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Endelig sommerferie, eller? Etter en hektisk vårsesong med seriekamper, cuper, 
treninger, akademier, FFO, nattcup, X-run, dugnader, skole og jobb – PUUUHH, gøy 
men hektisk og godt med ferie.

Vi har heldigvis hatt en fin vår med mye bra vær, coach jakkene har vært fraværende og 
vi har kunnet nyte sommervarme. Til tider var det så varmt at vi var nødt til å sette ut 
bøtter med vann, de dagene det pågikk kamper på feltet.

Juni måned er en travel måned i vår fotballfamilie. Det er en måned som er viktig for de 
lagene som er avhengig av å sanke inn poeng, det er cuper som bringer med seg 
masse følelser og lidenskap, oppturer og nedturer som da G03 ble slått ut i kvartfinalen 
på corner i Lærumcup.

Våre Alag senior dame og herre har hatt en utfordrene vårsesong. Begge lagene er i et 
generasjonskifte som vi håper de begge skal klare på en god måte.

Damelaget har utfordringer med å ha en stor stabil gjeng på trening som ønsker og kan 
satse i et A lag som spiller i 3.divisjon. Laget består av mange unge jenter som er meget 
treningsvillige men laget savner stabile erfarne jenter. Dessverre har laget hatt en tøff 
start på sesongen, men har kommet godt ut på slutten av vårsesongen. Vi satser på at 
dette er en trend som følger dem inn i høstsesongen.

Alag herrer har i likhet til damene et markant generasjonsskifte. Alaget består av ca. 10 
stk juniorer, av disse er 4-5 stk som møter til kamp.

Det varmer vårt loddefjord hjerte at det er så mange unge som banker veldeig hard inn i 
seniornivå, fremtiden ser lys ut.

Seniorgruppen på herresiden består i år av Alag, rekruttlag og junior 1. Hensikten med 
å samle disse gruppene er å kunne tilby en utviklingsarena for dem som ikke er fast på 
Alaget. Trenerne har en utfordring å forvalte guttene, men det klarer de godt.

Neste år ser vi for oss å sette i gang et senior 3 lag som vil starte i 7.div. Dette fremtvin-
ger seg når vi ser de spillerne som ikke ønsker å trene så mye, men ønsker å være med 
for det sosiale miljøet.
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Jobben med å lage de nye overtrekkene er i gang.........Kanskje noen kjenner seg igjen....

Gøy når vi ser det gror godt med ambisiøse jenter og gutter i mange av 
våre grupper, her har klubben et stort ansvar for å forvalte både jenter og 
gutter i klubben som har lyst å trene mye. Men, vi skal også ha et stort 
engasjement for våre spillere som bare ønsker å tilhøre klubben for det sosiale og ikke 
har så store forventninger til antall treninger og kamper, de er også en del av vår 
innerste familie!

AltiFotball gjengen er også en del av vår fotballfamilie. De har bidratt til et fantastisk 
tilbud på et tidspunkt av dagen parken normalt ikke brukes. Med FFO og Akademi får 
vi kompetent veiledning og trening av AltiFotball og vi ser allerede resultater. AltiFotball 
er blitt en viktig del av vår sportslige satsning, inkludering og utvikling av alle varianter 
deltakere, jenter/gutter/svake/gode/best har alle en utviklingsarena i klubben vår.

Så vil jeg selvsagt rette en spesiell takk til alle de frivilige trenerne som innvolverer seg i 
lagene, helt fra de starter med micro, 5år. Uten alle dere og ivrige foreldre ville ikke 
klubben kunne ha det tilbudet vi har.

Voss cup er en cup vi har laaaange tradisjoner med. Voss cup er en cup vi samler hele 
barneavdelingen, spillere og foreldre, trenere og oppmenn/kvinner. Det er alltid kjekt å 
treffe hele gjengen denne helgen, voss cup er også en cup vi vil prioritere også de neste 
årene. Mange har vært over 10år på voss cup med klubben, men ingen slår vel Rune Lid. 
I år var hans 17året på voss cup, Utrolig, ennå var ikke han ferdig.

