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Hei alle Loddefjord IL venner.

Endelig ser vi lyse dager, sol og glade trenere og ledere i parken.  Gjennom tre 
mørkemåneder med mørke kvelder og regn ser vi endelig sol og tørre 
treningsklær. Denne følelsen er det vi går og venter på gjennom januar til mars.
 
Vi har i vinter hatt lite utfordringer med snø, det har vært en mild vinter, noe som har
bidratt til gode forhold for å trene fotball selv om det har vært regn og vind.

Nye trenere og ledere har kommet inn i Loddefjordfamilien, velkommen skal de være. 
Til de gode gamle trenerne og lederne som bidrar år etter år, TUSEN TAKK FOR 
INNSATSEN, uten alle dere ville ikke klubben kunne tilby våre håpefulle så mange barn og 
unge aktivitet. 

Så en takk til dem som har valgt å trekke seg tilbake fra verv i klubben, dere er velkommen 
igjen! Takk også til dere som holder hjulene i gang i administrasjonen, både i A lags
apparatet og i barne –og ungdomsavdeling.

Vi har også i år hatt stor aktivitet på feltet i cuper, vinterserie og treningskamper. 
Barneavdelingen er som vanlig stor og mange lag. Mange har spilt cuper i Vestlandshallen, 
Norhordalandshallen, Vadmyrahallen osv. Her har det vært store og små fotballopplevelser 
både for foreldre, ledere og spillere.

Lagene våre i ungdomsavdelingen deltok i NBK cup i Norhordalandshallen. G01 tok sin 
første pokal, vant finalen 4-1 mot NBK. G00 vant sin klasse og G98 vant sin klasse. Flere av 
våre andre lag slo også godt ifra seg. I vinterserien har  G01 og J00 kommet til finalespill.

Vi kan med glede presentere to juniorlag i år. Men, hvor mange er de egentlig? Og Per Ivar, 
godt å se deg i treningstøy igjen. Du har en høy stjerne hos guttene dine.

Et godt vårtegn er loddbøker, også i år. Vi gleder oss til vårlotterien og spennende om den-
ne ungdommen på G2004 blir beste loddselger 3.gang på rad.

Til slutt vi vi ønske alle lagene lykke til i serien, kose dere med alt av følelser
fotballen bringer med seg

Formann Rune
********************************

Årets kommentar

Etter en trening på akademiet for gruppe 11/12 år, ble vi trenere stående å snakke med en gjeng gutter.

Samtaleemne var selvsagt engelsk fotball, tema var lojalitet til klubben i ditt hjerte. Eivind Forthun 

(Hovedtrener gruppe 11/12år) tar en alvorsprat med guttene og sier «Gutter, det er en ting dere aldri gjør, 

bytte klubb som dere heier på. Når dere først har funnet klubben i deres hjerte, er det livet ut» hvorpå en av 

guttene responderer « Jeg har hørt at det er to ting du ikke skal bytte, det er fotballklubb og KJØNN».

Vi voksne lo godt og måtte be ungdommen si dette en gang til, ørene våre holdt på og falle av! 



Fotballkveld med Hordaland Fotballkrets

I vinter hadde vi en fotballkveld med besøk fra Hordaland fotballkrets v/ Magnus Johansson. 
Mange av våre trenere deltok, ca. 30 stk. Vi hadde først en teoridel og en praksis del etterpå.

Vi har i løpet av vinteren også hatt eksterne veiledere som har fo-

kusert på basistrening. Viktig treningsøvelser som det er spennen-

de å kunne dra inn i våre treningsøkter. Bilde viser en teoridel hvor 

trenere og spillere G15/16 år deltok.

VINTERSERIEN
Loddefjord-Olsvik J2000 vant finalen i vinter-
serien over Fyllingsdalen FK hele 4-0. Kampen 
gikk på Hjemmebanen i Olsvik. Dette 
samarbeidet med Olsvik har vært en suksess!

Det blir spennende om G2001 klarer samme 
bragden, de skal spille finale mot Nordre Fjell
på mandag!

Varegg Cup
G16 1.lag gjorde en god innsats i Varegg Cup 
men måtte se seg slått i kvartfinalen med 0-1 for 
Os. God innsats gutter!



A LAGENE

A-lag damer og herrer reiser til Tyrkia på 
treningsleir i  påsken, det blir herlig for dem 
å få gode treningsforhold.  Kunne avholde en 
trening uten regn og mørketid.

Nytt av året er at A-lag damer og herrer rei-
ser sammen på samme sted. Dette gir en flott 
ramme rundt turen, gode relasjoner mellom 
lagene, både på spiller, leder og trenernivå. 
God tur til dere alle og lykke til med trenings-
oppholdet!

