikken og 

drive trafikk inn på nettsiden glimt.no via «sveip opp». Instagram blir en større kanal, og 

innholdet er «ledigere» og følgerne får være med å se andre sider av klubben enn det de 

gjør på Facebook. Vi når også en yngre målgruppe med denne kanalen. 

Vi er tilstede på Twitter, dog i noen beskjeden grad. Det skjedde en økning av følgere 

gjennom året, og vi gikk fra 6 780 følgere i 2019 til 11 000 i 2020. 

6. ARRANGEMENT 

2020-sesongen kan deles i to; Eliteserien og Europaspill. Felles for de begge var den store 

usikkerheten som lå inn mot seriestart da Covid-19 preget bort imot alt klubben jobbet med. 

Eliteserien: 

Innledningen til Eliteseriesesongen var preget av mye usikkerhet knyttet til hvordan 

sesongen ville utspille seg. Det kom kontrabeskjeder og nye protokoller å forholde seg til 

ukentlig, noe som gjorde oppladningen til årets Eliteseriesesong usikker. Det ble i den 

forbindelse gjort en stor innsats på kryss av avdelingene i klubben, hvor vi igjen føler at vi 

etablerte en god kontroll på kamparrangementene smittevernfaglig. 

På tross av all usikkerhet rundt situasjonen oppleves det som vi hadde kontroll, og hele tiden 

tilpasset oss de endringer som dukket opp. Vi fikk også satt et godt kampapparat hvor 

retningslinjene ble fulgt til punkt og prikke, og vi er svært glad for gode tilbakemeldinger fra 

NFF, og det faktum at det ikke har vært smittespredning i forbindelse med kampene våre på 

Aspmyra. 

Europa: 

Vi fikk også for første gang på noen år oppleve å spille kvalifiseringskamper til Europa 

League på Aspmyra. Dette har vært en svært lærerik opplevelse for klubben, hvor vi til tider 

måtte låse av hele Aspmyra for alle andre enn de som strengt tatt måtte være der, samt 

UEFA. Kravene som er satt til å spille Europa har vært krevende å få oversikt over, og før vi 

kunne spille kvalifisering var det flere oppgraderinger som måtte gjøres på Aspmyra stadion. 

Det var noe utfordrende å balansere de grunnleggende kravene UEFA har for spill i 

turneringen, med “Return To Play Protocol”, som baserer seg på gjennomføring av hjemme- 

og bortekamper under Covid-19. Fra august og ut perioden vi spilte i Europa ansatte vi fire 

personer til “Europagruppen”. Dette for å ta unna for den økte arbeidsmengden som kom 

tilknyttet gjennomføringen av disse kampene. Vi tar med oss mye god lærdom fra spill i 

Europa når vi nå vender blikket inn i 2021 og kampene som ligger foran oss. 

Ut over dette var vi så heldig at vi fikk planlegge Gullshow og feiring av seriegull. Det ble 

etter hvert mye å holde fingrene i, men vi er fornøyd med hva vi har skapt sammen internt i 

klubben, og ikke minst sammen med Bodø kommune når det gjelder feiring av det historiske 

seriegullet. Takk til alle samarbeidspartnere for en fantastisk innsats! 



 
 

7. ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON 

Det er etter styrets vurdering et godt arbeidsmiljø i klubben, og det legges ned en svært stor 

arbeidsinnsats blant klubbens ansatte. Styret har som tidligere år også i 2020 vært noe 

bekymret for arbeidsbelastningen. 

Gjennom året er det satt i verk tiltak for å styrke klubben, og gi oss nødvendig kvalitet og 

standard på våre virksomhetsområder. Det er likevel slik at selv om klubbens administrasjon 

er styrket i løpet av 2020, vil det være nødvendig å videreutvikle organisasjonen ytterligere 

for å kunne ha tilstrekkelige bemanning og forvente nødvendig kvalitet på viktige 

arbeidsområder. 

