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Hei alle fotballvenner i Loddefjord
Tiden går fort, nå er det jammen meg sommer, HERLIG.

Siden forrige nyhetsbrev, har alle lagene nå ferdigstilt vårsesong i serien, og 
resultatene ser ut til å være kjempegode stort sett over hele linjen.

For de årsklassene som kjemper om poeng, har fangsten vært god. Se bakerst i brevet, viser en 
oversikt på alle tabellene.

Vi har vært heldige med masse fint vær i tiden bak oss, vårsesongen har vært kjempe fin. Det har 
gitt oss mange fine opplevelser i parken.

Nye treningstider er innarbeidet, tirsdager og torsdager er kampdager. Dette gir oss en utfor-
dring hvert år. Vi er mange lag/grupper som skal ha en treningstid. Nytt av året er at vi har fått 
disponert gresset mye mer en tidligere, spesielt for de minste aldersgruppene.  

Det er flott å se alle de engasjerte trenerne på feltet. Mange grupper har begynt å benytte både 
lørdager og søndager, det er flott! Dere gir et godt tilbud utover det som vi kan forvente, 
det setter vi stooor pris på!    

Takk også til dere som holder hjulene i gang i administrasjonen, både i A lags apparatet og i
barne –og ungdomsavdeling.

Det gror godt i vår fotballfamilie, både på gutte- og jentesiden. På jentesiden ser vi en økning i 
de eldre gruppene i barneavdelingen, spesielt jenter 12år. Det er flott, her må trenerne få ros for 
den innsatsen de utøver i denne gruppen. Men, det er andre jentegrupper som ser bra ut, det 
liker vi.

På guttesiden i barnegruppen har vi alltid hatt god rekruttering og engasjerte foreldre, det er 
derfor ekstra gøy å se at jentene kommer etter.

Politiattester, det har i løpet av våren  vært noen runder på politiattester. Alle ledere og trenere 
som er involvert med barn i klubben vår skal ha politiattest i tillegg til foreldre som overnatter 
med barna på skoler ol. Vi fikk opp mot Voss cup bra kontroll, mange var flinke til å skaffe 
politiattester, men helt i mål kom vi ikke. Denne jobben vil fortsette til vi har en full kontroll på 
dette.

Nå er vårsesongen ferdig, sommercuper står for tur. Det medbringer lykke og skuffelser, seiere 
og tap, smil og tårer. MEN, alt i alt, mange for sine livs opplevelser iløpet av en sportslig og aktiv 
sommer, lykke til alle sammen. Husk, det viktigste er ikke å vinne, men å delta (ihvertfall sier de 
kloke dette)

Så vil jeg takke ALLE trenerne og oppmenn som har brukt sin fritid på klubben vår og sine lag. 
Det er utrolig å se alle de frivillige ildsjelene som driver klubben. Det gir meg og fotballstyret en 
herlig motivasjon for å stå på videre. 

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



A-LAG

I år var A-lag Damer og Herrer på felles treningssamling i Tyrkia i Påsken. Dette ble en vellykket tur, både 
sportslig og sosialt. Det er viktig at våre to A-lag på Dame og herre siden får et felleskap som styrker 
samholdet i klubben.

Sportslig har A-lag Damer gjennomført en god vårsesong, de ligger i toppen av 3.divisjon, Flott. Damelaget er 
et ungt lag som bare vil bli bedre og bedre, spennende å følge dette laget.

A-lag Herrer har også hatt en kjempe vårsesong, de topper 4.divisjon. Kjekt å se at flere og flere dukker opp 
på kamper for å støtte laget. 

Det er også her vært å merke seg at flere av de unge spillerne fra junior og G16år banker på døren til Roy 
Gloppen. 

Det blir en spennende høstsesong for begge disse lagene. Da er det bare å merke seg kampdagene som går i 
parken og komme og støtte våre beste Damer og Herrer.

I pinsen var A-lag herrer på Rema 100 Drotningsvik for å plukke
varer opp i poser for Rema kunder!

Kiosken  har igjen vært åpen i vår, mange av våre yngre lag har hatt dugnad, flere kommer til høsten. Denne 
inntekten er viktig for klubben, det er derfor særdeles viktig at 
dere stiller på oppsatte vakter og lager gode vafler og kaffe.

Vi har en navnekonkurranse pågående på kiosken. Mange gode 
forslag er kommet, vi trenger flere. 

Send gjerne på epost: kiosk@loddefjordil.no eller man kan 
legge inn lapper i kiosken med navneforslaget, med sitt eget 
navn og telefonnr. på slik at vi kan komme i kontakt med
”vinneren”!

