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Hei alle Loddefjord IL venner.

Høsten er plutselig kommet over oss, sommeren ligger bak og nok en spennende 
Sesongavslutning ligger foran oss. Det blir mange lidenskapelige øyeblikk både for 
A-lagene våre, men også for våre aldersbestemte lag. Det å avslutte sesongen på en god måte 
betyr mye for alle som er innblandet i  vår fotballfamilie.

Siden forrige nyhetsbrev, har det skjedd mye for alle lagene i klubben. Vår ungdoms- 
avdeling har vært på sommercuper. I år var det Norway Cup for G98/99, G00 og J00. G01 og 
J01 var i Sandefjord Cup.

Sportslig sett har lagene hatt spennende kamper, videre fra gruppespill, men dessverre ikke 
hele veien til finalespill. Fotball er brutalt for dem som ryker ut på straffer, slik G98 1.lag fikk 
oppleve.

G2001 var i Lerumcup sammen med G2003, her vant G2001 sin klasse (G13år, 9er). I fina-
len i A-sluttspillet ble det seier over Gneist med 2-0. I Sandefjord Cup tok G2001 3. plass i 
A-sluttspillet.

Junior 1.lag rykket opp fra 3.div til 2.div. i vår. Godt jobbet alle dere i junioravdelingen. Da er 
målet å holde seg i 2.div!

A-lag Damer ligger på øvre halvdel i 3.div. Laget har heng på 3.eller 4. plass. Dette er veldig 
bra, da vi har et ungt lag som helt sikkert vil bli enda bedre til neste sesong.

A-lag Herrer avsluttet vårsesongen på toppen av 4.div avd. 02. De spilte en meget god vår-
sesong med mange sterke kamper. Høsten har gitt oss noen tap til nå, men vi ligger helt i
toppen ennå. Sesongen så langt er uansett veldig god. Det blir en spennende sesong-
avslutning, vi gleder oss!

Rekruttlaget vårt spiller i dag i 7.div, men vi tror/håper og satser på et opprykk til 6.div. Dette 
er pr. dags dato mulig, vi krysser fingrene.

Ja, også vi må vel ikke glemme våre eminente damer på «Tufte laget», våre spreke menn på 
7er laget og ikke minst våre veteraner, viktige lag for klubben.

Sommer er ensbetydende med Alvøen Sommercup, også i år. Det ble en flott helg, dessverre 
med litt regn. Her må vi berømme dugnadsoppmøte, kanskje det beste fremmøte vi har hatt 
på mange år. Dette er flott, da blir det lettere for dem som arrangerer å gjennomføre cupen på 
en god måte. Takk for innsatsen til alle dere foreldre.

Vi har som vanlig full trøkk på treningsfeltet hele uken, også  gressbanen er benyttet maksi-
malt for A-lag, juniorer og yngre lag. Det har vært fantastisk og nødvendig, særlig når tirsdag 
og torsdager blir okkupert av kamper.



Kiosken er i drift av foreldre, takk til Trine som driver kiosken og holder kiosken
med varer. Kiosken har fått navn, eller? 

Var det noen som sa høst, ja da kommer Vibeke med loddbøkene, jippi!! Loddbøkene er ute. 
Her kan dere tjene inn noen ekstra kroner i lagskassen. Husk, Loddbok nr. 2 osv.  får dere 
40% inn til laget. Spennende å se hvem som blir Høstens storselger.

Treningstider; Når serien er ferdig, i begynnelsen på november vil nye treningstider tre i 
kraft. Nytt av året er at Mr. Kunstgress gjennomfører to møter fordelt på eldre og yngre lag. 
Hvor trenere får si sitt behov før kabalen spikres. Det er bare å si at, her er det mange 
avhengigheter og ønsker, ikke alle får sine ønsker oppfylt 100%. Kristian og Bård, dere gjør en 
kjempejobb!!