I løpet av 2020 er det opprettet 3 nye stillinger i administrasjonen, og klubbens 

administrasjon har fra 1. mars 2021 følgende bemanning: 

Stilling Navn 

Daglig leder Frode Thomassen 

Leder økonomi og administrasjon Svein Tore Hansen 

Leder marked og salg Tom Steffensen 

Arrangementsansvarlig Ørjan Heldal 

Markeds- og salgsmedarbeider Runar Berg 

Markeds- og salgsmedarbeider Markus Fodstad 

Markeds- og salgskoordinator Benedicte Halvorsen 

Markedsansvarlig – digitale/sosiale medier Regine Boym 

Innholdsprodusent digitale medier Niklas Aune Johnsen 

Sport Manager Håvard Sakariassen 

Utviklingsleder Gregg Broughton 

Leder barne- og ungdomsavdelingen Ørjan Berg 

Administrator barne- og ungdomsavdelingen Beathe Falch 

Bane-/vaktmester Thor Lihall 

Det er gjennom de siste årene etablert en god kjønnsmessig balanse i administrasjonen, og 

styret er fornøyd med kompetansebyggingen som er gjennomført. Klubben har fortsatt en 

liten, men effektiv administrasjon, og det vil være viktig med god oppfølging av den enkelte 

medarbeider. Det er påbegynt et arbeid med administrasjonshåndbok med mål om klarere 

rolle- og ansvarsfordeling, klargjøring av arbeidsflyt og bedre rutiner og retningslinjer på alle 

områder. Det vil være viktig at dette arbeidet prioriteres ytterligere i 2021. 

Klubben har gjennom sitt medisinske apparat en kontinuerlig dialog for å redusere 

sykefravær, ulykker og skader. Det arbeides daglig med skadeforebyggende tiltak, men løpet 

av året har vi hatt noen langtidsskader. Det er styrets klare oppfatning at det jobbes meget 

godt i klubbens medisinske-/fysiske apparat. 



 
 

Utover problematikken knyttet skader og i forhold til yrket som fotballspiller oppleves det 

totale sykefraværet i klubben som normalt. I 2020 har vi hatt et sykefravær på 582 dager. Av 

dette er 488 dager langtidssykemelding på 3 av våre ansatte. Styret vil ellers opplyse at 

virksomheten ikke gir noen skader på det ytre miljø. 

Klubbens medisinske støtteapparatet har i 2020 bestått av følgende personer; 

Stilling Navn 

Medisinsk ansvarlig (lege) Morten Sørgård 

Fysisk trener/Leder fysioterapi Mike Brown 

Fysioterapeut Laura Brown 

Fysioterapeut Robert Scarborough 

Lege Tore Michaelsen 

I henhold til klubbens styringsdokumenter skal klubben være organisert slik at den sikrer 

kontinuerlig forbedring av A-laget, spillerutvikling, barne- og ungdomsfotballen, samt 

klubben som helhet. 

Klubben har en en-leder modell, og arbeider mot å skape en tilpasset og kompetent 

administrasjon. Det er tatt store steg på dette området de siste årene, og det som gjenstår at 

knyttet til kapasitetsutfordringer i forhold til de krav og arbeidsoppgaver som tilligger det å 

være en eliteserieklubb. 

I tillegg til våre ansattes aktiviteter gjennomføres det en omfattende innsats fra frivillige i 

klubbens organisasjon. Det er en utfordring å få vervet flere i det frivillige apparatet, slik at 

belastningen på de som i dag bidrar ikke blir for stort, og at disse fortsatt kan arbeide med 

glede og entusiasme. 

I tillegg til å styrke rekrutteringsarbeidet av frivillige vil det være nødvendig å intensivere 

arbeidet for å gi de frivillige et løft, slik at vi som klubb i enda større grad får verdsatt det 

betydelig og viktige arbeidet som de frivillige gjør. 

8. INFRASTRUKTUR 

Som forberedelse til kvalifisering til Europa League i 2020 ble det iverksatt utbedringer på 

Aspmyra for å tilfredsstille kravene til UEFA. Her ble det blant annet asfaltert inne på stadion, 

satt opp gjerde rundt stadion og montert nytt lydanlegg. Det foreligger videre planer for at 

Aspmyra skal tilfredsstille kravene til kategori 4 stadion for UEFA med en tilskuerkapasitet på 

8.000. 

Dette er et arbeid som krever nær og god dialog med anleggseiere og Bodø Kommune. 

Styret er svært tilfreds med at klubben nå har skapt bedre fasiliteter og utviklet 

infrastrukturen slik at rammebetingelsene for å være en stabil eliteserieklubb bedre ivaretas. 

