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Hei alle Loddefjord IL venner.

Hei alle gode LIL venner! 2014 er i ferd med å bli historie, men ennå har vi muligheter for 
pokaler. Vi har lag som kjemper om edelt metall i Nobi julecup, både på jente- og guttesiden. 
Finalerundene gikk på lille nyttårsaften!

For en sesong vi har hatt, A-lag herrer rykket direkte opp i 3.divisjon med 49 poeng og ble 
kretsmester, rekruttlaget rykket opp i 6.divisjon, A-lag damer kjempet seg til en hederlig 
4.plass i 3. divisjon, Roy Gloppen ble kåret til årets trener i 4. divisjon, bare for å nevne noe.
Vi har hatt ett år med mange gleder og tårer, sommercup for lagene i barne-og ungdoms-
avdelingen og juniorlagene våre har hatt hver for seg en god sesong.

Høsten har vært preget av mye planlegging og møtevirksomhet for å møte de utfordringene 
som vi står ovenfor til neste sesong. Da vi har rykket opp i 3. divisjon, krever det et lite
opprykk også på det administrative.

Vi ønsker å bli en mer profesjonell klubb i alle ledd. Vi har allerede startet, men det krever tid 
og ressurser. Nå ser vi en god tilvekst av nye ressurspersoner, spesielt rundt A-lag herrer. Det 
er nødvendig, hvis vi skal ta steget som det kreves for å bli en stabil 3. divisjonsklubb.

Vi ser en veldig god rekruttering på guttesiden opp mot junioralder. Det at vi har et A-lag på 
herresiden i 3.divisjon er bra, da kan vi gi et sportslig godt tilbud for dem som ønsker å bru-
ke mye tid på trening og fotball. Viktig er det også at vi har et rekrutteringslag som kan bidra 
som et springbrett inn på A-laget til herrene. Det at rekruttlaget rykket opp i 6.divisjon var 
viktig faktor for å gi flere et sportslig godt tilbud.

På damesiden har vi pr. pt. ikke like god rekruttering fra junioralder. Men, vi ser en god
 tilvekst og gode grupper på jenter 00/99, 01 og 02. Det er lenge siden disse årsklassene har 
vært så store, vi håper disse jentene vil tilføre A-lag Damer mange flinke jenter når de er klare 
for det.

På jentesiden har vi hatt et godt samarbeid med Olsvik på jenter 2000 i år, det vil fortsette 
også neste år. Også på jenter 2001 har vi nå gått i et samarbeid med Olsvik. Dette samarbeidet 
ser vi både som nødvendig og bra, viktig at Bergen Vest kan samarbeide på jentesiden mellom 
klubber så vi kan tilby et godt tilbud for jentene våre.

Så vi jeg takke alle trenere som har trofast møtt opp til alle treninger, kamper og cuper gjen-
nom hele sesongen, uansett vær og vind. Til de av dere som takker av etter denne sesongen, 
stor takk til den innsatsen dere har hatt i de årene dere har trent de lagene enten det er jenter 
eller gutter. Dere er alltid velkommen igjen for en innsats når tiden er inne. Takk også til de 
trofaste oppmenn/kvinner som bidrar til at lagene fungerer med administrative ting.

Takk også til våre tillitsvalgte, styremedlemmer og de «usynlige « som bidrar for klubbens 
eksistens. Håper dere får en fredfull julefeiring og takk for innsatsen i året som har gått.

Formann Rune



ÅRSFEST

Årsfesten ble en flott fest og markering av våre aktive i klubben vår. Takk til 7er lag herrer 
som arrangerte årsfesten i år, den klarte dere med de beste karakterer. Kjekt at så mange tok 
seg anledning til å delta på Årsfesten. Flott å se den fine variasjonen av både yngre og eldre 
som hygger seg sammen i god Loddefjord il stil.

