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Innledning 
Året 2020 har vært et meget spesielt år på grunn av korona pandemien. Aktivitetene i klubbe har 
blitt meget redusert i perioder, både når det gjelder trening inne og ute, kamper, arrangementer og 
andre aktiviteter i klubben. De ulike styremøtene i klubben, inkludert hovedstyremøter og 
styremøter i gruppene har stort sett blitt gjennomført etter planen, selv om mange av dem har 
foregått helt eller delvis digitalt. 
Rapporten som nå følger tar for seg aktivitetene i klubben i 2020, først en rapport fra hovedlaget og 
deretter en rapport fra hver av gruppene i klubben. 



1. Hovedlaget 
 
Hovedstyrets sammensetning 
Leder     Torbjørn Skulstad    
Nestleder    Mette Sæle Westrheim 
Styremedlemmer   Sturle Johnsen 
     Andrê van der Heide 

Eivind Lie 
Henriette Instebø  

Styremedlemmer fra gruppene: 
- Fotball    Rune Lyseknappen 
- Turn, dans og idrettsskole Monica Finnkirk 
- Kunstløp   Arnt-Inge Solvang 
- Basketball   Geir Bangstad 
- Friidrett   Oddbjørn Haugen 
- Ski    Stig Pedersen 

 
Ungdomsrepresentanter  Simen Glesnes 
     Kine Ellingsen 
 
Varamedlem    Lise Forthun 
 
Kontrollkomiteen   Johannes G. Eriksen 
     Tor Egil Mundheim 
 
Administrasjon    Bjørn Morten Myrtvedt 
     Vibeke Wallem 
 

 
Valg for 2021 
Nestleder Mette Sæle Westrheim og varamedlem Lise Forthun går ut av styret.  
Nye representanter presenteres av valgkomiteen på årsmøtet. 
 
 
Styrets arbeid 
Det har vært gjennomført 10 hovedstyremøter i 2020. Møtene ble hold den siste mandagen i hver 
måned, med unntak av juli og desember. Prioriterte oppgaver i 2020 har vært arbeidet med ny 
idrettshall, sportslig utvikling i klubben, ferdigstilling av det nye lagerbygget og vedlikehold både inne 
og ute i Alvøen Idrettspark. 
 

 
Aktiviteter og annet i 2020 
I 2020 har vi endelig fått bekreftet at det blir bygget en idrettshall i Alvøen Idrettspark. 
Hallkommiteen i klubben har gjort en god jobb, med tett oppfølging av kommunen underveis. Dette 
vil de fortsette med helt til hallen er på plass. 
Sportslig har 2020 dessverre vært et år med lite sportslig aktivitet i klubben, grunnet korona 
pandemien. Mange treninger og kamper både inne og ute har blitt avlyst eller utsatt siden mars. 
Spenningen var spesielt stor i forhold til damelagets kamper i 2. divisjon fotball, etter opprykket i 
2019. Vi håper at de får spille kamper i år. 



I områdene rundt parken har det vært mye aktivitet, både sommer og vinter, med turgåing og 
skiturer, Tufteparken brukes jevnlig av mange forskjellige, tennis og aktivitetene til barnehager og 
skoler i parken. 
Det er utført vedlikehold på uteområder, nytt lys i lysløypen, sitteområder, snømåking, banemerking, 
klipping av gressbanen og andre områder i parken, felling av trær og busker, veien i lysløypen og ikke 
minst bossrydding. Mye av dette er utført med godt dugnadsarbeid av mange trofaste medhjelpere, 
dette gjør at Parken er så innbydende som den er. 
Bergen Kommune Idrettsservice har bidratt med vedlikeholdsarbeider på bygg i AIP og på noen 
uteområder som f.eks. friidrettsbanen, samt gressklipping i sommerferien. Driften av AIP er avhengig 
av godt samarbeid med Bergen Kommune og mye tid går med til kontakten med kommunen. 
Loddefjord IL ved Daglig leder vil takke Bergen kommune for godt samarbeid. 
Vi har også satt stor pris på den positive innstillingen og det gode arbeidet til dugnadsgjengen og til 
alle dere som har vært med på store og små dugnadsarbeider i Parken i 2020. Med deres innsats er 
det trivelig å ferdes i Parken for alle i nærområdet vårt. 
 
I 2020 inngikk Loddefjord IL en ny utstyrsavtale med Nike, etter flere år med Adidas som leverandør. 
Vi beholdt Torshov som forhandler og leverandør til klubben. 