 



 
 

9. NORDLANDSGLIMT  

NordlandsGlimt AS har økonomiske interesse i alle spillerrettigheter for spillerne på a-laget. 

Selskapet er en sentral aktør i forbindelse med klubbens spillerlogistikk, og samarbeidet i 

2020 har vært meget godt. NordlandsGlimt AS er en avgjørende samarbeidspartner for 

klubbens satsing de kommende årene for å kunne opprettholde og nå våre ambisiøse mål. 

Den nye avtalen som ble utarbeidet etter vedtak i FIFA i desember 2015 gir en god plattform 

for samarbeidet. Avtalen er godkjent av NFF. Styret anser det som gledelig og viktig for 

klubben at dette samarbeidet videreføres. I 2018 ble klubben enige med NordlandsGlimt AS 

om å justere fordelingsnøkkelen ved salg av spillere, slik at en større andel av denne nå 

tilfaller klubb. Dette har vært, og er en avgjørende justering, for å kunne sikre en økonomisk 

plattform for videreutvikling av klubben og satsing på nåværende nivå. Det er nødvendig for 

FK Bodø/Glimt, slik tilfellet er for de fleste eliteserieklubber, å være en klubb som selger 

spiller for mer enn man kjøper. 

Styret i selskapet består av styreleder Arne Juell og styremedlemmene Ove Andreassen, Benn 

Eidissen og Tord Kolstad. For å holde en armlengdes avstand mellom klubb og selskapet er 

ikke klubben representert i styret. Daglig leder i FK Bodø/Glimt har møteplikt i styret. Daglig 

leder, samt styreleder og trenere har også deltatt i styremøtene i NordlandsGlimt AS på 

forespørsel og ved behov. 

10. ENKELTSAKER 

Oppstart av jentefotball 

I oktober 2017 vedtok styret at klubben skulle vurdere oppstart av jentefotball, og i oktober 

2020 ble den første treningen for jenter født 2015 gjennomført. Det er svært gledelig at 

klubben nå har startet opp med aktivitet for begge kjønn i barnefotballen. Dette arbeidet vil 

videreføres i de nærmeste årene, og styret har da også gjennom året fattet et positivt vedtak 

også i forhold til eventuelt å starte damelag. Dette arbeide vil foregå i nær dialog med NFF 

Nordland og de andre klubbene i byen, da klubben ønsker å være en pådriver for at også 

jenter og damer skal kunne ha gode rammebetingelser for utvikling av sitt potensiale. 

Covid-19 og 2020 

Omtrent samtidig med fjorårets årsmøte slo Corona-pandemien innover Norge. På det 

tidspunktet visste vi lite om hvordan denne situasjonen ville påvirke klubbens virksomhet i 

året som har gått. Det har vært svært krevende, og klubben ble etter hvert den eneste 

klubben i Norge som ikke gikk til permitteringer av sine ansatte. Sett i ettertid var dette en 

svært klok beslutning, som ikke bare gav oss muligheten til å forberede oss på en ‘best’ 

mulig måte sportslig, men dette gav også et svært godt signal til alle ansatte i klubben. Det 

er ikke tvil om at dette styrket samholdet internt, og at dette gav oss mulighet til å styrke og 

bygge klubben i en tid hvor nesten alt annet stod stille. 

 



 
 

11. ACTION NOW 

Bodø/Glimts posisjon lokalt og regionalt gir oss flere roller – både med syn på fotball, som 

alltid vil være vårt kjerneprodukt, og miljøet rundt oss. Vi har en plass i folks hjerter, som vi 

må bruke med omhu. Siden 2019 har vi derfor satt dette ansvaret i system, og startet 

arbeidet for ei bærekraftig fremtid. Dette arbeidet faller inn under programmet Action Now. 

Klubben tilgjengeliggjør sine digitale flater og kamparena for de gode historier. 

Action Now er en møteplass og en kommunikasjonsplattform for fremtidens bærekraftige 

løsninger. Programmet tar inspirasjon fra FNs bærekraftsmål, og uttrykker vår forpliktelse til 

å bidra positivt til utviklingen av vårt eksterne og interne miljø: fra akademi og barn og 

ungdom, til a-lag, og til administrasjon. Våre mål er å spre kunnskap om FNs bærekraftsmål, 

inspirere lokalsamfunnet, og å oppfordre til faktisk handling. 

