
 

 

 

 

Ærede medlemmer av Loddefjord IL
     JULEN 2020 

 

2020 ble et annerledes år enn det de fleste av oss 

forventet. Vårens nedstenging var brutal og mange av 

oss opplevde noen utfordrende uker med bortimot total 

usikkerhet etter 12. mars. Idrettslaget har også vært 

påvirket av situasjonen og vi har hatt utfordringer med å 

ha normale aktiviteter. 

Det har vært utfordrende for våre medlemmer, trenere 

og tillitsvalgte. Arbeidet som er lagt ned gjennom dette 

krevende året har vært helt avgjørende for at 

idrettslaget har kommet gjennom 2020 på en god måte.  

Pandemiens evige rullerende endringer av regelverk har 

gitt usikkerhet om aktiviteter kan gjennomføres eller ei. 

Dette har krevd standhaftighet og lojalitet fra våre 

medlemmer og tillitsvalgte og vi er stolte av hvordan 

dette er etterlevd i idrettslaget. 

Vi i styret og administrasjonen gjør vårt ytterste for å 

tilrettelegge og utvikle idrettslagets aktiviteter, i tillegg 

til at vi jobber med nye anlegg for nye aktiviteter. 

Idrettslaget skal ha attraktive tilbud for eksisterende og 

nye medlemmer. Så mange som mulig, så lenge som 

mulig for å bli så god som mulig! 

Arbeidet med å bygge friplassen på Alvøen skole er i 

gang og anlegget vil stå klar til bruk for våre 

medlemmer vår/sommer 2021.  

Alvøen Idrettshall er et stort prosjekt som vil ta tid å 

realisere. Kommunen jobber med forberedelse til 

anbudskonkurranse som vil bli lagt ut våren 2021.  

Vi vil være pådriver i prosessen med et smidig 

samarbeid med kommunen slik at Alvøen Idrettshall blir 

det fantastiske prosjektet dere ærede medlemmer har 

ventet så lenge på. 

  



 

 

 

 

 

Selv om det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til 2021, 

så blir det uansett et merkeår for idrettslaget. Da har 

Loddefjord IL vært i tjeneste for nærmiljøet i 60 år.  

Siden 19. januar 1961 har Loddefjord IL vokst til å bli en 

stor og allsidig klubb med over 1 100 medlemmer som vi 

er stolt over. 

Fremtiden gleder vi oss til sammen med dere ærede 

medlemmer. Vi minner om at det er dere som skaper 

idrettslagets utforming med glede, motivasjon og vilje i 

innsatsen for Loddefjord IL. 

Med de beste ønsker for julen og 2021. Stay safe og ta 

vare på hverandre. 

Gledelig Jul og Godt nytt år! 

Beste hilsen 

Styret og administrasjonen 

Loddefjord IL – – en klubb å være glad i 

 

https://www.loddefjordil.no/