Når alle lagene trener, spesielt på 11er banen i tidsrommet 1800-1900, må vi ta hensyn til 
de lagene som forsøker å gjennomføre en treningsøkt. Dessverre ser vi altfor mange, både 
voksne og unge som, av forskjellige grunner beveger seg inn på banen hvor der foregår en. 
Her kommer et lite hjertesukk fra våre trenere: hold dere utenfor treningsfeltet når det pågår 
trening, ha respekt for andres treningstid.

Vi har fått en gammel kjenning inn på treningsfeltet, Eivind Forthun. Han er inne i junior 
1.lag og i A-lag Herrer som en ressurs, godt å se Eivind i treningsklær engasjert på feltet igjen. 
Det har vært nok turer i skogen nå!

En riktig god høst!

Formann Rune



Seniorgruppen
A-lag Herrer har gjort en super sesong enn så lenge, de er i posisjon til å rykke opp i 3.divisjon. Vi har mange 
gode spillere som vi må ta godt vare på, ikke minst unggutta som ypper seg i laget. Roy og Vegard har virkelig 
en god gruppe å jobbe med.                                                                                                                                                    

Og så har vi Audun, hva skulle vi gjort uten vår eminente materialforvalter!                                                              
Så må vi takke alle som gjør en jobb i parken rundt alle hjemmekampene til A-laget.

A-lag Damer, fikk en tøff start på høstsesongen, men har vunnet de siste kampene. Laget 
ligger for øyeblikket på 4. plass, det er bra. Vi skal være fornøyd med å komme iblant topp 4. 
Laget er ungt, fremtiden foran seg!

Årets selfie??

Juniorlaget bredde, Per Ivar og Torgeir, De to gjør en flott innsats for klubben og breddegutta 
på juniorlaget.  Junior 1.lag rykket opp i 2 divisjon etter endt vårsesong. Amir har fått til en 
god gruppe, mange av dem har spilt i rekrutteringslaget vårt.

Rekrutteringslaget vårt kjemper om en opprykksplass til 6 divisjon, vi krysser fingrene for at dette ender 
godt. Men, mange av dem som spiller på rekruttlaget er unge, laget er en blanding av A-lags spillere, juniorer 
og siste års guttespillere. Takk for innsatsen gutter, dere gjør en kjempeinnsats på dette laget.

Ungdomsgruppen
G98 vil gå inn i en juniorgruppe til neste år. Sterk gruppe som har i all hovedsak dannet 1.laget i guttelaget 
98/99. De er i toppen av 1.div, er en sterk og god gruppe med Andre v. Heide og Frode Tonning som trenere.  
Disse guttene sammen med dem som danner juniorlag 1.-2.lag i dag vil bli en spennende gruppe til neste år. 
Mange i denne gruppen banker hardt på døren til A-lagsgruppen.

Gutter 2000-1.lag kjemper med nebb og klør i sin avdeling, 1.div. Konkurransen blant de beste 2000 lagene i 
Bergen er hard og tøff, mange gode lag. Gruppen G2000 er en samlet god gruppe, både 1. og 2.laget. Til neste 
år blir de slått sammen med G99. Det vil bli en stor og strek gruppe.

Gutter 2001 har i slitt litt med å få resultatene til å gå deres vei. Både 9er laget og 7er laget har slitt med å san-
ke poeng. 9erlaget er i en tøff pulje i 1.div, mens 7er laget er i 2 div. 7er laget har hatt hospitanter fra 2002 og 
2003, dette har fungert kjempefint, god erfaring for disse guttene. Vi ønsker dem lykke til videre i sesongen. 
Guttene har gode minner fra seier i Lerumcup og 3.plass i Sandarcupen i sommer.

Jenter 16, de har nylig vært i Reggy cup, men Birthe, hvordan gikk det med dere?

Jenter 00, et samarbeidsprosjekt med Olsvik il. Dette samarbeidet er positivt for disse jentene, god sesong 
hittil, god samhold i gruppen. 