Første hjemmekamp
A-lag herrer: 23.04 kl. 18.00 vs Nest-Sotra
A-lag damer: 27.04 kl. 16.00 vs Solid/trott

LODDEFJORD AKADEMIET 2014

For første gang var Loddefjord Akademiet gjennomført med stort 
engasjement i fra ca. 60 spillere i alderen 11 - 16 år. 

Med god innsats fra alle spillere og med gode veiledere  håper vi at 
grunnlaget er enda bedre for de håpefulle.

Akademiet er også planlagt neste vinter - så her er det bare å følge 
med!

Vegard og Roy våre to dediker-
te  A-lag herrer trenere sammen 
med vår trofaste materialforvalter 
Audun og vår nye hovedsponsor 
Rema 1000 v/kjøpmann Trond. 
Laget har hatt en god sesong- 
oppkjøring, målet er å kjempe i 
toppen av 4 div.

Tonje, Anniken og Miriam, våre trofas-
te trenere på A-lag Damer. De har ett 
ungt lag men med en god sesong med 
stang inn kan dette bli opprykk til 2 
div, uansett er målet å kjempe i toppen 
av 3. div.



Gjelder	  fra	  mandag	  07.04.2014

Kl.slett Bane Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
10.00 - 11.00 G2004
11.00 - 13.00 G2007
13.00 - 15.00 G1998/991+2

16:30 B3/B4
16:30 B1/B2 G2000 G2000 G2000

17:00 - 18:00 B1 G2000 G2000 G2000
B2 G2000 G2000 G2000

Midtfeltet J2001 J2001
B3 J2000 G2004
B4 J2000 G2004

18:00 - 19:00 B1 J2003 G2003 G98/99 -2
B2 G2005 G2003 G98/99 -2

Midtfeltet
B3 J2000 J2003 RG*
B4 J2000 J2005 RG*

19:00 - 20:30 B1 G2002 G2002
B2 J 7er G2002
B3 G98/99 -1 J99/98
B4 G98/99 -1 J99/98

20:30 - 22:00 B A G98/99 -2 Damer A
B	  B Damer A G98/99 -1

Grønn=trening avsluttes kl. 20.00 ved kamper som begynner kl. 20.30. *RG=Reserve for gress
Onsdag 4/6 begynner kamp kl. 19.00, treninger utgår.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
15:30 - 17:00 11:00-13:00 G2001 G2001 G2001 G2002 G2003
17:00 - 18:00 17:30-18:30 J2005/J2004 J2002 G-Jr 2
18:00 - 19:00 18:30-19:30 J2002 J2004/G2005
19:00 - 20:30 19:30-20:30 G2003 G-jr  1 Veteran
20:30 - 22:00 20:30-22:00 J98/99 7er Herrer Damer A
NB:det er ulike tidspunkter for blå og rosa dager.
* G98/99-2 19.00-20.00. G-Jr 2 20.00-21.00. G-Jr 1 21.00-22.00

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

17:00 A Lag Menn
17:30 - 18:30 Bane 1 G2007 G2006

Bane 2 Bane 2 J2007 J2006
Bane 3 Bane 3 G2005 Micro
18:00 A Lag Menn A Lag Menn
20:00 G-Jr

Minibane	  Kunstgress Kunstgress

B2 Midtfelt B4
Minibane 1 Minibane	  2

B1 B3

KUNSTGRESS

MINIBANE KUNSTGRESS 

GRESS 

Ingen foreldre skal være ute på gresset under trening.                                        
Mål skal bæres ut på banen og fjernes etter bruk.                                            
Ingen ting skal forlates på gresset etter at treningen er slutt.
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Kamper Kamper

G98/99-2*  
G-Jr 1-2*

MR. KUNSTGRESS

Nye treningstider. Sesongen starter og banene blir opptatt til kamper tirsdager og torsdager. 
Denne overgangen skaper alltid stort engasjement, følelser, sinne og glede. Nye treningstider 
tildeles av Kristian og Bård. Ikke lett oppgave for dem, spesielt når alle ønsker det beste for 
deres lag, trener hver dag og ha god plass på treningsfeltet. En ting er sikkert, de fleste får ikke 
dette! Heldigvis er våre trenere forståelsesfull og tålmodige sjeler, eller?

Følg med på hjemmesidene våre når det gjelder kamper. Alle hjemmekamper ligger nå ute der.



UTSTYR

Vi har fått ny utstyrsleverandør, MX Sport i Fyllingsdalen v/
Auto 23 bygget. 

Nye materialforvaltere, takk til Øystein og Gunnar som har i 
en
årrekke, hver onsdag/mandag hvert tilgjengelig for klubben. 
De nye materialforvalterne er Eileen og Stein Ove, de er til-
gjengelig hver onsdag fra kl. 18:00-20:00 i gamle klubbhus. 
Behov for utstyr, en prat og en kaffe, ta en tur innom dem.