Tilslutt, takk for innsatsen så langt og ha en sportslig og flott sommerferie. Gleder meg 
til å møte mange av dere i Danmark under danacup.



Damelaget nyter nå sommerferie etter en hard vårsesong. Med få spillere
i stallen, og et ungt lag har det blitt mange utfordringer. På tross av
mange tap har jentene vært flinke til å ta med seg det positive etter
kampene for å kunne utvikle seg selv og laget videre. Underveis i sesongen har dette gitt 
resultater. Laget begynner å bli mer samspilt, vi har klart å tette mer igjen bak og skaper 
flere sjanser. 

Det som imponerer mest er
at selv om vi ligger i bunnen og kjemper for 
å overleve i divisjonen, prøver jentene å
spille fin fotball. I perioder lykkes vi ikke, 
men likevel prøver jentene på best mulig 
måte å finne gode kombinasjoner
langs bakken. Dette imponerer! 

Etter vårsesongen står damelaget med 6
poeng på 10.plass med to lag bak seg. 

Utover i juli blir det noen treninger før vi 
starter opp i august. En god del av spillerne 
skal delta på årets Dana cup med jentelaget. 

I tøffe tider må vi stå sammen! For damela-
get vil det være nødvendig med flere spillere 
i stallen. Vi håper at alle som er glade i klub-
ben og ser viktigheten av å ha et damelag i 
Bergen Vest kan ha både øyne og ører åpen 
for å inkluderer flere spillere til klubben. 

A lag      
Damer

”LodefjordILDamer”



A lag 
Herrer

Alaget vårt er i ferd med et ordentlig generasjonsskifte, det gleder oss. 
Men våre trenere prøver samtidig å beholde de voksne og erfarne spillerne som kan gå 
foran med godt eksempel både på trening og kamp. De unge spillerne som nå er i Alags-
varmen er spillere som er godt trente og vant med høy aktivitet. Det hjelper dem slik at 
overgangen ikke ser ut til å være så stor. Det er ekstra gledelig å se at de erfarne spillerne 
har tatt godt imot ungdommen.

Flere av disse unge spillerne har fedre som har spilt i klubben også på Alaget.
Vi har ikke fått den vårsesongen vi gjerne skulle ønske,men vi er ikke langt bak teten så 
høstsesongen blir spennende.

På hjemmekampene har det etablert seg en flott arrangementgjeng. Våre hjemmekamper 
er godt planlagt og veldig bra gjennomført. Takk de den gjengen som stiller og hjelper til.

Ikke minst takk til Trond Malvind, kjøpmannen på Rema 1000 Drotningsvik for den 
støtten du gir Alaget og klubben!



Junior1 og deres trenere Frode og Andre’ kan se tilbake på en vårsesong som har vært 
hektisk og god. 

Startet med noen sure tap, men har kommet godt og sterkt etter hvert. Mange juniorer er 
også i en hospitering opp på Alaget i tillegg til at de fleste juniorene spiller rekruttkamper 
med vårt seniorlag i 6.divisjon. Dette er en flott arena for de juniorene som ønsker å spille 
seg inn på vårt Alag.

Det har iløpet av vårsesongen vært hele 10 juniorer som har trent jevnlig med Alaget og 
5 av disse er brukt i seriekamper. Det er fantastisk! Men, det gir noen utfordringer for 
trenerne. Når spillere blir flyttet opp ett nivå, må det suppleres med spillere i nivå under, i 
dette tilfelle fra G16. 

Gruppen skal til danacup, det blir spennende!

Junior 1

Rekrutt

Rekruttlaget har også hatt en tøff start på sesongen. 

Laget er i 6.divisjon, ambisjonene var å rykke opp i 5.div med laget, det blir 
dessverre for vanskelig nå. 

MEN, laget har hatt en kjenmpeflott avslutning på vårsesongen. Gjennom disse serie-
kampene er rekruttlaget en blanding av Alagsspillere og juniorspillere, ja vi har til og 
med hatt to guttespillere på visitt. 

Rekruttlaget er en flott arena for unge ambisiøse spillere og spillere som ikke spiller fast 
på Alaget. Laget har spilt godt, men i starten på sesongen var det dårlig uttelling foran 
mål. 