Konkurransen avsluttes 31. august.

KIOSKEN



Vårlotteriet

Vårlotteriet ble også i år gjennomført, men hvor ble denne lotteriansvarlige av når vi skulle levere inn 
loddbøkene? Heldigvis hadde vi Vibeke, hun har holdt en streng linje når det gjelder å ha kontroll på 
økonomien og innleveringen. 

Bjarne, du skal få lov å prøve deg også i høstlotteriet. Takk for innsatsen Bjarne og for at A-lag Herrer har 
bidratt i vårlotteriet!!

Takk selvfølgelig til dem som har gitt gevinster.

Årets loddeselger var i år Mari Wallem Sivertsen med hele 12 loddbøker!

www.loddefjordil.no

Vi har fått ny hjemmeside. Dette er et prosjekt som hele klubben jobber mot, bli en mer inkluderende klubb 
på tvers av gruppene. Vi ønsker at alle gruppene sender inn bilder og tekst på saker og ting de ønsker å ek-
sponere på hjemmesiden vår. Send bidrag til eposten: info@loddefjordil.no

Den nye hjemmesiden er under oppdatering, mye nytt er allerede på plass - blant annet kampoppsett! 
NB! Gammel hjemmeside oppdateres ikke.....

Materialforvalterne

Materialforvalterne, Eileen og Stein Ove, har vært  tilgjengelig hver onsdag fra kl. 1800-2000 i gamle klubb-
hus. MASSE utstyr er fornyet, mange har fått nye drakter og baller. Ta godt vare på utstyret vårt. 

Når dere nå skal på sommercuper, husk isposer, plaster og solkrem osv. På varme dager er det lurt å ta med 
en bøtte med vann som spillerne kan dyppe hode i, samt drikkeflasker med drikkevann.

Husk å ta med medlemskortet når dere handler på MX sport i Fyllingsdalen! 



Fotballskolen

Bente Hoff, Vibeke Wallem, Tom H. Andersen & Anniken Hoff. For et team og hva skulle vi gjort uten dere? I 
år var fotballskolen «best ever» Dere har stålkontroll og lager et opplegg for ungene som er fantastisk.

Vi bøyer oss i støvet og sier bare tusen takk!!

I år var det ca. 210 deltakere i alderen 6-12år. Info er lagt ut på hjemmesiden.

Tom, Bente, Anniken og Vibeke

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM DELTOK PÅ FOTBALLSKOLEN VÅR, VELKOMMEN IGJEN TIL NESTE ÅR.



Planleggingen av årets sommer Cup er allerede godt i gang og invitasjon er sendt ut til et stort antall lag i 
Hordaland. Pr dags dato er det over 180 lag påmeldt til cupen så dette blir nok en cup med mange lag! 

Alvøen Sommer Cup er også årets største dugnadsaksjon. Vi ber om at alle følger med på mail og støtter opp 
om den informasjonen som kommer i fra klubben. Vi er helt 
avhengig av at alle lag stiller opp på dugnaden slik at cupen blir en suksess og blir
gjennomført på en ryddig måte!

Alvøen Sommer Cup har en egen komite som jobber energisk med å få alle detaljer på plass og slik det ser ut 
nå er det full kontroll på dette arbeidet.

Vi er også avhengige av at de eldste lagene stiller som dommere og kampverter. Disse lagene får egen infor-
masjon om dommerkurs og tider som de skal dømme.

Sett av datoene 22.-24. august så blir dette en fantastisk opplevelse
 for alle barn som kommer til oss denne helgen!

Ungdomsgruppen

Vår ungdomsgruppe er blitt stor, spesielt ettersom vi i år har to juniorlag og denne 
gruppen har bare vokst. Takk til innsatsen til trenerne både på 1.laget og 2.laget.

Våre guttelag (16år) har gjennomført en flott vårsesong. Andrè og Frode sitt lag 
topper 1.div og Tom & Ole sitt lag topper 2.div i gutter 16 år.

Våre småguttelag, gutter 14 år er i tøffe puljer. Geir sitt 1.lag ligger midt på tabellen 
i en knallhard pulje.  2.laget sliter litt i nedre del av tabellen men rapportene sier dette er ufortjent og de vil 
klatre oppover på høstsesongen. Petter Bakke har tidvis vært med i trenergruppen som ressurstrener.

Gutter 13 år er første års 9er og har to lag i serien, ett 9er og ett 7er lag. 9er laget har gjort en kjempe vår-
sesong og ligger som nr. to. Vårt 7er lag har også gjort en bra sesong, de havner midt på tabellen, det er bra. 
Trond og Frode er lagets trenere, med på laget er Erik Dalhus ( A-lag spiller) som ressurstrener.