Gratulerer til alle dem som fikk utmerkelser. Her følger dem som fikk heder og ære:

HERRER

Årets spiller:  Eirik Dalhus

Spillernes spiller: Eirik Dalhus

Årets unge spiller: Andreas Lunde

Toppscorer:  Daniel Misund

DAMER

Årets spiller:  Lina Forthun

Spillernes spiller:  Lina Forthun

Mest fremgangsrike: Miriam Lerøy

Årets toppscorer: Miriam Kleppa

Gode holdninger og 
ferdigheter:  Henriette Mundheim   
   & Kristina Røkenes

Årets ungdomstrenere

Koldal, Ole Gloppen, Amir, Eirik Dalhus, Tom H. Andersen



A-LAG HERRER

For en sesong, opprykket til både A laget og rekrutt laget var viktig. Dette gir oss en fantastisk god mulighet 
til å kunne tilby hele klubben en sportslig utfordring, den ønsker vi å ta! Vi gleder oss noe helt vanvittig til 
sesongen starter, da håper vi på fulle tribuner fra våre trofaste medlemmer. Vi skal «bite» oss fast i 3.divisjon! 

Begge våre eminente trenere, Roy Gloppen og Vegard 
Holand blir med oss inn i denne reisen!

Roy åpner champagneflaske 
gitt av våre gode sponsor 

Rema 1000 i Drotningsvik

Vår fantastiske speaker Ernst Hoff

Bare for å mimre litt, dette ble skrevet i nyhetsbrevet 
for ett år siden:

Vårt kjære A – lag Herrer rykket dessverre ned tross 
en kjempegod poengfangst i høst. MEN, vi rykket opp 
igjen da Trømsø tapte siste kampen mot Brann på 
stadion, Tromsø rykket ned og Loddefjord il rykket 
opp igjen i 4.div. HURRA, det betydde vanvittig mye!! 

Måten vi vant kretsmesterskapet på, var kanskje ikke til etterfølgelse, men likevel vant guttene over Austevoll 
og ble med det kretsmester i 4.divisjon.

Hvor var denne fergekaien som 
fergen går til Austevoll, var det 
Krokeide eller Os? Hmm, dette 
var ikke enkelt, eller??



A-LAG DAMER
Vårt kjære A-lag Damer havnet på en hederlig 4.plass i 3.divi-
sjon. Damelaget er i et generasjonsskifte, mange unge spillere, 
så dette er vi fornøyd med. Takk til Miriam,Tonje, Anniken, 
Ernst og Bente for den innsatsen dere har gjort og gjør for 
Damelaget.

JUNIORAVDELINGEN
Vi har i år hatt to junior lag på guttesiden, hhv i 2.div og 3.div. Disse lagene har hatt gode trenere som Amir 
og Per Ivar, Torgeir har vært en god støtte for Per Ivar.
 
Neste år får vi en ambisiøs god gjeng opp på junior 1 og 2. På junior 1 har vi kanskje fått Bergens beste 
trenerteam. Her vil Amir fortsette sammen med André Van der Heide og en ny, men en gammel kjenning 
Frode Misje. Frode Misje har trent de siste årene A-laget til Nordre Fjell i 4 divisjon og har tidligere vært 
trener får vårt A lag. I tillegg til ansvar for Junior 1, vil trenerteamet ha ansvar for rekruttlaget hvor Amir vil 
ha kampansvar. Frode Misje vil også ha et hovedansvar for talentutvikling opp mot A-laget.

Junior 2 er trenerkabalen ikke helt satt, Per ivar vil forstette, men vi jobber med å finne en støtte til Per Ivar, 
det vil også her ble et godt tilbud. Torgeir trenger påfylle av motivasjon, tipper den kommer med våren.

På jentesiden har vi dessverre ikke grunnlag for å drive et lag, men ennå er ikke alle bitene på plass.

GUTT/JENTE ( 99/00)
På jentesiden er ikke kabalen satt ennå, men det kan se ut til at det blir to lag  (11er lag), her et samarbeid 
med Olsvik Il. Anniken og Birthe blir sannsynligvis trenere, Morten Sanne oppmann.