Eivind Forthun er kampleder også i år.



Junior 2

Vår sesongen 2016.
 
Vi startet med 2 tap og avsluttet med et tap, Så vi er fornøyd med sesongen på
denne siden av sommeren. 2.plass.

Vi var også det første laget som hadde første offisielle kamp på ny bane 23/4. Det endte 
med 6-7 tap. Men begynnelsen var spesiell. Banen måtte måkes for snø før vi fikk starte.

 
Vi er en gjeng ( ca 18 stk) som syns det er gøy med fotball, men vi spiller fin fotball vi og.

Det skal bli spennende til høsten å se hvor mange som blir med videre. Jobb og militæret 
må prioriteres. 
 

Hilsen Stein Ove og Alexander.



Gjennom vårsesongen har vi stilt med 2 lag i serien, ett 7er lag og ett 11er lag.

Til tider har dette vært utfordrende på grunn av få spillere, 
men jentene har stått på for hverandre slik at vi har fått det til 
å gå rundt. 11er laget i 2.div havnet tilslutt på en fin 2.plass, 
noe som vi er veldig fornøyd med.  

Som avslutning på vårsesongen tok laget seg en tur på 
Wasteland, det var stor suksess og en gøy aktivitet før 
sommeren. Nå gleder jentene seg til Dana Cup! 

Hilsen Birthe

Jenter
17

Jenter
15

Loddefjord 2001 jenter har i år spilt i jenter 17 3 divisjon i år. Har i vår sesongen hatt 5 
seire, en uavjort og 3 tap og endte på en fin 4. plass.

Jenter 2001 er en gruppe på 17 spillere som er svært treningsvillige og har hatt en meget 
god utvikling i løpet av sesongen. Jentene er alltid i positive og i godt humør.

Vi avsluttet sesongen med kamp mot Nbk der vi hadde felles frokost med Nbk og
dommer(kl 0900) i klubbhuset. I god fair play ånd endte kampen også 2-2.

Nå er vi klare for Dana cup og gleder oss til en fotball uke i Danmark.

Trener: Ove Vindenes, Lars Lie Markhus, Marcus Vindenes





TAKK!

Erik Dalhus har reist tilbake til ålesund etter endt studietid her i bergen. Han kom til oss 
for ca. 3 år siden og vist er fantastisk holdning til idretten og Loddefjord il. 

Dalhus ble fort kaptein på Alaget, han var en forbilde for alle i klubben. Han bidrog som 
trener i ungdomsavdelingen og var alltid med på dugnad. 

Hans holdninger til trening, kamp, trenere og medspillere var fantastisk, han har defgini-
tivt satt spor etter seg og vi savner ham allerede.

Vi ønsker Erik Dalhus lykke til videre i karrieren hans, både på fotballbanen og som 
fysioterapeut som han nå er ferdig uttdannet.



Gutter
16

Gutter 16 gikk inn i sesongen med ett lag i 1.divisjon og ett i 3.divisjon. 
Det ble en tøff start for guttene i 1.div, her ble det tap for OS, Gneist, Sotra, 
Bønes og Fana. Laget forberedte seg på nedrykk da det var hele 4 lag som 
rykket ned, plutselig startet laget og få marginene på sin side og det ble uavgjort mot 
Åsane, seier mot Sædalen, seier mot Fyllingsdalen, seier mot Voss, seier mot Stord og 
tilslutt storseier mot Brann 5-2 hjemme i parken. Tilslutt 16 poeng, 6.plass og laget sikret 
plassen i 1.div også til høsten.

Lag2 i 3.divisjon herjet i divisjonen, vant alle kampene. UTROLIG!
Gruppen hadde et lag i Os cup, der vant de gruppen med uavgjort mot Brann, seier mot 
Fana og seier mot OS.

Vi gleder oss nå til å samles i Dana cup.



Jenter
14

Den røde horden stormer videre! Ja, for du har nok sett dem i Parken gjennom
hele våren. Jentene med de røde regnjakkene og det store smilet! 
Hele 26 stk., tett opp til 100 % frammøte på trening i all slags vær, med innsats
til bristepunktet (i hvert fall i følge de selv…..)…….