Bilde viser jentene i VIP losje på Brann stadion, kampen Brann-Start. Demidov, 
Demir og Olsson kom innom og hilste på jentene. Det hele ble tilbydd av OBOS
etter at Anniken vant en konkurranse på vegne av jentene.



Litt om alt
Kvalitetsamling: 
Vi kommer til å avholde kvalitetsamling hver lørdag fra januar til april. Samlingene vil gå hver lørdag og 
blir et tilbud både for jenter og gutter i aldere 11 år til 15 år. Treningsinnholdet vil basere seg på kvalitet og 
veiledning.

Øvelsebank til trenere;
Treningsøkta.no er et nettsted med gode tips og råd for trenere, mange 
gode tips på øvelser og disponering av en treningsuke. Her har vi tilgang, 
men passord og brukernavn får dere ved å kontakte Remi Larsen på
remi_arne_larsen@hotmail.com. Han er administrator for denne 
tilgangen.

Utstyr;
Dessverre har vi opplevd å miste mange baller i sommer. Noen har tatt seg 
til rette, stjålet baller fra spannene. Dette er årsaken til at vi er nødt til å gå 
vekk fra kodet lås, til nøkler. Nøkler får dere hos våre engasjerte material-
forvaltere. Generelt ber vi om at gruppene våre tar vare på utstyret dere får 
utdelt. Samler inn baller etter trening osv.

Avslutninger/Foreldremøter;
Høsten er tidsrom for avslutninger og foreldremøter, her er det rom for evaluering av årets sesong og plan-
legging opp mot neste sesong. Når avsluttes treningene i år og når starter man opp igjen til neste år. Hvilke 
cuper ønsker dere å melde dere på til neste år. Spørsmål og hjelp til dette kan Barne og ungdomstyret være 
behjelpelig til.

Cuper
Husk å melde på lagene deres i cuper utover høsten og ikke glem Nobi Julecup, her har klubben gode 
tradisjoner!

Medlemsregistrering
Loddefjord IL jobber med å ta i bruk Norges Idrettsforbunds 
nye løsning for medlemadministrasjon fra 01.01.2015. Dette 
innebærer at alle medlemmer må administrere sitt 
medlemskap i idrettslaget gjennom MinIdrett ved pålogging på www.minidrett.no.

For å lette arbeidet med å få et komplett medlemsregister trenger vi hjelp fra alle medlemmer, foreldre, 
ressurspersoner, støttemedlemmer til å registrere seg i MinIdrett. Medlemmer som allerede er registrert i 
MinIdrett må kontrollere informasjon som er registrert. Det er viktig at vi har et komplett medlemsregister 
med korrekte epost adresser og mobiltelefonnummer.

Ikke utsett jobben, gjør det i dag. På forhånd takk for hjelpen!!!

Tips!  Foreldre kan selv registrere seg og knytte barn til sin profil (Legg til familie). Betaling av kontingent 
kan da gjøres gjennom pålogging på foreldre sin bruker på MinIdrett.

Ytterligere informasjon om MinIdrett finnes på: https://itinfo.nif.no/Min_idrett

www.minidrett.no
https://itinfo.nif.no/Min_idrett


Sommercuper 2014
Ungdomsgruppen var representert i Norway Cup med G98/99, G2000 og J2000. 
Rapportene underveis var veldig spennende, men vi klarte dessverre ikke å nå helt frem - Men gøy likevel!

Bjørn Paulsen var veldig ivrig med vårt store flagg, det ble konkurranse med motstanderlaget hvem som var 
størst og best, her vant Lil og Bjørn. Davy Watne hadde en samtale med våre gutter, han heiet på våre gutter.
Sommercupen for våre lag i Norway cup ble en god opplevelse tilslutt.

Jenter 2001 og Gutter 2001 reiste til Sandar Cup, flott cup og godt samhold mellom lagene. 
G2001 tok 3.plass i A-sluttspillet.