Dette blir en god gruppe, jenter 00 vant med sitt første lag natt turnering i vestlandshallen for en måned si-
den og de er i finalen i Nobi Julecup. Det blir spennende å følge denne gjengen nå som de blir integrert med 
99 årgangen.

På guttesiden blir det en stor gruppe slik det ser ut til nå. Her får vi to 11er lag og sannsynligvis ett 7er lag. 
Trenerne er satt, på 1.lag er det Tom H. Andersen & Eirik Dalhus, på 2.laget er det Ole Gloppen, Kolldal og 
Bjørn Paulsen. Veldig bra trenerteam i denne gruppen. Erik 
Dalhus har praksis i sin utdannelse til fysio-
terapeut slik han blir mindre å se på treningsfeltet de første 
månedene. Da blir Tom avhengig av hjelp på sin gruppen, her 
vil meget kompitente foreldre kunne bidra, som også har vært 
trenere for deler av gjengen i gruppen helt ut dette året.

Takk til Andre som følger 98 guttene opp på junior og stor 
takk til Frode Tonning som takker for seg som trener i ung-
domsgruppen, men vi ser ham ofte i G2003 hvor han også har 
en sønn. 98, 99 og 00 har sterke lag i Nobi Julecup, spennende 
å se hva fangsten blir i år!

Felles avslutning for J00 og G00



SMÅGUTT/JENTE (2001)
Denne gruppen har vært gjennom ett år med 9er fotball, nå går de inn i 11er baner, Lykke til!

Jenter og gutter 01 var i Sandarcup sammen i sommer, det var kjekt å se at jentene og guttene her finner
tonen sammen. Ryktene sier at de skal ha en avslutning sammen, herlig.

Jenter 2001 er en god og stabil gruppe, ca. 15 spillere. Til neste sesong blir disse jentene integrert med noen 
jenter fra Olsvik. Det synes vi er veldig kjekt, at vi også på jenter 2001 kan ha et sammarbeid med vår gode 
nabo i Olsvik.  Takk til våre trofaste trenere Per og Robert, som i alle år har fulgt dette laget.

Gutter 2001 har en stabil gjeng og en engasjert trener ved Trond Dahle med sin stabile hjelpetrener Frode 
Folkestad. Guttene har hatt en god sesong på 9er fotball. 1.laget vant Lerumcup A-sluttspill, 2.laget kom på 
2.plass i B-sluttspillet. I tillegg kom laget på 3.plass i A-sluttspill i Sandarcupen.
Spennende å følge disse jentene og guttene også til neste sesong. Tenker det blir noen pokaler i Nobi Julecup 
kjenner jeg Trond Dahle rett.

SMÅJENTE/GUTT 2002
Jentegruppen i denne årsklassen er stor og god, mens guttegruppen er liten men god. Denne årsklassen er nå 
ferdig med barneavdelingen og går nå inn i ungdomsavdelingen og første år 9er fotball.

Nye utfordringer, større baner og nye regler å forholde seg til, for eksempel Offside!

Jentegruppen styres av Andre’ Stensen og Are Hovland, Sturle Johnsen er også ivrig på trenersiden.

Guttegruppen ledes av Stig Storøy, Ingvar Landro og Oddbjørn Endal

I skrivende stund er Loddefjord il godt representert i Nobi julecup på Askøy. Hele barneavdelingen og
ungdomsgruppen deltar.

Alle lag har nå trenere, det er vi glade for, spesielt når vi har fire A-lag spillere som engasjerer seg som trenere 
i ungdomsavdelingen . Vi ønsker alle lykke til med neste år, ikke glem trenerkurs!

Til dem av trenere som ikke blir med videre, TAKK FOR INNSATSEN DERE HAR OFRET FOR KLUBBEN 
VÅR!