Den største jentegruppen i Loddefjord  ser ut til å forbli nettopp det, en stor og homogen 
gruppe med mange treningsvillige og engasjerte jenter som tar skritt for skritt mot det 
store, åpenbare målet der langt i det fjerne…….en plass på det sagnomsuste damelaget til 
Loddefjord!. 

Jenter 2002  har fortsatt å trene sammen som en stor gruppe, litt fordi man ikke har nok 
trenere til 2 lag, men mest fordi man ønsker å holde gruppen som en enhet, ett lag og en 
gjeng!

I vårserien har gjengen deltatt med 2  11er-lag, begge i 2. div. Med tanke på å holde 
gjengen samlet, og fordi nivået er jevnt,  har man delt gruppen i 3 deler. Og gjennom en  
finurlig sammensetning har en  sørget for at  flest mulig har spilt  litt på begge lagene. 
Gruppen har hatt et 1.lag som ble nr. 3 i sin gruppe, og et 2.lag som ble nr. 6 i sin gruppe. 
Jenter 2002 har videre deltatt i Lerøy Cup (der vi møtte hverandre samt de 2 soleklart 
beste lagene i Bergen; Bønes og Voss..uten å gjøre oss bort…), samt Erdal Cup, der 1.la-
get kom til semifinale. Begge lagene hadde en litt trang start på sesongen, men har vokst 
utover våren, og planen var å gå inn i sommeren og starte forberedelser til Sandar Cup 
med stor selvtillit og høy moral, men det var helt til de utfordret………….MØDRENE! 

Som en fin avslutning på vårsesongen inviterte jentene familiene sine til koldtbord og 
mødre-kamp fredag 24.06! En dag som for ettertiden blir stående som den mørkeste i 
alle jentenes karriere (uansett hva som måtte skje i framtiden!!…), og som sørget for at 
trenerne ble liggende i fosterstilling på 11er banen i 2 timer 
etterpå……Jentenes inngang til kampen var at de ikke helt 
skjønte hvorfor de ikke kunne spille mot fedrene med en gang,  
det finnes nemlig ikke noe verre for en 14 årig jente enn en 
eplekjekk far som «vet hvordan det skal gjøres»……

Kampen kommer i gang…og jenter 02 ligger raskt under 2-0! 
Beate «de Gea» Renland herjer i mål, Eva (eller var det Maren) 
Mjelde drar vendinger kun sett på Stemmemyren og i Arna 
Idrettspark, Hilde «Leo» Askeland løper mer enn hele 02 
gjengen til sammen, og Nina Beate «Ludvigsen» kaster fra 
egen banehalvdel og på bakre stolpe! I 2.omgang våkner 
jentene litt, men skaden er uopprettelig, og jenter 02 går på et 
sviende 3-4 tap! Sommeren må brukes til terapi istedenfor den 
planlagte treningen, og mødrene danner sporentreks et veteran  lag (her bør forresten 
damelagets trenere ta seg en tur, flere uoppdagede talenter her….)

Fullt så ille som beskrevet var det kanskje ikke…. (kanskje med unntak av for trener 
Are), jentene koste seg like etter kampen med kaker, frukt og mødrene!  Og svært mange 

 av jentene deltok uken etter på fotballskolen, med stor  
 interesse og engasjement…

 Og du  ser garantert  de samme røde regnjakkene og det   
 store smilet igjen når høstsesongen begynner 1.august!

GOD SOMMER!



Jenter
14



G14 har hatt en formidabel utvikling i gruppen! 

Siden forrige sesong har gruppen knapt hatt tid til juleferie og trent kjempegodt!
Vår sesongen ble innledet med finaleplass i Vinterserien, og selv om det ble tap så 
gjorde de en god vinterserie totalt sett. Både Åsane og Varegg Cup var de med på før 
sesongstart.

Etter en treg start avsluttet de med gode resultater og havnet på en hederlig 5. plass 
etter vårsesongen, kun ett poeng bak 3. plassen.