I tillegg til å kommunisere eksterne historier, tar vi egne grep. Det er viktig for oss i 

Bodø/Glimt at vi er troverdige i det vi gjør. Vi ser bærekraft etter den tredelte bunnlinja: 

miljø, samfunn og økonomi, og søker å utvikle vårt arbeid innenfor hver linje. I 2019 valgte vi 

følgende bærekraftsmål, som ble solidifisert gjennom 2020. 

 

Klubbens drift forurenser ikke det ytre miljø mer enn normal aktivitet krever, men vi søker å 

minimere vår påvirkning av det ytre miljø. I 2020 er det installert fjernvarme for oppvarming 

av kunstgresset, og økt bidrag til sortering av avfall i klubb og i samfunnet for øvrig sammen 

med Iris Salten KS:  

Vårt arbeid med egne bærekraftsmål ble påvirket av covid-19, og flere ting kunne ikke 

gjennomføres. For eksempel holdt vi ikke bruktmarked, eller oppfordret til å ta 

kollektivtransport til kamp. Andre mål nådde vi. Klubben startet jentelag for 6-åringer, fikk 

flere bærekraftsambassadører, fortsatte arbeidet med å fremme samarbeid og utvikle 

nettverk, godtok ikke give-aways rundt eget kamparrangement, og startet gode prosjekter 

for minimere ulikheten i lokalsamfunnet. 



 
 

Gjennom 2020 har vi inspirert flere klubber nasjonalt og internasjonalt til å utvikle sitt eget 

Action Now-program som passer sine egne lokale forutsetninger. Odds Ballklubb, Aalesunds 

Fotballklubb og Kristiansund Ballklubb har allerede startet sine program, og flere er på vei. Vi 

har presentert Action Now for World Economic Forum i Davos, og for FN flere ganger. Action 

Now-programmet bidrar til at klubben får et positivt omdømme som omhandler mer enn de 

sportslige resultater. Klubben får delta i større prosesser rundt samfunns- og byutvikling. 

Dette er vi veldig stolte av, og har ambisjoner om å ta ytterligere steg i 2021. 

12. FREMTIDSUTSIKTER 

Sesongen 2020 ble sportslig sett en sesong hvor drømmer ble realisert. Klubbens og Nord-

Norges første seriemesterskap vil for alltid være skrevet med gullskrift i historiebøkene. Etter 

sølvet i 2019 fikk vi i 2020 også anledning til å spille kvalifiseringskamper til Europa League. 

Europaeventyret tok slutt i 3. kvalifiseringsrunde mot AC Milan på San Siro, og vi var nær ved 

å lykkes på bekostning av et av de største og mest tradisjonsrike klubbene i Europa. 

Hele 2020 har var et eventyr hvor klubbens prestasjoner ble sett og omtalt av fotballelskere 

verden over, og gjengitt i en rekke av verdens største aviser og tidsskrifter. Så hvor går 

ferden nå? Klubben er ekstremt opptatt av utvikling, og ved inngangen til en ny sesong vil 

det handle om å ta klubbens arbeid ytterligere et steg fremover. Med bakgrunn i erfaringene 

fra de siste årene vil vi søke å bruke den kunnskap som er ervervet til å bli bedre på alle 

områder. 

For FK Bodø/Glimt vil ikke målsettingene handle om plassering på Eliteserietabellen, men om 

prestasjon, utvikling, lojalitet og samhold. Det er sammen vi skal skape nye store øyeblikk og 

prestasjoner, og som skal gjøre nordlendinger stolt. Vi skal leve klubbens visjon i all vår 

aktivitet. I 2021 skal klubben, som eneste klubb i Norge, ut i kvalifisering til Champions 

League og vi ruster oss for å kunne spille slike kamper i Bodø og på Aspmyra. 

I løpet av 2021 arbeides det nå hardt med å få plass en arena som kan romme 8 000 

tilskuere, slik at vi kan tilfredsstille UEFA krav til eventuell play off i Champions League eller 

gruppe spill i Europa League eller Conference League. I en første fase vil det allerede i juni gi 

oss muligheter til å utvide publikumskapasiteten til 5500 tilskuere. Videre vil klubben jobbe 

med ytterligere å styrke og forbedre infrastrukturen i samme spor som det har vært gjort 

siden vinteren 2018. I løpet av året vil også styret måtte ta stilling til videre arenautvikling i et 

4-10 års perspektiv. 