SONETRENING, TEAM VEST
Loddefjord il har i år gått i et samarbeid på guttesiden, G99/00/01, med Vadmyra, Olsvik, Kjøkkelvik,
 Lyngbø og Bønes. 4-5 gutter i hver aldersklasse blir plukket ut av hver klubb, som skal danne Team Vest. 
Dette gjennomføres også i de andre bydelene. Hensikten er å gi de nestbeste som ikke er  på kretslag et tilbud 
på tvers av klubber i alle bydeler. Treningene avholdes hver søndag og sirkulerer hos de klubbene som er med 
i samarbeidet. Vi skal avholde trening i vår idrettspark hver 6.søndag, første trening er 4.januar. Det gleder vi 
oss til, da skal vi også arrangere årets første trenerfora for trenere fra første års 7er til siste 99/00 årsklassen.

LODDBØKER
Salg av loddbøker er en viktig inntektskilde for klubben. Men også en anledning for gruppene og bygge opp 
lagskontoen. Det er viktig å presisere at salg av lodd bok nr. 2 også videre går 40% til laget.
I år har Mari Sivertsen fra J2003 solgt 15 loddbøker i høstlotteriet og like mange loddbøker i vårlotteriet. 
Det gir Mari kr. 1.000.- i premie både på vår-og høstlotteriet, så hun har i år tjent kr. 2.000.- til seg selv. Beste 
gruppe, J2003, samlet inn ca. 7.000.- i 2014 til lagskassen på salg av loddbøker.

Her er de beste loddselgerne for årets høstlotteri
Mari  J2003  14 loddbøker 
Cecilie  J2003  5 ½ loddbøker
Sunniva J1999 4 loddbøker
Benedikte J2002 4 loddbøker
Julie  J2002 4 loddbøker
Benjamin G2007 4 loddbøker

Godt jobbet, vi gleder oss til vårlotteriet.

Her er de stolte guttene på Sonetrening som representerer 
Loddefjord IL,  søndag 22/12-14 i et forferdelig regnvær og 
sterk vind.

99: Even Bratland, Lars Forthun, Eirik Gloppen, Joakim 
Westrheim, Marius Tonning ( ikke med på bilde)
00: Torstein Korten, Følgende var ikke med på bilde fra 00: 
Sindre Aase, Malik Miqdad, Marius Hatland.
01: Jonas Kathenes, Sindre Hopland, Marius Lyseknappen, 
Kerem Can, Pål Fallebø (ikke med på bilde)

PÅMELDING LAG TIL SERIEN
Husk påmeldingsfristen for serien 2015 som er den 8. januar 2015. Dette gjelder seniorlagene og ungdoms-
lagene. 

Fiksansvarlig: cupdugnad@gmail.com ELLER bjingebr@online.no

Mariell,Plemadie,Mari,Hedil,Cecilie 
var de aller beste loddselgerne.

mailto:cupdugnad%40gmail.com?subject=
mailto:bjingebr%40online.no?subject=


FORSINKET JULEPRESANG FRA LODDEFJORD IL

Klubben har en forsinket julegave til spillere fra 14år, A-lag herrer og damer, trenere og 
tillitsvalgte i hele klubben, foreldre og sponsorer.

Torsdag 22/1 kl. 1900 i klubbhuset i festsalen vil vi
invitere til en kveld med følgende indigridienser:

• Arve Løvenholdt, mangeårig feltprest … foredrag « e det nøye då»
• Rune Soltvedt, sportsjef i SK Brann. Foredrag om holdninger til idretten vår.
• Sparebanken Vest, økonomisk rådgivning
• Team kjøreskole

Dette må dere få med dere!

Litt om alt
Vi har en gruppe dommere i klubben, ivrige dommere på forskjellig nivå. Jan Erik Engan er linjedommer i 
elitedivisjonen, representerer Loddefjord il. Han var linjedommer i årets cupfinale mellom Molde-Odd.

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 epost 
remi_arne_larsen@hotmail.com  han er administrator for denne tilgangen.

Hospitering, permanent oppflytting, påmelding av lag opp årsklasser, treningstider - er ord som får mye opp-
merksomhet, så også i 2014. Det blir det definitivt også i fremtiden. Klubben vil nok sette mer fokus på dette 
i 2015.