Alvøen sommer cup var også i år en stor suksess, mye takket være 
for særdeles god oppmøte blant dugnadsgjengen. Været var ikke 
med oss i år, men det gikk fint. Mange fikk sin store øyeblikk i 
løpet av helgen, tap og vinn med samme sinn. Så var det premie- 
utdeling, denne sprøe mannen var tilbake, nemlig Ernsten, det er en 
opplevelse å høre på premieut- delingen. Alle går fra cupen vår 
med et smil om munnen!



Fair play/Holdningsskapende arbeider

Røde og gule kort til spillere og trenere. Trenere? Ja, trenere. Vel, vi har ingen holdningproblem i klubben 
vår, men vi skal være Obs. Vi ønsker at våre spillere og trenere har Fair play som hovedregel og våre foreldre 
oppfører seg på en god måte på sidelinjen når vi er på kamp. Våre trenere er forbilder både for spillere, men 
også ovenfor foreldre. Vi ser generelt i fotballfamilien at dommere ofte får mye oppmerksomhet, rett eller 
galt. Men, har vi noe å utsette dommerer eller andre i en kampsituasjon, kan man med god regel sende inn 
rapport til kretsen etter kamp.

Årsfesten 2014
Loddefjord har gleden av å invitere til årsfest for fotballgruppen i det nye klubbhuset. Datoen er satt til lørdag 
22.11. Vi ønsker medlemmer av styret, trenere, oppmenn/kvinner, dommere, spillere fra A-, B- og C-lag, Jr-
lag og veteran velkommen!

Årsfesten vil bli en helaften med pinnekjøtt, musikk, dans og godt selskap. Ta gjerne med din utvalgte.
Pris pr kuvert: 300 kr. Betaling i døren.
Det vil bli salg av mineralvann, øl og vin. Ikke tillatt med medbrakt drikke.
Aldersgrense for kjøp/nytelse av alkohol er 18 år!!

Siste påmeldingsfrist er 13.11.
Påmelding til: remi_arne_larsen@hotmail.com

PS: Ved påmelding vennligst oppgi om du ønsker pinnekjøtt eller annet. De som ikke ønsker pinnekjøtt vil få 
tilbud om en annen god matrett. Husk å inkludere din utvalgte i påmeldingen.

Fra tidligere erfaring er dette en kjekk sosial kveld sammen med andre som er glad i fotball og klubben. 
Håper flest mulig fra fotballgruppen har mulighet til å delta på årsfesten 2014.

Loddefjord brødet fra
Rema 1000 Drotningsvik

 Rema 1000 Drotningsvik bidrar mye til klubben vår, 
 siste i rekken er Loddefjord brødet, flott og takk 
 til Rema 1000 Drotningsvik!

remi_arne_larsen@hotmail.com


FAKTA:
Gruppenavn: Jenter 2002
Antall lag i serien: 2
Antall spillere: 35-36
Treningstider: Mandag og onsdag
Lagledere: Andre Stensen, Are Hovland og 
Sturle Johnsen 
E-post:liljenter2002@gmail.com

Presentasjon av Jenter 2002

Jenter 2002 er en svært stor treningsgruppe,  vi teller p.t. 35-36 jenter, og det kommer stadig 
flere til. I det siste har vi til og med begynt å få spillere fra andre deler av Bergen Vest!

Vi har hatt 2 lag påmeldt i serien , men kunne nok fint ha stilt med ett til om vi hadde hatt 
foreldrekapasitet til å følge dette opp. Begge lag har spilt 12 kamper og vunnet 9 hver. Vi har 
også deltatt i flere cuper, bla. Vosscup og også her har resultatene vært gode. Dette har vi gjort 
helt uten noen form for topping, trenerne har stått med stoppeklokker for at alle skal få spille 
like mye. I tillegg har vi lagt opp til en sosial profil på tvers av klasser etc, noe som gjør at 
jentene har dannet gode vennskap for framtiden, på tvers av klasseinndeling på skolen

Jenter 2002 har akkurat avsluttet siste seriekamp for året, og er dermed klar for overgangen 
fra barne til ungdomstrinnet. VI skal bruke vinteren godt for å være best mulig forberedt på 
det som møter oss i 9er fotballen. Målet vårt er å stille minst 2 gode 9 er lag som skal hevde 
seg godt samt et 7 er lag som skal være en god utviklingsarena for de sist ankomne.