 
Mål fremover 
Hovedstyret og daglig leder i klubben vil i årene fremover jobbe for å realisere mange nye planer og 
prosjekter. Det mest aktuelle i første omgang er ny kunstgressbane ved Alvøen skole, ny rulleskibane 
parallelt med lysløypen og lys rundt gressbanen og friidrettsområdene. Det er mange flere kreative 
planer for nye aktiviteter i Loddefjord IL fremover og økt aktivitet også i de aktivitetene vi har i dag. 
 

Lagets økonomiske situasjon 
Loddefjord Idrettslag har god økonomi. I 2020 fikk vi dekket mye av de tapte inntektene vi hadde på 
grunn av korona og vi er godt rustet til å gjennomføre de planlagte nye prosjektene fremover. 
 

Medlemstall 
I Loddefjord IL var det totalt 1167 medlemmer pr. 31.12.2020. Det er en nedgang på 55 medlemmer 
fra året før. Hittil i 2021 har nedgangen fortsatt litt. Pr. 6. april er det 1063 registrerte medlemmer. 
 

Medlemsutvikling 
 Basket 

 
Fotball Friidrett Kunstløp Ski Turn Idr.skole Totalt  

Ant. medl. pr. 
jan 2021 

56 493 41 204 4 306 63 1167 

Ant. medl. pr. 
jan 2020 

73 505 31 222 1 340 60 1232 

         
 

  
Det er en nedgang på 55 medlemmer totalt. Nedgangen kan skyldes mindre aktivitet i 2020. 
 

 
Årsregnskap i LIL 2020 med revisors beretning og budsjett for 2021 
Se eget vedlegg i sakspapirene til årsmøtet 
 

Kontrollkomiteens beretning 
Se eget vedlegg i sakspapirene 
 



Avslutning 
En stor takk til alle tillitsvalgte i hovedstyret, i gruppene, dugnadsgjengen, seniorgruppen, andre 
tillitsvalgte og komiteer som har bidratt i 2020. En takk også til alle trenere og medlemmer som 
har representert LIL på en positiv og representativ måte i hele 2020, på tross av det vanskelige 
året med korona situasjonen.  
En stor takk også til alle bidragsytere til idrettslaget i 2020. Vi har på grunn av dem kommet bra ut 
av det spesielle koronaåret Vi har mange planer for nye aktiviteter i Alvøen idrettspark fremover, 
inkludert rulleskibane langs lysløypen, oppdatert friidrettsområde, sandvolleyballbane, en ny 
tennisbane og mye annet. 
Vi ser positivt på perioden fremover for Loddefjord Idrettslag. 
 
Hovedstyret og Daglig leder 
 
 
 

2. Noen stikkord fra årsmeldingene fra gruppene i LIL 
 

Alle gruppene presenterte sine årsmeldinger på de årlige møtene i hver gruppe, så her følger 
bare noen stikkord fra disse årsmeldingene. 
 
 

a) Friidrett 

Gruppestyret 2020     Trenar 2020 
Oddbjørn Haugen (leiar)    Stian Drotningsvik 
Stig Pedersen      Toril Sjursen Kolbjørnsen 
David Eddie      Per Magnus Arjun Solli (våren 2020) 
Alexander Hansen     Tanja Seland Forgaard 
Stian Drotningsvik     Eline Beate Sandvik 

 
Medlemstal og trening 
Per 31.12.2020 er det 41 betalande medlemer, av desse 29 aktive barn. Heile 18 av barna er nye 
medlemer i løpet av året. Barna er organisert i to treningsgrupper, yngstegruppa 9-12 år og 
eldstegruppa 13-16 år. Treningane blir gjennomført av våre to betalte trenarar, Stian og Toril, og av 
dei to foreldretrenarane, Tanja og Eline Beate. I utesesongen (april-september) har det vore trening 
kvar måndag og onsdag i Alvøen idrettspark. I vintersesongen har begge gruppene trening onsdag i 
gymsalen på Alvøen skole og dei eldste har også løpetrening ved Alvøen fabrikker måndagar. I fjor 
haust har treningstilbodet blitt utvida til to dagar også for dei yngste med ei trening ute i Alvøparken 
eller i Leikvanghallen i Åsane, ofte saman med Norna-Salhus si 10-12 årsgruppe.  
 
Friidrettsanlegget, treningsforhold og utstyr 
På Alvøen skole kjem det no ein «friplass» (som inkluderer ei mini friidretts-rundbane på 200m, 
kulesektor, lengdegrop, og høgdehoppstativ) som er planlagt å vera klar til mai 2021. 
Begge desse nye anlegga vil forhåpentlegvis også gje betre treningsmuglegheiter for friidrett. 
Det er kjøpt inn ein del nytt friidrettsutstyr, blant anna 12 nye hekkar, 2 nye startblokker, kuler, 
diskos og kjegler til bruk på friidrettstrening.  
 