Kafeen er mye brukt gjennom hele sesongen, det er bra. Spesielt er kafeen mye brukt til fest og avslutninger 
for alle våre lag, fra micro til seniorlag. Kafeen har stor slitasje, spesielt på kjøkkenet. Det er spesielt viktig 
at hele kafeen blir ryddet inkl. kjøkkenet når noen bruker det. Dette gjelder også når det arrangeres møter i 
kafeen, HUSK Å RYDDE ETTER DERE!

Klubben har i år en samlet påmelding i 
ungdomsavdelingen for sommercup til Danacup.

Ta kontakt med lagledere for info!



Kaffeavtalen. 

Årets kaffedeal, gratis kaffe i ett 
år, koster kr. 199.-, 
kjøpes i kiosken. 

I tillegg støtter du en 
særdeles god sak, Loddefjord IL.

Kiosken
Kiosken  har vært i drift også i 2014. Dette kan vi takke Trine for, hun har gjort en fantastisk innsats for at 
kiosken skal ha varer og fungere. Denne inntekten er viktig for klubben, det er derfor særdeles viktig at dere 
stiller på oppsatte vakter og lager gode vafler og kaffe. Takk for innsatsen også til dere som har vært på
dugnad.

Iløpet av året har Trine hatt en navnekonkurranse på kiosken. Navnet vi valgte, synes vi var en god 
beskrivelse av den dugnadsjobben som blir gjort rundt kiosken, hva er et bedre navn enn

«Den 12.mann»

Den som foreslo dette navnet var Kari Olsen. Gevinsten er en kaffekopp m/ kaffeavtale i 2015.

Den 12. mann



PRESENTASJON AV GUTTER 2007
Hunder uten tenner

«Tenk på hvordan det er å spille fotball mot en hundeflokk. De gir seg aldri, du får aldri tid.»

Det tok oss lang tid å nå frem til gruppen med fem- og seksåringer. Vi prøvde å forklare fotball på en «voksen» måte. 
Vi forsøkte å si til dem hvordan man skal sparke ballen, hvor de bør løpe, hvor hardt og hvor på ballen de skal sparke, 
hvilke deler av foten som skal brukes. Vi nådde sånn helt passelig frem til dem. Det gjorde jo heller ingenting, de skal jo 
bare ha det morsomt.

Men fotball er morsommere hvis man prøver å få det til på ordentlig. Etter at vi hadde prøvd å nå frem med lange 
enetaler foran en stor samling utålmodige kjuagutter, og etter at jeg grep meg selv i å si «Vi må presse ballfører», slo det 
meg: Du er en idiottrener. Det er barn du har foran deg. De snakker ikke rent engang.

Det var da vi kom inn på hundene. Har du prøvd å spille fotball med en hund? Hvis guttene ikke hadde prøvd, kunne 
de i det minste forestille seg det. Hunden gir seg aldri. Den løper hele tiden. Alt den vil, er å ha ballen. Mister den bal-
len, skal den ha den tilbake så fort som mulig. Hva den gjør med ballen, er ikke så viktig. Det kan vi ta senere.

Noen hadde knekt koden allerede. Flere knakk den etter å ha tenkt på hundene. Og fortsatt prøver vi bare å fortelle 
dem at de skal spille fotball som hunder. Aldri gi opp. Vinne ballen tilbake. Løpe med den hele tiden.

Loddefjords 2007-gruppe består av 23 valper. De fleste begynte med microfotball, så de har spilt en stund allerede. 
Derfor fikk vi klubben med på å melde dem opp en årsklasse. Det har gått helt fint. De vinner en del, taper en del og 
slik lærer de seg begge deler av spillet. Vi har forsøkt å spille mot jevnaldrende på mange cuper, da vinner de for ofte og 
for mye.

Det er en stund siden vi sluttet med «hauk og due» og «haien kommer». Ikke fordi det er dårlige øvelser eller fordi vi 
har så voldsomme ambisjoner. Men guttene liker best å sparke fotball. Så da gjør vi det. Så intensivt vi klarer. Tre ganger 
i uken, for de som ønsker det. De som vil trene mindre, gjør det. Alle får uansett spille kamper.