Vi vil til sist sende ut en forespørsel til alle der ute: Er du en voksen eller nesten voksen som 
kunne tenke deg å være med som trener/lagleder for å videreutvikle denne flotte gjengen, tar 
vi gladelig imot nye medlemmer trenergruppen! 



MX Sport Fyllingsdalen

MX sport vil iløpet av høsten arrangere en klubbkveld i parkhuset. Dag og tid kommer vi tilbake på.

VITSER........
Gutten kom hjem fra fotballkampen og sa fornøyd til moren sin at han hadde scoret 3 mål. Moren ble stolt 
over sønnen sin, og spurte dermed hva sluttresultatet ble.
- Vi tapte 3-0, sa gutten.

_____________
Kvinnen sa irritert:
- Du tenker ikke på annet en fotball du! Jeg vedder på at du ikke kan huske bryllupsdagen vår!
Mannen:
- Jo det var jo den dagen Loddefjord il vant 7-0 over Nordre Fjell.

_____________

En sportsjournalist er en som på lørdag kan forklare hvorfor et lag er nødt til å vinne, og som på mandag er i 
stand til å forklare hvorfor det samme laget var nødt til å tape.

_____________

Et par jegere i Loddefjord er ute i skogen når en av dem faller til bakken. Han ser ikke ut til å puste, og øyne-
ne hans er rullet bakover i hodet. Den andre mannen finner fram mobiltelefonen sin og ringer til førstehjelp-
sentralen. Han gisper til sentralborddamen: «Vennen min er død! Hva kan jeg gjøre?
Operatøren sier med en rolig stemme: «Ta det med ro. Jeg kan hjelpe. Først må vi forsikre oss om at han er 
død.» Det følger en stillhet, før han hører et skudd.
Stemmen til mannen kommer tilbake på telefonen og sier «OK. Hva nå?» 

Loddefjord  har inngått avtale med Enjoy Norge om salg av
rabattkortet Enjoy. Vi håper at alle medlemmer klarer å selge minst 1 
kort hver.

Mer info kommer når dette er klart. Se gjerne på
 www.enjoyguiden.no for mer informasjon.

http://www.enjoyguiden.no


Dommergruppen i Loddefjord

Loddefjord`s dommere 2014: Amalie Sjursen Nyheim, Anders Wallem Sivertsen, 
Atle Eriksen, Kim Andre Wollertsen, Kjetil Fallstrøm Andersen, Mathias Zakariassen, 
Morten Ophuus, Jan Erik Engan

Sesongen 2014 er vi altså 8 dommere i Loddefjord. Vi er representert på alle nivåer i norsk 
fotball. Det er vi veldig glade for. Loddefjord som dommerklubb har en fin historie bak seg med tidligere 
dommere. Kjetil, Morten og Jan Erik startet som dommere tidlig, da de i en tidlig fase ble opptatt av dom-
mergjerningen. Alle tre har fedre som har dømt tidligere, og det har vel kanskje vært en liten påvirknings-
kraft fra fedrene her, hvem vet?

Vi er også veldig stolt over å ha en kvinnelig dommer i klubben vår. I Hordaland fotballkrets er det i sesongen 
24 kvinnelige dommere, og vi har en av dem. Amalie er rekrutteringsdommer i år, det vil si at hun dømmer 
sitt første år.  I tillegg til det er hun også assistentdommer i 5 div.