For å kunne fortsette utviklingen i klubben for øvrig vil vi måtte ha Eliteseriestandard på alle 

våre interne og eksterne leveranser. Dette krever hardt, nøkternt og ærlig arbeid, noe som er 

representativt for hvordan klubben har vært drevet over mange år. Vi må GI ALT for å kunne 

oppnå fortsatt sportslig, organisatorisk og økonomisk fremgang. Vi må fortsette vår strategi 

om å drive klubben på en bærekraftig måte, gjennom å forbedre alle deler av virksomheten.  

Det vil være viktig at klubbens virksomhet er basert på en økonomisk bærekraftig drift, og vi 

har gjennom 2019 og 2020 erfart at vi fortsatt kan og må styrke inntektsbasen bl.a gjennom 

et strategisk og målrettet arbeid innenfor spillerlogistikk, samt skape verdier gjennom å 

utvikle spillere og skape sportslige resultater. Vi ser imidlertid nå muligheten for å bygge og 

etablere en bærekraftig og solid toppklubb i Norge uten å måtte være avhengig årlig 



 
 

sportslig suksess og spillersalg. Klubben har de siste årene styrket partnerinntekter og har 

stor tro på at også publikumstilstrømningen vil bli større når vi kommer ut av Corona-

pandemien. Dette vil gi oss en solid og god økonomisk plattform for fremtiden, og gi oss et 

annet utgangspunkt til å være konkurransedyktig i forhold til våre konkurrenter. 

Klubben har de siste årene også tatt et større samfunns- og miljøansvar i forhold til vårt 

Action Now program. Klubben har posisjonert seg som en kraftfull møteplass og 

kommunikasjonsplattform for fremtidige bærekraftige løsninger. Vi har de siste 2-3 årene 

beveget oss fra å tenke tradisjonelle partnerskap til å arbeide strategisk sammen med våre 

partnere om å bidra og skape ei bærekraftig framtid. Det er nå flere toppklubber i Norge og 

internasjonalt som er inspirert av Bodø/Glimt og som vil sette i gang med tilsvarende arbeid. 

Klubben blir av mange sett på som innovativ, og det gir oss et godt utgangspunkt for 

framtida. 

I 2020 fikk klubben mange priser, men kanskje en som ikke er like mye omtalt er at klubben 

fikk prisen som den mest veldrevne klubben i Norge. Det er en annerkjennelse til det arbeid 

som er lagt ned de siste årene, og samtidig en inspirasjon til fortsatt å arbeide hardt med 

blikket fremover!   

Bodø, 25. februar 2021

 

  



 
 

Eliteserietabell 2020 

Pos. Lag Kamper Seiere Uavgjort Tap Mål + Mål – Poeng 

1 Bodø/Glimt 30 26 3 1 103 32 81 

2 Molde 30 20 2 8 77 36 62 

3 Vålerenga 30 15 10 5 51 33 55 

4 Rosenborg 30 15 7 8 50 35 52 

5 Kristiansund 30 12 12 6 57 45 48 

6 Viking FK 30 12 8 10 54 52 44 

7 Odds BK 30 13 4 13 52 51 43 

8 Stabæk 30 9 12 9 41 45 39 

9 Haugesund 30 11 6 13 39 51 39 

10 Brann 30 9 9 12 40 49 36 

11 Sandefjord 30 9 8 13 31 43 35 

12 Sarpsborg 08 30 8 8 14 33 43 32 

13 Strømsgodset 30 7 10 13 41 57 31 

14 Mjøndalen IF 30 8 3 19 26 45 27 

15 IK Start 30 6 9 15 33 56 27 

16 Aalesunds FK 30 2 5 23 30 85 11 

   



 
 