Vi har et kjempefint miljø, valpene koser seg med fotballen og det er flere år siden noen hoppet av hos oss. Vi har en 
rekke snille foreldre som stiller på treninger, kamper og cuper og når vi trener om søndagene er det gjerne noen som 
har termosen med og byr på en kaffetår. For andre år på rad deltok vi i år på Voss cup, med helt fine resultater. Vi vant 
like mange kamper som vi tapte, og hadde en uavgjort eller to, også.

Vi tror vi har greid å skape treningsvilje, glede ved det å bevege seg utendørs i all slags vær og nysgjerrighet for fotball. 
Vi vet vi foreløpig har et miljø nesten kjemisk fritt for mobbing og en rekke små fotballspillere som blir flinkere for hver 
eneste trening. Vi ser i barnas øyne at de koser seg når de er på trening, og hvis de hadde giddet å se etter, hadde de sett 
tre trenere og en oppmann som også koser seg så lenge vi får lov å trene dem.

For tiden er valpene midt i tannfellingen. Derfor snakker de fortsatt ikke helt rent. Men tre dager i uken kommer de 
hjem til foreldrene, svette på ryggen, kalde på hendene, med roser i kinnene. Forhåpentligvis er de fornøyde. Og vi 
gleder oss til de får tenner. Da skal de bite fra seg!

På vegne av trenerne Eivind Lie og Christer Haugen, 
samt vår suverene oppmannkvinne Ingvild Aakre:

  Anders Pamer, LIL 07



LODDEFJORD IL FOTBALLFFO

Nå nærmer det seg oppstart av Loddefjord Ffo og det ca 20 ledige plasser for år 2015 igjen. 
Oppstart blir tirsdag 6 januar i Alvø parken klubbhus.

Vi ser på det å få til en fotballfritidsordning som viktig i mange sammenhenger. Det er en viktig motvekt til 
stillesittende aktiviteter og at det skal motivere til mer daglig og varig aktivitet. Vi håper også å påvirke barnas 
motoriske, mentale og sosiale ferdigheter til å bli best mulig utifra den enkelte sine forutsetninger. 

Konseptet har følgende visjoner:

• Skape bevegelsesglede gjennom variert aktivitet
• Bidra til gode vaner i forhold til kosthold, lekser, respekt, folkeskikk, fair play
• Trygge og klare rammer, se alle, ta ansvar, mobbefritt etc
• Gi hver enkelt mulighet til å bli best mulig fotballspiller utifra sine forutsetninger

Fotballaktiviteten er sentral, men er utformet som et supplement til den vanlige fotballtreningen på 
ettermiddagen. I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, fair play og trening av sosiale 
ferdigheter også utenfor idrettsbanen. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet og ansvar.

Praktisk informasjon:
• Dager:  tirsdager og torsdager
• Pris: 1350,- pr mnd, mat er inkl
• Kl 13.15 og frem til kl. 14.30: Deltakerne ankommer Alvøen, samt bespisning.
• Selve treningsøkten foregår fra 14:30 til 16:00.
• Kl. 16.00: Treningen over.
• Kl. 16.30: Alle må være hentet.

Treningen er tilrettelagt slik at spillerne skal få en utfordring tilpasset sitt nivå og alder. For de minste 
handler det om å bli sjef over ballen. For de eldste er fortsatt fokuset på å bedre egne ferdigheter, men hvor 
man i enda større grad må forholde seg til med- og motspillere. 

Deltakere på Loddefjord Ffo vil i løpet av sesongen få tilbud om egne cuper og kamper der flere årstrinn 
spiller sammen.

Har du spørsmål om Loddefjord Ffo kan du kontakte:

Petter Bakke  tlf 981 04 007 mail: petter@altifotball.no
Ove Vindenes  tlf 982 20 654 mail: ove@altifotball.no 

mailto:petter%40altifotball.no?subject=
mailto:ove%40altifotball.no?subject=


JULE VITSER

En smart blondine, en smart svenske, en dum nordmann, supermann og julenissen
står på fortautet, så dukker det plutselig opp en presang!

