
 

 

 

Kjære utøvere, trenere, ansatte og foresatte i Loddefjord IL 

For en tid tilbake ble vi for alvor klar over hvilke konsekvenser koronaviruset 

skulle få for samfunnet vårt, herunder også idretts-Norge. Idrettslaget vårt 

har og i stor grad blitt rammet av den situasjonen vi har nå. Klubbhuset står 

tomt, banene er ikke i bruk og stillheten har senket seg. Alle våre lag med 

tilhørende spillere og utøvere, trenere, lagledere, foreldre og søsken bes 

holde seg borte. Dette er selvsagt slik det må være. Vi vet at dette vil kunne 

ramme oss som klubb på flere måter.  

Det er foreløpig sagt at den situasjonen vi har med stengte idrettsanlegg og avlysning av all 

organisert aktivitet skal gjelde ut april. Det er en mulighet for at denne perioden kan bli mer 

langvarig. Denne nasjonale dugnad er noe som alle klubber og idrettslag stiller seg bak. 

Den største og mest synlige konsekvensen er som sagt opphør av omtrent all aktivitet i idrettslaget. I 

en tid der idrettsparken skulle sydet av aktivitet nærmest fra morgen til kveld, er det nå nesten helt 

tomt. Kunstløpgruppen var i ferd med å avslutte sin sesong, men fikk likevel et brått avbrudd på sine 

aktiviteter. Det samme gjelde for basket, turngruppen/dans og friidretten. Alt står på vent til 

situasjonen normaliserer seg igjen. 

Loddefjord Idrettslag er som resten av verden opptatt av å forebygge og begrense smitte av 

koronaviruset. Det aller viktigste nå er å ivareta liv og helse. Det er viktig at vi alle følger de råd og 

pålegg som gis fra myndighetene, og at alle vi som er glad i klubben vår bidrar til dette. Det betyr 

blant annet å sørge for at forbudet mot aktivitet på banene håndheves inntil ny beskjed blir gitt. 

Samtidig er det viktig å opprettholde fysisk aktivitet, og vi er heldig som har flotte turløyper i 

nærområdet vårt. Gå en tur, ta en joggetur, kjør bakkeløp – mulighetene er mange! Vi håper 

gruppene, trenere, oppmenn og foreldre motiverer alle barn og unge i Loddefjord IL til egentrening i 

ukene som kommer, selv om all felles aktivitet utgår og banene er stengt. 

Loddefjord IL har en relativt sunn økonomi, og vi vil komme oss gjennom dette. Det jobbes med å 

vurdere ulike tiltak som kan settes i verk fra klubbens side, og vi vet at NIF jobber for å få en oversikt 

over de totale økonomiske konsekvensene som dette nødvendige vedtaket påfører idretten. Vi håper 

og tror på løsninger fra myndighetenes side som kan være en form for et bidrag som vil hjelpe på, 

men vi vet også at dette ikke vil være nok. Her skal vi som klubb snu hver en stein for å kunne 

redusere kostnader når aktiviteten er lagt ned, og drive klubben på en fornuftig måte gjennom denne 

krisen.  

Vi maner til måtehold i gruppene i tiden som kommer. Som styre i en vanskelig tid prøver vi å gjøre 

nødvendige grep for å sikre at vi også når situasjonen normaliserer seg skal kunne tilby stor grad av 

aktivitet for barn, unge og voksne i idrettslaget vårt. Situasjonen med koronaviruset rammer 

idrettslaget både i forhold til aktivitet og økonomi. Noen av de grepene som gjøres er små men 

viktige, andre er større og mer inngripende og med store konsekvenser for enkelte.  

Vi har også ansvaret for noen arbeidstakere i den situasjonen vi står i. Vi har dessverre sett oss nødt 

til å gå til det skritt å varsle disse om permittering en tid fremover. Dette er et nødvendig grep for å 

ta ned kostnader i en periode der aktiviteten i idrettslaget er på et absolutt minimumsnivå. Videre er 

de av klubbens trenere som får en økonomisk ytelse fra klubben også rammet ved at alt av 

utbetalinger stanses inntil aktivitetene starter opp igjen.  



 

 

Det er svært sannsynlig at viktige inntektsgivende aktiviteter som loddsalg og Tine fotballskole vil 

utgå denne våren. Mange bedrifter sliter kraftig allerede, og vi som idrettslag er bevisst det faktum at 

mange av dere kanskje vil oppleve å bli permittert, sykemeldt og oppleve at inntektsgrunnlaget 

forsvinner for en periode fremover.  

Vi er fremdeles avhengig av inntekter som alle andre. Vi har fremdeles utgifter. Driften av 

idrettslaget baseres i stor grad på tilskuddordninger, kontingenter, turneringer, fotballskole, Alvøen 

sommercup og gode samarbeidspartnere. Vi vet ikke hva vi kan forvente av våre samarbeidspartnere 

i tiden fremover, og slik det ser ut nå må vi avlyse viktige inntektsbringende tiltak de neste 

månedene.  

Vi vet at det kommer nye kamper, treninger, cuper, stevner og konkurranser. Så vi trenger også hjelp 

fra dere medlemmer, våre største støttespillere. Vi står kanskje overfor den vanskeligste perioden i 

vår historie. Et massivt krav om tilbakebetalinger vil i verste fall medføre at vi mister våre dyktige 

trenere og ansatte i viktige roller i klubben. I verste fall kan situasjonen få konsekvenser for klubben 

og aktivitetene på lengre sikt. Vi har forståelse for at det kanskje ikke føles riktig å betale for en 

tjeneste man ikke får, men dere skal vite at hele klubben jobber med gode alternativer. Noen har 

allerede fått treningsplaner tilsendt med planer for aktivitet gjennom denne perioden og andre vil får 

det.  

Blir kontingent og treningsavgift et problem, så gi oss beskjed om det så finner vi gode løsninger. 

Samtidig håper vi at flest mulig som har råd til det opprettholder sitt medlemskap og fortsetter å 

betale for det. 

Til orientering er også årsmøtet i idrettslaget utsatt inntil videre. Vi kommer tilbake til ny dato når 

situasjonen er litt mer oversiktlig. 

Vi avslutter med ett sitat fra idrettspresidenten «Dette krever en felles dugnadsinnsats fra idretten 

selv, foreldre og myndighetene. Så nå må vi ta vare på hverandre og støtte opp om laget vårt». 

Se gjerne infofilmen tilpasset barn og unge: https://youtu.be/v1W249tl1vA 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Loddefjord 

https://youtu.be/v1W249tl1vA