Kampstatistikk 2020 

Nr Navn Posisjon 

Serie- 

mål 

2020 

Europa- 

mål 

2020 

Serie- 

kamper 

2020 

Europa- 

kamper 

2020 

Kamper 

totalt 

14 Ulrik Saltnes Midtbane 12   30 3 213 

18 Brede Moe Forsvar     13 1 133 

7 Patrick Berg Midtbane 4 1 28 3 128 

31 Jens Petter Hauge Angrep 14 3 18 3 119 

16 Morten Konradsen Midtbane 1   10 2 116 

2 Marius Lode Forsvar 1   26 3 107 

24 Fredrik Andre Bjørkan Forsvar 1   30 3 103 

19 Philip Zinckernagel Angrep 19 3 28 3 89 

22 Vegard Leikvoll Moberg Midtbane 3   7   81 

8 Victor Okoh Boniface Angrep 6 2 24 3 35 

3 Alfons Sampsted Forsvar     29 3 32 

4 Marius Høibråten Forsvar 1   29 2 31 

19 Sondre Brunstad Fet Angrep 5   26 3 29 

21 Kasper Junker Angrep 27 1 25 1 26 

12 Nikita Haikin Keeper     20 3 26 

26 Ola Selvaag Solbakken Angrep 3   22 2 24 

22 Ole Amund Sveen Angrep     8 2 20 

34 Runar Hauge Angrep     8   13 

20 Sammy Skytte Midtbane 2   11   11 

1 Joshua Smits Keeper     10   10 

6 Isak Helstad Amundsen Forsvar     10   10 

17 Sebastian Tounekti Angrep 1 1 9 1 10 

24 Aleksander Foosnæs Forsvar     8 1 9 

20 Hugo Vetlesen Midtbane 1   8   8 

32 Elias Kristoffersen Hagen Midtbane     8   8 

37 Ask Tjærandsen Skau Midtbane     1   3 

35 Adan Abadala Hussein Midtbane     1   1 
 Tobias Johnsen Angrep         1 

32 Elias Hoff Melkersen Angrep         1 

 



 
 

Eliteserien 2020 

 

UEFA Europa League 2020 

Runde Hjemmelag Resultat Bortelag 

Runde 1 Bodø/Glimt 6 – 1 Kauno Žalgiris 

Runde 2 Bodø/Glimt 3 – 1 Žalgiris Vilnius 

Runde 3 AC Milan 3 – 2 Bodø/Glimt 

 

 Hjemmelag Resultat Bortelag 

1. runde Viking 2 – 4 Bodø/Glimt 

2. runde Bodø/Glimt 6 – 1 Haugesund 

3. runde Rosenborg 2 – 3 Bodø/Glimt 

4. runde Bodø/Glimt 2 – 1 Sarpsborg 08 

5. runde Odd 0 – 4 Bodø/Glimt 

6. runde Bodø/Glimt 5 – 0 Brann 

7. runde Aalesund 1 – 6 Bodø/Glimt 

8. runde Bodø/Glimt 2 – 1 Kristiansund 

9. runde Mjøndalen 2 – 3 Bodø/Glimt 

10. runde Bodø/Glimt 3 – 1 Molde 

11. runde Stabæk 2 – 2 Bodø/Glimt 

12. runde Bodø/Glimt 3 – 2 Strømsgodset 

13. runde Vålerenga 2 – 2 Bodø/Glimt 

14. runde Sandefjord 1 – 2 Bodø/Glimt 

15. runde Bodø/Glimt 6 – 0 Start 

16. runde Sarpsborg 08 0 – 3 Bodø/Glimt 

17. runde Bodø/Glimt 6 – 1 Odd 

18. runde Brann 1 – 3 Bodø/Glimt 

19. runde Bodø/Glimt 2 – 0 Vålerenga 

20. runde Bodø/Glimt 2 – 1 Sandefjord 

21. runde Molde 4 – 2 Bodø/Glimt 

22. runde Bodø/Glimt 2 – 0 Mjøndalen 

23. runde Kristiansund 2 – 3 Bodø/Glimt 

24. runde Bodø/Glimt 7 – 0 Aalesund 

25. runde Strømsgodset 1 – 2 Bodø/Glimt 

26. runde Bodø/Glimt 5 – 1 Rosenborg 

27. runde Start 1 – 1 Bodø/Glimt 

28. runde Bodø/Glimt 5 – 2 Stabæk 

29. runde Haugesund 0 – 4 Bodø/Glimt 

30. runde Bodø/Glimt 3 – 0 Viking 