Jenter 16 år - Birthe og Tommy har tatt jentene til en fin 4.plass i vårsesong. Fin gjeng som har et flott miljø.

Jenter 14 år - et samarbeidslag med Olsvik. Kjempespennende, rapportene sier dette er et godt prosjekt. 
Anniken er en god representant fra Loddefjord IL sine jenter. Gjengen skal til Norway cup, lykke til.

Jenter 13 år, en god gruppe jenter som Robert og Per har tatt godt vare på. Gruppen vokser stadig, det er et 
bevis på at de trives. Jentene er første års 9er og har gjort en bra sesong. De skal til Sandefjord cup, lykke til.



Sommercuper

Vosscup; Sooooool hele helgen. Her vil vi takke Voss cup gruppen, Kristian og Bård. De gjør en 
kjempejobb for at samarbeidet mellom klubb og Vosscup arrangør går fint.

Voss Cup i år ble spesiell da Vangen skole ble stengt dagen før vi skulle reise opp. Det pågår gravearbeider 
rundt og under skolen, da masser begynte å rase ukontrollert ut, ble skolen stengt, og vi hadde ingen steder å 
bo, dagen før vi skulle reise opp. MEN, det løste seg til det beste. Vi fikk bo på Park Hotell, i konferanse-
salen(e). Her var det plass til 300 stk. med A-kort. Tusen takk til Park Hotell og deres kreativitet!

Vi koste oss denne helgen med gode fasiliteter, flott uteplass. Grilling ble det også. Park Hotell gav oss mulig-
het til å låne en stor grill, så da ble det grilling i år også. Takk til foreldre i G2004 som i år hadde ansvar for 
grillingen, de tok affære og handlet inn alle ingrediensene.

Birk knakk dessverre armen rett 
før Vosscup og kunne ikke spille 
kamper



 Gutter 2003 (11år) og Gutter 2001 (13år) dro til Lerumcup sammen og bodde på samme   
 skole. Det var sosialt og et godt felleskap både voksne og barna. Lerumcup er en fin cup som 
 vi lett kan anbefale årsklasser 11-14 år. Viktig å si at denne cupen ikke skal prioriteres fremfor  
 Vosscup.

 I Lerumcup klarte G2001 å vinne finalen i A sluttspillet med 9er laget og 7er laget ble nr. 4 i 
 B-sluttspillet. FANTASTISK GØY. 

Gutter 2003 hadde to lag med i turneringen, også disse  fikk mange kamper og flotte opplevelser.
Dette var en helg både spillere, trenere og foreldre fikk oppleve alle følelser fotballen kan gi. 

En fin helg og flott 
samhold mellom 
gruppene 2001 og 

2003. Ekstra kjekt at 
vi fikk låne spillere 

fra 2002 gruppen som 
bidro inn i vårt 7er lag 
i G13 og ikke minst de 

2004 gutta som fikk 
være med 2003 gjengen 

til Alf og Bård.



  I år reiser flere av våre lag i ungdomsgruppen til Norway Cup.
  De lagene som reiser er G16 1. og 2. lag, G14 1. og 2. lag samt J14 - Lykke til!!

 Sandarcupen er en tradisjon for oss i Loddefjord IL, vi har vært flere år med lag i denne cupen. 
 Det er en fin Cuop i Sandefjord som kan anbefales for de i årsklassene 13-14 år.
 I år reiser jenter 2001 og gutter 2001

                 Overgang til Brann

Sander Christiansen født i 2001 melder overgang til Brann etter sommeren. Han har 
vært en del av Loddefjord familien siden han begynte som 6 åring. Sander har alltid 
vært et talent, han startet tidlig med å spille med de eldre årsklassene, men har alltid 
holdt god kontakt med sine lagkompiser i 2001 gruppen. 

Sander har vært en fantastisk gutt å ha med i Loddefjord IL, med sin treningsiver og 
gode holdning har Sander vært godt likt av lagkompiser og trenere på tvers av 
årsklassene. Vi ønsker Sander lykke til i Brann, håper vi ser deg på A-laget om noen år, 
hvis ikke ønsker vi deg mer enn velkommen tilbake hvis det blir et alternativ.

MOROHJØRNET
”En av trenerne gikk bort til dommeren, takket for kampen og sa (kunne fort vært en A lagstrener i Lil)
-Dette var jammen en bra kamp.
-Synes du virkelig det? utbrøt dommeren, tydelig smigret.
-Ja, skulle ønske du hadde sett den!”