Selv om gruppen er forholdsvis liten, er det godt oppmøte på treningene og når både 01. 
03 og 04 + jenter fra 00 gruppen, er det til god hjelp for hele gruppen.
 
Stig gjør en kjempe jobb med guttene og med god hjelp av G13 spillere blir den ”tynne” 
stallen ikke noe problem, heldigvis! Nå gleder de seg til Dana Cup!

Gutter
14



Støtt Loddefjord IL når du tipper ved å  
oppgi Loddefjord IL som mottaker av din andel 

 
 
 
 
 
 

Støtt Loddefjord Fotball (herrer) med et 
fast bidrag pr scorede mål 

 
10 eller 20 kroner pr scorede mål utgjør lite for hver enkelt person eller bedrift, men summen dette 

genererer kan bidra til å øke den sportslige satsingen for Loddefjord Fotball betraktelig. I god 

Loddefjord ånd har vi derfor opprettet Scoringsklubben 2016. 

 
 
INFORMASJON: 

• Som medlem i denne spesielle klubben støtter du opp om fotball lagets drift, og inspirerer våre 

aktive fotballgutter til økt sportslig innsats 

• Innbetalingen	vil	skje	i	2	terminer,	etter	vårsesongen	og	ved	sesongslutt. 

• Velg	det	beløpet	du	ønsker	å	støtte	laget	med	for	hvert	mål	Loddefjord	scorer	i	serien	2016.	 

10 eller 20 kr pr scorede mål.  

 
 

SCORINGSKLUBBEN 2016: 

Navn: 

Adresse: 

Postnr: 

Telefon: 

Epost: 

Jeg bekrefter herved at jeg vil kjøpe medlemskap i scoringsklubben i 2016 sesongen à kr: 
 
- 10,- pr scorede mål i seriekamper  
- 20,- pr scorede mål i seriekamper  

 
- 40,- pr scorede mål i seriekamper (kun bedrifter) 

 

Signatur 

 

SCORINGSKLUBBEN 
2016 



Jenter
13

Jenter 2003 er en fatgerik gjeng som liker å vise seg frem på banen!

Trener er Petter Bakke som overtok jentene når de gikk over i ungdomsgruppen.

Men i kulissene er fortsatt sforeldregruppen som 
liker at det er mye aktivitet rundt laget!

Påmeldt i serien med både 9er og 7er lag så her 
skal det være nok kamper på alle!

Varierende resultater for 9er laget mens 7er laget 
avsluttet med en fin 2. plass i serien.

Skal til Sander Cup i Sandefjord sammen med 
Jenter 2002. 



Gutter
13

Gutter 13 er en stor gruppe med 32 spillere. Aktivitetsnivået er høyt og trenings
tilbudet til guttene er meget bra. 6 trenere som står på for å gi best mulig 
utvikling for alle nivåer. 

3 lag påmeldt i serien, Vinterseriespill, Åsane Cup, Varegg Cup, Lerum Cup, Adidas 
cup og snart Dana Cup. Det er bare litt av aktiviteten som guttene får!

Til høsten er planene å holde aktiviteten oppe med tur til Regy Cup, HamKam Cup 
og noen andre lokale høstcuper. I Adidas Cup spiller de 1/8 finale mot KFUM Oslo. 

I sommer har de vært med på Lerum Cup og kom til kvartfinalen hvor det dessverre 
ble tap på corner! Marginene har ikke vært helt på deres side denne sesongen..... 



X-Run besøkte Alvøen helgen 4. og 5. juni. 
en liten hilsen fra Xrun gjengen: ”Team X-RUN ønsker å takke alle små og store deltage-
re for fantastisk innsats under helgens løp i Alvøen. For en helg det har vært. Det kunne 
ikke blitt stort bedre enn dette :) Vi håper alle er like glade og fornøyde som oss :) Tusen 
takk til funksjonærer og hjelpere fra Loddefjord IL som bidro til at jobben ble en god del 
enklere for oss.”



Barneavdelingen vår er hjerte i vår drift. Her er det mange barn som har 
høye forventninger, noen er mer opptatt av flyene som flyr over parken. 