Hvem tar den?

Svar: – Supermann. Julenissen gir gaver og de andre finnest ikke.

Kan jeg få hund til jul, pappa?
- Nei, i år blir det ribbe, som vanlig!

Det luktet deilig julemat. Huset var vasket og julepynten hengt opp. Juletreet sto stivpynteti stua og 
alle barna hadde fått på seg penklærne. Mor åpnet vinduet og lyden av kirkeklokker fylte hele 
rommet. Da kom minstemann løpende og ropte:

- Jippi! Nå kommer isbilen!

Det var en dame som skulle få besøk av en fotballspiller og en håndballspiller og en blind mann, 
Mens dama dusje så banker det på døra og dama tar på seg kåpa si og går ned. Der står fotball- 
spilleren og han sier:

- Du burde gratulere meg jeg har vunnet min første kamp.
- Jo jo gratulerer men nå må jeg gå tilbake i dusjen.

Så går hun i dusjen. Og rett etter at hun har kommet seg i dusjen så banker det på for 2. gang og 
dama tar på seg kåpa og går ned. Det er håndballspilleren:

- Du burde gratulere meg, jeg har vunnet min første kamp.
- Jo, jo, gratulerer men nå må jeg gå tilbake i dusjen.

Så banker det på en 3. gang til og dama vet det er den blinde mannen så hun tar ikke på seg kåpa. Så 
hun går ned uten kåpa og åpner døra. Da sier den blinde mannen:

- Du burde gratulere meg jeg har fått synet tilbake.



NOBI JULECUP

Gutter 2004 får sin velfortjente medalje

Vi har i mange år hatt flere lag i vår 
ungdomsavdeling som har klart å komme seg til 
finalen. 

I år har de fleste av våre lag kommet langt, men 
ikke klart å komme seg helt til finalen. 

Velvel, dette er dessverre en del av cupspillet, 
marginene er noen ganger små og urettferdig. 

Men, vi har G98 og J00 som har klart det, FLOTT!

Jenter 2000 – Vinner av  J00.
Vant 4-0 mot Askøy

Guttelagets 2. Påmeldte lag møttes i en meget 
spennende semifinale, der lagene fulgte hver-
andre til siste sekund. Etter å ha lagt under både 
1-0 og 2-1, var det til slutt loddefjord 2 som 
trakk det lengste strået med en 3-2 seier der der 
avgjørende målet ble scoret 5 sekunder før full 
tid.

I finalen ventet Askøy, et lag vi har hatt mange 
tøffe oppgjør mot opp gjennom årene. Askøy 
fotballklubb har tradisjonen tro en flott ramme 
rundt finalene, der den enkelte spiller får sitt 
øyeblikk i rampelyset. 

Etter å ha havnet under 1-0 mot Askøy, kom 
Loddefjord gradvis mer med i kampen. Etter 
hvert ble dette belønnet med scoring signert 
Joachim Westrheim. Kampen levde hele veien, 
og gleden var stor når kaptein Fredrik Hopland 
satt inn 2-1 til loddefjord seint i kampen. Dess-
verre utlignet Askøy, og kampen gikk til golden 
goal. Her ble det ingen flere scoringer, og Askøy 
vant dermed finalen med 3-1 på corner.

Dermed ble det andreplass i årets turnering, etter 
å ha vunnet samme turnering i fjor. 

G98/99 Finaleshow

Gutter 2003 - ett av 5 lag!



Frida F, Frida W, Lea, Anette, 
Amanda, Maja, Elise Linn, Tine.
(Maren var ikke tilstede på bilde)

Jenter 2000 - Seier i finalen i 24cup i Vestlandshallen.