Framlegg til valg av gruppestyre friidrett 2021 

Oddbjørn Haugen (ikkje på val, valt for 2 år i 2020) 

Stig Pedersen (ikkje på val, valt for 2 år i 2020) 

David Eddie (2 år) 

Alexander Hansen (2 år) 

Linda Sandvik (2 år, ny) 



b) Skigruppen 

Gruppeleder 2020: Stig Pedersen 
Medlemstall 2020: 4 
 

Vedtak på  årsmøte  2020 
På årsmøtet i Loddefjord idrettslag 2020 ble det besluttet at skigruppen ble videreført som egen 
undergruppe i idrettslaget, med Stig Pedersen som leder.  

 
Anlegg/treningsfasiliteter 
I loddefjord IL planlegger vi en ny rulleskiløype paralellt med lysløypen. En slik trase vil være reservert 
for aktivitet på rulleski, inlineskøyter og evt sykkel. En fordel med å legge løypen langs lysløypen er 
nærhet til Alvøparken og at dette gir mulighet for å bruke dagens lysmaster.   
 

c) Kunstløp  

 
Styret 2020 

Leder Jon-Atle Spilde (Arnt-Inge Solvang) * 

Nestleder Marit Pile  
Styremedlem Margun Wik  
Styremedlem Monica Steen  
Styremedlem Martine Hope  
Styremedlem Arnt-Inge Solvang  
Styremedlem Beate-Helene Andersen  
Varamedlem Hilde Askeland  
  
* Jon-Atle Spilde trakk seg fra styret september 2020. Arnt-Inge 
Solvang ble valgt som leder i LIL kunstløp frem til neste årsmøte i Loddefjord Idrettslag. 

  

Medlemstall  
Det var 195 registrerte medlemmer pr. 14. februar 2021.  

    
Skøyteskolen 

Skøyteskolen er en viktig del av gruppen.  
Målet for skøyteskolen nybegynnere  
Skøyteskolen har vært delt inn i fire grupper;  
Nybegynnere, Delfin og Pingvin - Hovedansvar Monica og Martine med hjelpetrenere.  
Skøyteskole 1 - Hovedansvar Kristina Kozlova med hjelpere. 
Skæyteskole 2 - Hovedansvar Esther Adade 

Ungdom - Hovedansvar Hanne Eliassen og Jurijs Salmanov. 
  

Forslag til nytt styre i LIL Kunstløp  
Leder: Arnt-Inge Solvang - ikke på valg - 1 år igjen  
Medlem: Monica Steen - ikke på valg - 1 år igjen  
Medlem: Martine Hope - ikke på valg - 1 år igjen  
Medlem: Margun Wik - gjenvalg - 2 år  
Medlem: Hilde Askeland - gjenvalg - 1 år  
Medlem: Marianne Trondsen - ny - 2 år   
Medlem: Viktoria Grimen - ny - 2 år  
Medlem: Yulia Otradinskaya - ny – 2 år 
 



d) Fotball 
 
Året 2020 ble et annerledes år. Covid 19 kom over oss og rammet hele samfunnet 12.mars.  
All aktivitet ble rammet med utsettelser eller stengt.  
I dette var det mange retningslinjer rundt smittevern som måtte overholdes.  
Det ble et år med mange forhåpninger om en normal trening- og kamphverdag, men det ble ikke 
sånn.  
Med utfordringene med smittevern og retningslinjer som stadig endret karakter, er jeg imponert 
over alle våre tillitsvalgte, trenere, oppmenn og ikke minst spillerne, at de klarte å holde 
motivasjonen oppe.  
 
Vi fikk allikevel arrangert vår tradisjonsrike Tine Fotballskole, riktig nok med stort fokus på smittevern 
og de utfordringer som det gav. Tusen takk til Anniken og administrasjonen i Tine fotballskole.  
Alvøen sommercup ble for første gang ikke arrangert grunnet Covid 19.  
FFO og akademiet har i all hovedsak vært gjennomført, men ikke med samlinger i garderober og 
kafeen.  
 
I 2020 fikk vi også vår første heltidsansatte sportslige leder, Petter Bakke.  
 
Tusen takk til alle som bidrar! 2020 har definitivt vært et vanskelig år grunnet Covid 19, men vi satser 
på at 2021 blir et nytt spennende år for Loddefjord fotball.  
 