Kampavviklingen i parken har utfordringer med alle kampene som skal gå på tirsdager 
og torsdager, det har gått fint med litt fleksibilitet. Det er kommet en dommergruppe 
som våre trenere i barneavdelingen kan benytte til 7er og 5er kamper. Det har fungert 
veldig godt, godt jobbet gutter/jenter.

Til dere foreldre og oppmenn, fortsett med å støtt trenerne. Vær tålmodige med dem, 
våre trenere er viktig å pleie, de tar på seg et stort ansvar med å trene deres barn.

Barne 
avdelingen

Aktiviteten er stor i parken og en betydelig del av aktiviteten er lagt til barne avdelingen. 
I fjor hadde vi ferdighetsmerkedag med stor suksess - dette vil vi gjennta i løpet av høs-
ten. Følg med på facebook så kommer det mer informasjon.

Voss Cup er et stort arrangement som Loddefjord har lange tradisjoner i. Også i år var 
det en stor gruppe med 23 lag som reiste til Voss Cup. Loddefjord takker alle foreldre og 
lagledere som bidra til at barna får en kjempehelg på Voss! Se neste sider for bilder fra 
turen!

Etter sommeren er det klart for Alvøen Sommer Cup! Sett av helgen 19.-21. august ! ;øy 
opp og skap en uforglemmelig helg også i vår egen cup!

1.  Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldre-
 møter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
2.  Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både 
 for spillerne og miljøet.
3.  Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og 
 motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon 
 for å bli i fotballfamilien lenge.
4.  Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge 
 lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5.  Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog  
 om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6.  Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og  
 til er uenig!
7.  Det er ditt barn som spiller fotball.  Opptre positivt og  
 støttende – da er du en god medspiller!

FAIR PLAY – et samarbeidsprogram mellom 
Norsk Tipping og Norges Fotballforbund

Det handler om respekt – ikke sant?
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Voss Cup ! En stor begivenhet for hele barnegruppen!

Mange lag og fullt trøkk hele helgen - dette er for mange sesongens høydepunkt.

Mange fine opplevelser, skuffelser og jubel, bading, snop og masse kameratskap!

Trenere som har gjort alt for spillerne, foreldre som heiagjeng, fantastisk opplevelser!

Takk til Kristian Hammer Opdahl for utmerket planlegging i forkant av turneringen.





MICRO
FOTBALL

Micro fotballene i Loddefjord er blitt ett populært tiltak og alle (både barn
og voksne) ser ut til å trives !

Microen har trent på banen oppe ved skolen og har kunne boltre seg på en stor bane 
med ubegrenset plass. Men de gleder seg til å komme ned på kunstgresset!

Som avslutning før ferien hadde de en mini-turnering med medaljer og alt som hører 
med. Spillerne fikk også en innføring i førstehjelp for barn! Veldig bra tiltak !

Pølser og kaker ved gapahuken ved skolen ble en verdig avslutningen på en fin dag og 
vårsesongen!



Nattcupen 2016 ble gjennomført i går kveld av ungdomsutvalget til 

Loddefjord! Med 80 deltakere ble det en kveld med liv og røre, masse fotball og god 
stemning! :) Spillere fra en rekke ulike klubber deltok, og mange fikk nytt bekjentskap 
utover kvelden.

Det var gruppespill og A+B-sluttspill. Vinneren av B-finalen ble Royal Fiskeri, mens 
tittelen med mest ære - vinner av A-sluttspillet - tok Horhe Landsen. 

Vi takker vår eminente sponsor Vestkanten for fine premier! Det har innebært en god 
del planlegging fra ungdomsutvalget sin side, og Loddefjord er stolt over å ha så mange 
dyktige, positive og samarbeidsvillige ungdommer i klubben! Etter en så vellykket kveld 
er det ingen tvil om at dette skal bli til en årlig tradisjon :)

NATT- 
CUPEN



Danacup nærmer seg og de aller fleste detaljer er nå på plass!

En stor gjeng i fra Loddefjord reiser ned til Hjørring.

Det er også meldt om mange foreldre og familier som kommer for å heie på hele 
gjengen!

Kampoppsettet blir lagt ut senest 8. juli så følg med på danacup.com!