KLUBBADMIN
Medlemsregistrering i Loddefjord IL    

Loddefjord IL jobber med å ta i bruk Norges Idrettsforbunds nye løsning for 
medlemsadministrasjon 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

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


MX-Sport Fyllingsdalen har 
nå flyttet inn i nye lokaler i 
Oasen kjøpesenter. Klubb-
kollesjonen finner du i 
butikken som er i 2.etg.

Husk å bruke medlems-
kortet når du skal ha nytt 
utstyr!
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TRAFIKALT GRUNNKURS 
 
Loddefjord IL arrangerer Trafikalt grunnkurs i samarbeid med Team Trafikkskole. 
Kurset går over til sammen 5 undervisningskvelder inkl. førstehjelpskurs og mørkekjøring. 
 
Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle under 25 som skal starte øvelseskjøring – privat eller 
ved kjøreskole - og som ikke har førerkort fra før. Kurset utgjør trinn 1 i læreplaner for 
trafikkopplæring, og gjelder all øvelseskjøring for moped, lett og tung MC og bil. Deltakerne må 
være fylt 15 år ved kursstart. 
 
Spesielle regler for mørkekjøring: Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs, men når kurset 
gjennomføres i perioden 16.mars – 31. oktober, gis det rett til øvelseskjøring uten mørkekjøring 
fram til 31. oktober. Innen denne datoen må mørkekjøringskurset gjennomføres for å 
opprettholde retten til øvelseskjøring i vinterhalvåret. 
 
Pris for Trafikalt grunnkurs er kr 1190 + mørkekjøringsdel kr 1600 inkl. gebyrer, til sammen kr 
2.790. Faktura sendes den enkelte på email og kurset må betales ved kursstart. 
 
Boken ’Førerkortet – lærebok klasse B’  blir benyttet aktivt på kurset. Boken koster kr 340. 
Utover dette finnes det spesielle lærebøker for moped og mc, samt oppgave-/arbeidsbøker til 
alle lærebøker. Alle disse bøkene kan kjøpes på kurset, eller det kan legges inn bestilling i 
nettbutikken www.team-bergen.no. 
 
Påmelding skjer på mail til post@teamtrafikkskole.no, eller du kan bruke påmeldingsskjemaet 
som du finner på www.teamtrafikkskole.no. Påmeldingen må inneholde: 
 

! Fullstendig navn og adresse slik det er registrert i Folkeregisteret 
! Mobilnummer 
! Fødselsdato 
! Navn og/eller email/tlf.nr. til en foresatt 
! Eventuell forhåndsbestilling av bøker (bruk kommentarfeltet) 

 
Det er plass til 16 deltakere pr kurs. Det kan settes opp ekstrakurs om det er behov for det. Det 
tas forbehold om at tilstrekkelig antall deltakere melder seg (minimum 10). 
 
Kurssted: Klubbhuset 
Tidspunkt: 

• Mandag 12. januar kl. 16-18.30 
• Tirsdag 13. januar kl. 16-19.30 (inkl. mørkekjøringsteori) 
• Onsdag 14. januar kl. 16-19.00 
• Torsdag 15. januar kl. 16-19.00 
• Mandag 19. januar kl. 17-19 Mørkekjøring. Frammøte Esso Vestkanten. 

 
Kontaktperson Loddefjord IL: Ove Vindenes, ove@altifotball.no 



Vi er så heldige å ha mange samarbeidspartnerer som ønsker å bidra økonomisk til
klubben. Dette er vi umåtelig glade for - uten denne støtten ville vår drift ikke være 
mulig! Er det bedrifter som ønsker å eksponere seg sammen med Loddefjord IL Fotball, kan 
de kontakte vår sponsoransvarlig, Ove Vindenes, mobil 98 22 06 54.

Det jobbes med et  sponsorskriv som skal utgis 3 ganger i året. Har du ideer til innhold eller 
ønsker å annonsere (kr 2.900 ,-for en halvside og 5.000,- for en helside) Ta kontakt med Ove!

Shell / 7-Eleven Drotningsvik
 Husk å bruke pumpe 6og 7, da 

støtter du Loddefjord il samtidig!



GODT NYTT ÅR OG TAKK FOR DET GAMLE