Anders er inne i sitt andre år som fotballdommer. Han har mange kamper og har ambisjoner om å klarte på 
dommerstigen. VI venter spent på rangeringslisten som kommer i desember. Anders dømmer aldersbestemte 
klasser og er assistentdommer i 5 divisjon.

Atle Eriksen er en kjent skikkelse i Loddefjord. Han har dømt tidligere, men valgte å trekke seg ut av dom-
mergjerningen og har lagt ned masse arbeid med å trene yngre lag i Loddefjord. Før sesongen 2014 valgte 
han å komme tilbake som dommer, noe vi dommergruppen er veldig glad for. Atle dømmer til og med 6 
divisjon i år.

Kim har dømt for Loddefjord hele sin karriere og er en erfaren dommer. Alle vet hvem Kim er i Loddefjord 
og han representerer klubben på en flott måte.  Kim dømmer aldersbestemt fotball og er assistentdommer i 5 
divisjon.

Mathias startet som dommer for 4 år siden og har representerer klubben på en flott måte. Mathias dømmer 5 
divisjon og er assistentdommer i 4 divisjon.

Kjetil er en flott representant for Loddefjord som en av tre som er i toppfotballen i Norge. Kjetil dømmer 4 
divisjon og er assistentdommer i 1 divisjon. Han har tidligere vært assistentdommer i Tippeligaen. Kjetil har 
representert Loddefjord som dommer siden 1998.

Morten representerer Loddefjord på en flott måte i toppfotballen i Norge. Han er assistentdommer i 1 divi-
sjon og er hoveddommer i 3 divisjon. Morten har representert Loddefjord som dommer siden 1998.

  Jan Erik Engan, 28 år
  Assistentdommer i Tippeligaen siden 2011 – 90 kamper
  Internasjonal assistentdommer siden 2012 – 28 kamper
  2 kamper i Champions League – gruppespill. Debut 2013, Zenit – Porto
  VM kvalifisering: Portugal – Israel
  Semifinale NM 2014: Stabæk – Molde
  Har dømt for Loddefjord siden 2001.



Kiosken
Kiosken har fått mange forslag til navn, og det var i dette nyhetsbrevet vi skulle servere det nye 
navnet på kiosken.  Det kom så mange gode innspill til navn at vi er nødt til å gå en runde til. Navnet 
på kiosken blir presentert i årets siste nyhetsbrev!

Loddefjord il har fått ny hjemmeside, den er ikke ferdig redigert, men det arbeidet er godt i gang.
Gå inn og se da vel! www.loddefjordil.no

Cuper 2015
Sommercupen for 2015 blir Dana cup for ungdomsavdelingen. Det er avsatt                                                                            
en gruppe som vil ha ansvar for påmelding av lag inkl båtreise. Første steg på denne er påmelding som kom-
mer i oktober. Meld dere på så snart som mulig!

Voss Cup har 25 års jubileum så her er det viktig at alle Loddefjord lag barneavdelingen melder seg på når 
påmeldingen er klar! 

Treningstider høst/vinter

I disse dager legges de siste detaljene rundt treningstidene. Mange forhold å ta hensyn til..........

Nye treningstider gjelder fra 01.11.14 og frem til seriestart i mars/april. Vi oppfordrer lagene til å bruke ledig 
kapasitet spesielt på fredagen og i helgene. Ønsker dere å arrangere treningskamper er det bare å avtale dette i 
god tid, slik at baner kan bookes. Treningstidene kommer ut rett over høstferien.

http://www.loddefjordil.no


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.  

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. 

•  Insi Frisør på Vestkanten  - her får alle medlemmer 20 % på
 kjøp av hårprodukter (ikke klipp).

• Loddefjord fotball har avtale med Team trafikkskole om trafikkopplæring for medlemmer. 
Det kommer til å bli holdt trafikal opplæring i løpet av 

     høsten/vinteren i parken, med gode priser til Loddefjord medlemmer.

Drotningsvik
 Bensin