NB! Det er strengere grensekontroll enn vanlig, så det lønner seg å sjekke passet 
og ta det med til Danmark! Ikke kjekt å bli nektet innreise til årest 
sommerbegivenhet for ungdomsavdelingen......

Junior 1, G16, G14, G13 og J16 reiser alle til Dana Cup.  

J14 og J13 har valgt Sander Cup som sin reisecup, Lykke til !

19.-21.AUGUST

Det minnes også på at årets Alvøen Sommer cup som er et viktig ar-
rangement for klubben. 

Her må alle være med å bidra til at denne helgen blir nok en suksess, 
både på og utenfor banen. 

Mange oppgaver skal løses og vi er avhengig av at alle stiller opp på 
dugnad og kommer i parken for å skape en god stemning rundt arran-
gementet!

Følg med på mail og sett av helgen for å jobbe litt dugnad!

Ved utgangen av juni er det ca 180 påmeldte lag så vi satser på at vi når 
godt over 200 lag også i år! Det er veldig bra med tanke på at det er 
mange andre cuper både denne helgen og ellers i august!



Treningsøkta.no her finner du alt du trenger til å planegge treningsarbeidet!

Viktig sted for alle trenere uansett hvor du er i klubben. Ferdige treningsøkter, inspira-
sjon til å finne nye øvelser og planlegging av både trening og kamp!

Alle trenere kan få tilgang hvis du ikke allerede har. Kontakt Remi Larsen på epost: 
remi_arne_larsen@hotmail.com  han er administrator for denne tilgangen. 

KURS  1.september! Påmelding til ove@altifotball.no eller 98220654.

Klipp fra treningsøkta.no som viser en øvelse med beskrivelse og video.

mailto:remi_arne_larsen%40hotmail.com?subject=


Akademiet er et tilbud for jenter og gutter i alderen 12 og 13 år. 

Her er målsetningen å gi deltakerne et annerledes tilbud enn det de får i lagstreningen. 
Her har vi meget kompetente veiledere.

Tilbudet er hver mandag og fredag rett etter skoletid.  Akademiet har i likhet med Mini 
Akademiet virkelig vært en suksess, kjekt å kunne tilby så bra veiledning og at jenter og 
gutter kan blandes i felles økter.

Er du interessert i tilbudene? 
Ta kontakt med Petter på telefon 981 04 007

Mini
Akademiet

AKADEMIET

Mini Akademiet (FFO) har nå åpnet opp for påmelding til høstens 
aktivitet. Gutta i AltiFotball håper på mange nye jenter og gutter som ønsker 
å ta stegene videre i fotballferdigheten.

Samtidig er FFO et fantastisk fint sted for gutter og jenter å bli bedre kjent på tvers av 
klasser. Fokus på Fair Play både på og utenfor banen!

Hjelp til lekser får de også sammen med et sunt og riktig måltid.

Tilbudet er hver tirsdag og torsdag etter skoletid.

Til høsten ønsker vi også å tilby aktivitet til de litt eldre jentene og guttene som er begynt 
på ungdomsskolen.

Dette vil være et morgentrenings tilbud som AltiFotball kommer ut med i løpet av
sommeren. Spennende for de som ønsker å ta enda ett steg i fotballferdighetene.

Akademitreninger stoppes 
ikke av været.......



Beste Loddselgere Vårlotteriet 2016

Casandra   Jenter 2004 11 bøker
Sebastian  Gutter 2006  8 bøker
Martine  Jenter 2005  5 bøker
Teiyba   Jenter 2005  5 bøker
Hans Petter  Gutter 2006  4 bøker
Emil   Gutter 2006  4 bøker
Fredrik   Gutter 2007  4 bøker
Malene Marie  Jenter 2003  4 bøker 

VÅRLOTTERIET 2016



Fotball-
skolen
2016

En fantastik innsats i fra alle, både spillere og ledere!

20.-juni til 24. juni arrangerte Loddefjord nok en gang Fotballskole i samar-
beid med Tine! I år var det nærmere 200 deltakere!

God jobbet alle sammen ! 