Husk å ta med medlemskortet når dere handler på MX Sport!

Kiosken
Også her har vi fått nye «koster». Takk til Bjørn som 
har driftet kiosken de seneste årene. Nå er det Trine 
Gabrielsen som har overtatt ansvaret sammen med 
sin assistent Roar.

Kiosken er blitt pusset opp innvendig og er blitt mo-
derne og flott. Da passer det fint med nye kokker. 
Vi har også fått utvendig vannkran.

ALVØEN SOMMER CUP 2014
Planleggingen av Alvøen Sommercup 2014 er allerede godt i gang. Nettsidene er åpnet for påmelding og invi-
tasjon til alle fjorårets lag er sendt ut. Det er allerede 50 påmeldte lag, så de som ikke har meldt på sitt 
Loddefjord lag, dere må sørge for at deres lag kommer med!

Alvøen Sommercup arrangeres 22. - 24. august. Da er det også klart for dugnadsinn-
sats! Dugnadsinnsatsen er vi avhengig av for at vi skal kunne gjennomføre et så stort 
arrangement! 

Alt i fra parkeringsvakter, bodsalg og kampavvikling er områder som vi trenger hjelp 
til!

Spillere i klubben, i fra 2000 kullet til veteran, skal stille som dommere og kampverter.  Kurs for dommere vil 
bli gjennomført i god tid før cupen.

ÅRSMØTET

Årsmøtet ble avholdt tirsdag 04.02. Ca 19 Medlemmer deltok . Referatet ligger tilgjengelig på nettet.



FAKTA:
Gruppenavn: Jenter 2003

Antall lag i serien: 2(rød og sort)
Antall spillere: 19

Treningstider: Mandag, onsdag og fredag 18.00-19.00
Trenere: Kristian Hammer Opdahl og Pål Isdal 

E-post:liljenter2003@gmail.com

Presentasjon av Jenter 2003

Jenter 2003 skal i år ha sin første sesong med 7-er fotball. 
Laget består av 19 jenter hvor over halvparten har spilt 
fotball i klubben siden 1.klasse.  Den siste tiden har det 
begynt mange nye jenter på laget og det er både trenere 
og spillere glade for.

Det gror godt i jente fotballen i Loddefjord for tiden, 
og det virker som flere og flere vil spille fotball med 
oss. 

Samtidig som vi trener fotball tre ganger i uken 
finner vi også  på mye rart sammen med laget, vi 
går på badeland og bowling på Vannkanten, går 
på tur i Alvøskogen og vi går på  Peppes for å spise 
pizza. Til sommeren skal vi til Voss Cup, det er det 
gøyeste hele året. Da kjører vi tog til Voss og bor på skole 
sammen med da andre lagene. 

Vi ønsker jenter J2003 lykke til med sin
 første sesong i 7-er fotball.

Viste dere at 35% av alle spillere i 
Loddefjord under 14 år er jenter.

VOSS CUP 2014
På Voss Cup blir vi også i år en stor gruppe. Som 
vanlig tar vi plass på Vangen skule, vi gleder oss, 
spesielt når vi vet at 2004 gruppen skal ta seg av 
grillings i år!

Husk at betaling av A/B/C kort er innen 30.april! 
Nytt av året er at alle som skal overnatte med 
spillere skal ha politiattest.



SPONSORER
Heldigvis er vi så heldige at det fremdeles er bedrifter som bidrar økonomisk inn i klubben. 
Dette er vi umåtelig glade for - uten denne støtten ville vår drift ikke være mulig!

Hvis det er bedrifter som ønsker å eksponere seg sammen med Loddefjord IL Fotball, kan de 
kontakte vår sponsoransvarlig Ove Vindenes, mobil 98 22 06 54.

• Ny hovedsponsor er REMA 1000 DROTNINGSVIK.  De har vist et flott engasjement, og 
er opptatt av klubben vår. Rema 1000 Drotningsvik ønsker å premiere banens beste under 
årets hjemmekamper, de ønsker å premiere årets toppscorer og de ønsker å utmerke årets 
rollemodell. Kriteriene for årets rollemodell er en person som ikke bare leverer gode pre-
stasjoner, men også er et forbilde for de unge spillerne og en god ambassadør for klubben.             

Rema 1000 Drotningsvik er opptatt av at klubben drives sunt, har sunne verdier og ønsker 
å tilby sunn mat. 

Vi oppfordrer alle våre medlemmer å handle på Rema 1000 Drotningsvik.

• Shell 7-eleven Drotningsvik, har avsatt pumpe 6 og 7 til Loddefjord il fotball. Her får vi 
prosenter av hver fylte liter drivstoff som tappes av denne pumpen. 

Her er en liste over noen av våre nye og gamle sponsorer:

Drotningsvik
 Bensin