Innstilling til valg av fotballstyret 2021: 
Leder, Rune Lyseknappen 
Nestleder, Gisle Andersen 
Styremedlem og sekretær, Ingvild Aakre 
Styremedlem, Stein Ove Pettersen 
Styremedlem, Tom H. Andersen 
Styremedlem, Morten sanne 
Styremedlem, Morten Rossland 

 

 

e) Basketball 
 

Årsmelding Loddefjord IL – Basketgruppen 

Aktiviteten har i 2020 vært sterkt preget av pandemien og vi har mistet all aktivitet for senior 

mosjon. Det er mulig denne aktiviteten kan gjenopprettes høsten 2021. 

Seriespill og sesongen for våren 2020 ble avlyst og vi har ingen endelige resultater for seriespill, men 

grunnet foreløpig plassering rykket vårt U15 (nåværende U16) og fra B til A puljen og spiller nå i U16 

A fra høsten 2020. Seriespillet kom så vidt i gang høsten 2020 før det ble stengt ned igjen, og det var 

stengt for kamper ut 2020. 

Vi har hatt aktivitet med seriespill høsten 2020 for lagene: U19 gutter, U16 gutter og U13 jenter. 
Vi har hatt treningstilbud for barneskole. 
Vi har hatt aktivitet (besøkt) idrettskolen til hovedlaget. 
Vi har hatt spillere aktive i Bergen Elites talentprogram. 
Vi har deltatt i prosjektet «StartOpp Bergen». 
Vi har hatt trenere på NBBF’s «Den Store Trenerhelgen» (dette ble gjennomført januar 2021) 



Vi har gjennomført en økning i ressurspersoner tilknyttet gruppens drift og er nå 4 personer involvert 
i denne driften. Det er fremdeles stort potensiale i å videreutvikle dette, noe som må være en 
prioritering fra høsten 2021. 
 
 
Medlemsoversikt 
Det var i 2020 ca. 50 medlemmer i klubben, med 41 lisensierte. Det er en nedgang siden forrige år, 
men det er vanskelig å sammenligne tall med tanke på effekten av pandemi og nedstenging. Vi ser at 
tallene for aktive på de «sentrale» aldersbestemte lagene var stabilt. 
 
 
Fastsettelse av treningsavgift 
Treningsavgiften er økt til satsene foreslått ved forrige årlige gruppemøte og det er ikke forslag om å 
endre disse. Disse satsene forblir 1.250 pr halvår for aldersbestemte lag og 750 pr halvår for 
barneskolelag, dette har vært gjeldende fra høsten 2020. 
 
 
Styret i gruppen har bestått av: 
Geir Bangstad, leder 
Sondre Lemme, styremedlem 
Hege Hovland, foreldrekontakt/foreldrekomite 
Kjersti Stenerud, hjemmekamper 
 
 
Valg 2021 
Forslag til styret for gruppen er: 
 

Styreleder: Geir Bangstad, som også blir gruppens representant i hovedstyret i klubben 
 

Øvrige posisjoner i styret foreslås videreført: 
Sondre Lemme 
Hege Hovland 
Kjersti Stenerud 

 
 
Med supplering av en ekstra person som har ansvar for rekruttering/medlemsoversikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f) Turn, idrettsskole og dans 
 
 
Innledning 
2020 har vært et spesielt år også i idrettsverden. Pandemien  Covid-19 stengte ned de fleste av 

aktivitetene våre store deler av vårsesongen, og har preget høstsesongen på mange måter. Vi er 

likevel godt fornøyde med å ha klart å opprettholde god aktivitet i gruppene. Både styret og trenerne 

er en fin gjeng blandet av erfarne og nye.  

Styret har i 2020 bestått av følgende: 

 Leder:   Monica Finnkirk  
 Økonomi ansvarlig: Margun Wik 
 Medlem:  Bente Gjerde 
 Medlem:  Ståle Faugstad 
 Medlem:  Camilla Johnsen 
 Medlem:  Camilla Sognnes Rasmussen 
 Medlem:  Elise Sjursen Trones 
 Medlem:  Marianne Hellem-Andreassen  
 

Styret 
Styret i gruppen fikk påfyll av to nye medlemmer.  Vi har gjennom året hatt færre styremøter enn 
normalt grunnet pandemi og lavere aktivitet. Flere små  arbeidsmøter blant styremedlemmene med 
godt smittevern.  
2020 har vært et spesielt og annerledes treningsår. Vi vil rette en spesiell takk til alle våre trenere 
som har tatt alle pandemiutfordringer på strak arm! De har gjort sitt ytterste for å kunne 
gjennomføre gode og inspirerende treninger til tross for til tider strenge restriksjoner.  
 
Valg  
De som er på valg stiller til gjenvalg, så innstillingen til styret er at det samme styret fortsetter i 2021. 
 