Profil

Stein Ove Pettersen

Se på denne mannen, et symbol på en ildsjel med hjerte i Loddefjord il. Er du i parken 
vil du helt sikkert treffe på denne karen. Mannen heter Stein Ove Pettersen, en skikkelig 
”potet” i klubben.

Leder av Barne- og Ungdomsstyret Stein Ove Pettersen er en driftig kar som vi bare må 
ta av oss hatten for. Stein Ove stiller opp for klubben uansett hva det skulle være.

Vært spiller selv i klubben, fulgt opp sine to barn, en jente og en gutt, vært trener for 
dem begge. Har vært i barne&ungdomsstyret i mange år, er nå leder. Stein Ove er endel 
av materialforvalterne våre og er i tillegg trener for junior 2. Ikke nok med det, han er 
tungt inne i Alvøen Sommercup komiteen. Puuuh, for en mann. Faktisk mulig at vi har 
glemt noe Stein Ove.

Uten Stein Ove sin hjelp da vi skiftet til nytt kunstgress ville vært vanskelig, han var i 
parken hele dagen, truck kunne han også kjøre.

Stein ove er en mann som aldri sier nei til å kunne hjelpe til så lenge han ser det er i 
idrettslagets beste. 

Du er fantastisk Stein Ove, vi er utrolig takknemlig for all den tiden du bruker for 
klubben.



Vil du støtte Loddefjord når du handler på nettet? 

I samarbeid med Altifotball AS har Loddefjord en egen side som du kan gå inn på og vel-
ge din netthandelside før du starter shoppingen! Du vil fortsatt få dine eventuelle rabat-
ter og andre tilbud - det eneste du trenger å gjøre er å først gå inn på loddefjord sin side!

Loddefjord vil så motta prosenter for alle kjøp som blir gjort via 
http://loddefjord.sponsorhjelpen.no/

Her finner du alt av nettbutikker og bl.annet unisport, mange nye butikker er på vei!

Bli med å støtt klubben når du først handler på nett!

Grasrot-
handel

Krets -
tiltak

2003 årgangen er i full sving med sonetreninger som skal lede jentene og guttene inn til 
selve kretslaget.

Loddefjord har med seg en jente og fem gutter på disse treningene - og ryktene går på at 
de gjør en flott innsts.

Etter endte treninger, skal det arrangeres uttaksturnering i løpet av oktober 2016. I løpet 
av disse turneringene vil det bli plukket ut ett kretslag for Hordaland.

Selv om det er ett trangt nåløye å komme igjennom, er dette verdifull erfaring for jentene 
og guttene som vi håper de tar med seg tilbake til treningshverdagen her i Loddefjord.

Vi ønsker gjengen lykke til!

http://loddefjord.sponsorhjelpen.no/


Keepere

I vinter ble det startet en keeper trening hver fredag. Andreas og Johnny er to
unge keepre som har blitt veldig god.

Andreas er begynt i Nest Sotra sitt lag i 2.divisjon, Johnny er vår Alagskeeper. De sier 
de er imponert over de keeprene som har kommet på disse treningene, kanskje vi ser en 
fremtidig Alagskeeper her.

I hele vår har vi kjørt keepertrening for alle keeperene våre. 
Dette håper vi på å videreføre til høsten.

Mange talentfulle keepere har fått kyndig veiledning av våre 
senior keepere. Utviklingen er meget bra og flere kan melde 
seg på til høsten! 

Følg med og sørg for at de som ønsker ekstra keeper trening 
får informasjonen om når og hvor treningene foregår.



HUMØR HJØRNET!

En av trenerne gikk bort til dommeren, 
takket for kampen og sa:
-Dette var jammen en bra kamp.
-Synes du virkelig det? utbrøt dommeren, 
tydelig smigret.
-Ja, den skulle du ha sett!

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

Har dere hørt at posten 
trakk de nye frimerkene 
med Kjetil Rekdal tilbake???
Folk visste ikke hvilken side 
de skulle spytte på...

Du får sparken! Skrek 
sjefen.- Men jeg har jo ikke 
gjort noen ting.- Ja, nettopp



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.

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

støtter du Loddefjord il samtidig!