Under siste Brann kamp ble tre fans tatt av politiet da de prøvde å klatre over gjerdet. Men de ble arrestert, og 
tvunget til å gå å se resten av kampen.

Hva kaller du fire Liverpoolfans, som står på kanten av en klippe? 
Fristende.

En liten familie med mor, far, storesøster og lille Ole skal på kamp og se Liverpool -ManU. Før de kommer 
seg på kampen går de inn i en supporterbutikk. Familien er ihuga Liverpoolsupportere og Ole skal på sin 
første kamp. Ole går litt rundt i butikken og ser en knallfin blå ManU drakt som skinner imot han og han tar 
den på seg og går til pappaen sin og sier han vil ha denne drakten. Er du gal gutt, sier faren, det er jo en Ma-
nUdrakt! Men gutten protesterer, jeg vil ha denne drakten! Så faren klapser til han og truer han med at han 
blir kastet ut av familien. Han løper gråtende til mammaen sin og sier ”Jeg vil ha denne drakten”. Moren blir 
sinna og klapser han i ansiktet og truer med å adoptere han bort hvis han ikke tar av seg drakta! Han løper 
med tårer i øynene til søstra si, men det samme gjentar seg der. Slukøret henger han fra seg drakta og setter 
seg i bilen igjen. Etter en stund har faren roet seg og sier til gutten ”Håper du har lært noe idag!” Ole løfter 
hodet og ser på faren og sier stramt ”ja, jeg har lært en ting. Jeg har bare vært ManUsupporter i ti minutter og 
hater allerede alle de forbanna Liverpoolsupporterene”



FAKTA:
Gruppenavn: Gutter 2003
Antall lag i serien: 3
Antall spillere: 34
Treningstider: Mandag, onsdag og søndag
Lagledere: 
Grønn: Alf Hesjedal/Frode Tonning
Rød: Tor Korten/Lars Andersen 
Hvit: Stein Otto Johannessen/Bård Karlsen
E-post:lilgutter2003@gmail.com

Presentasjon av Gutter 2003

Gutter 2003 er godt i gang med sin første sesong med 7er fotball. Dette er en stor gruppe som 
har et høyt aktivitetsnivå på spillerene og stort engasjement i fra engasjerte foreldre. 
6 lagledere/trener og ytterligere 3 trenere gjør at det alltid er høyt tempo på treningene!
Vi har 3 lag påmeldt i serien i tillegg til et lag i 2002 serien. Hos oss har vi et et meget godt til-
bud til alle som vil spille fotball samt at de aller ivrigste får et ekstra tilbud på et høyere nivå. 

I år er Voss Cup, Lerum Cup og Alvøen Sommer Cup høydepunktene i sesongen. 

En god gjeng i fra Gutter 2003 på Voss Cup 2014. Dette er en godt sammensveiset gjeng som har det kjempe 
gøy sammen og finner på mye sprell. På Voss cup var så godt som alle ut i Vangsvannet, selv om 
temperaturen var litt kald! Nye drakter har vi også fått i år så nå ser guttene stilige ut!



RESULTATSIDE





SPONSORER
Heldigvis er vi så heldige at det fremdeles er bedrifter som bidrar økonomisk inn i klubben. Dette er vi umå-
telig 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.

• Gravdal Hage og anlegg: Sommer og sol - blomster og hage. Er det noe som må ordnes, ja da er våren en 
flott årstid til å fikse opp etter vinterens kalde våte dager. Ingenting er bedre enn å ha en ferdig og velstelt 
hage man kan nyte når ferien begynner. Besøk oss på vår hjemmeside www.hageanlegg.no

• Shell 7-eleven i  Drotningsvik informerer om viktigheten for Loddefjord  IL at vi fyller på pumpe 6 og 7. 
Da støtter dere klubben med en bonus! 

• Møller Bil i Drotningsvik selger Volkswagen person- og nyttekjøretøy både nytt og brukt. Reparerer 
Volkswagen person- og nyttekjøretøy og Skoda . Besøk oss gjerne på vår hjemmeside www.mollerbil.no. 
NB! NY ELEKTRISK GOLF ER ANKOMMET, ta kontakt for en prøvetur.

• Bergen Malingsfabrikk: Sett farve på tilværelsen. Her får alle Loddefjord IL medlemmer 10% rabatt på 
alle kjøp hos Bergen Malingsfabrikk.

• Sparebanken Vest, har i lang tid vært en lojal støttespiller. De har kontorer på Vestkanten kjøpesenter, 
anbefaler våre medlemmer å besøke dem for en økonomisk prat.

Drotningsvik
 Bensin