Aktivitet i turngruppen  
I 2020 har året vært preget av pandemi. 12. mars stengte samfunnet ned, og all trening ble avlyst for 
en periode. Alle konkurranser, stevner og oppvisninger fra mars-juli ble for alle gruppene avlyst. Ved 
gjenåpning i april/mai bar treningene preg av strenge koronatiltak i form av færre utøvere pr gruppe 
samt mange smittevernsregler.  
Ingen grupper over 20 utøvere var tillatt. Dette ga oss utfordringer både administrativt, for utøvere 
og for trenere. 
Til tross for pandemi, klarte vi å arrangere dansecamp 11.-13. august i samarbeid med Mola 
stiftelsen. Dette var et gratistilbud for 4.-7. klasse i vår bydel.  
Hovedfokus var dans, men vi hadde også andre aktiviteter både inne og ute samt grilling, tur og 
sosialt samvær. Campen ble avsluttet med livestreamet danseoppvisning på gressbanen i strålende 
vær. Instruktørene kom fra både dans, idrettsskole og fotball. Alt i alt var dette et vellykket tilbud 
som vi håper å arrangere også til neste år. 
I noen aldersgrupper har vi hatt en nedgang i antall medlemmer. Vanskelig å si om dette skyldes 
pandemi eller har andre årsaker, men noen faktorer som begrensinger på antall partier, avlyste 
treninger i perioder, ingen stevner/konkurranser å trene mot (motivasjon) tror vi kan være 
medvirkende. Elevtallet blant de yngste klassene på Alvøen skole er også lavere enn tidligere. 
Økonomisk har vi kommet oss godt gjennom 2020. Daglig leder/regnskap har gjort en god jobb med 

å søke ulike tilskuddsordninger og vi har fått god kompensasjon for tapte inntekter.  



Aktivitet Gymlek 
Vårsesongen ble noe kort grunnet koronasituasjonen. Høstsesongen startet som planlagt, men 
partiene ble begrenset til 20 deltakere. Aktiviteten har vært begrenset mtp bruk av utstyr grunnet 
smitteverntiltak. Stabile hovedtrenere på begge partier samt nye hjelpetrenere fra i høst. 
Høstsesongen ble avsluttet med digital juleoppvisning.  
Venteliste på begge partier.   
Trampett 
Vi har hatt to partier med trampett, fordelt på alder. Også her var vårsesongen preget av 
koronasituasjonen med færre treninger og smittevernregler mtp bruk av utstyr. Det yngste partiet er 
nokså fullt. Det eldste partiet inngikk i høst «samarbeid» med Kjøkkelvik il, og flere av våre utøvere 
trener nå der.  
 

Aktivitet Jazzdans 
Igjen, en vårsesong preget av nedstenging og avlyste treninger forårsaket av pandemi. Partiene 
måtte deles for å kunne gjennomføre treninger, enkelte partier fikk digital dansetrening mens andre 
hadde filmer av dans tilgjengelig på facebook som de kunne trene på hjemme.  
Våre faste trenere over mange år, Jessica og Mariell, ga seg etter vårens sesong. De har gjort en 
strålende innsats i mange år. Dessverre ble avslutningen med Eurogym Island, som var deres store 
mål, avlyst.  
I høst ble dansepartiene fra ungdsomtrinnet inndelt på ny måte. Det var flere grunner til dette. Flere 
ønsket å trene to ganger i uken, dette har vært etterspurt lenge. For å prøve å beholde danserne 
lengst mulig trengte de eldste danserne litt mer utfordringer. Partiene ble delt inn der danserne 
kunne velge mellom å trene 1 og to ganger i uken. Rød ble partiet for de som er øvet, det gjør at de 
mest motiverte valgte dette partiet. 
Trenerne gjorde et godt arbeid med kostymer og koreografier og laget en flott Digital juleoppvisning 

Det ble en stor suksess.  

 
Aktivitet på idrettsskolen 
Vårsesongen ble kort og annerledes også for idrettsskolen. Høstsesongen kom litt sent i gang. Det er 
en liten, men stabil gjeng på idrettsskolen. Det har vært varierte aktiviteter med både interne og 
eksterne trenere. De har hatt besøk av trenere fra turn, basket, jassdans, taekwondo og fotball. Flott 
at de ha brukt trenere fra andre grupper i nærmiljø og klubb. Idrettsskolen har også vært på Bergen 
klatresenter og hatt besøk av hildemors danseskole for å lære hip hop. 
Avslutning med nissegrøt fikk de også til.  
 
Høst sesongen var idrettsskolen arrangert som et gratistilbud. 
 

 
 


