ÅRSRAPPORT 2015 TIL ÅRSMØTE I LODDEFJORD IL FOTBALLGRUPPEN –
TIRSDAG 9/2
Loddefjord il fotballgruppen har hatt høy aktivitet både sportslig og administrativt også i 2015. Nytt av året
er samarbeidet med AltiFotball. De har markert seg spesielt med FFO og Akademiet. AltiFotball har
aktiviteter mand/tirsd/torsd/fredager fra kl. 14-1600, det er vi særdeles glade for. Det å få barn i alderen 812 år i aktivitet på denne tiden av døgnet er kjempepositivt, ikke minst da det på denne tiden ingen
lagaktivitet i parken.

Klubben har i 2015 hatt over 60 lag påmeldt i seriesystemet, 2/3 av disse lagene tilhører barneavdelingen.
Microgruppen som ble startet for 5 år siden ser ut til å bli en stabil gruppe hvert år, så også i 2015.

Ungdomsgruppen har hatt sportslige gode resultater, både på første lag og på breddelag. Vi skal ikke trekke
fram enkelt lag, da noen kan bli forbigått. Det som er gledelig, er at vi ser en god utvikling på samarbeidet
mellom 1.lag og breddelag. Det er gledelig for alle, spesielt for de aktive som strever med å komme fast inn
på et 1.lag.

På jentesiden vil jeg med glede trekke frem den positive trenden vi ser i ungdomsgruppen. Jenter 13år, 14år
og gruppen jenter 17år er store grupper med mange aktive jenter. Dette gjør at vi har stor tro på
jentefotballen i Loddefjord il i fremtiden.

Vi har også i sesongen 2015 hatt et samarbeidslag med Olsvik rundt Jenter 2000.

Tuftegjengen ble også i 2015 kretsmester. Denne gjengen har blitt kretsmester de siste 3 årene, det er
utrolig.

Vi har i 2015 hatt 2 juniorlag og 3 seniorlag. Dette gir et veldig godt tilbud for alle som ønsker å spille
fotball, enten det er med høye ambisjoner eller bare for det sosiale. Dette vil vi bygge videre på også i
2016.

A-lag herrer fikk en vanskelig sesong og rykket ned. Det skulle ikke mye til før vi kunne holdt oss, men
dessverre gikk det ikke. Stolt over gutta som sto på til siste kamp. Heldigvis ser vi en revansjesugen gjeng
som nok vil gi tøff motstand til våre motstandere i 4. divisjon.

Vårt rekruttlag i 6.divisjon kjempet i toppen om opprykk helt til siste kamp. Dessverre ble det ikke opprykk
for våre rekrutter, men det blir motivasjonen i 2016. Senior 3 var også i toppen av sin avdeling i 7. divisjon.

Våre to A-lagstrenere Roy Gloppen og Vegard Holand er ikke med oss videre, vi takker begge for
innsatsen de har gjort for klubben og laget i den tiden de har vært med oss.

Alag Damer landet tilslutt på en hederlig 5.plass i 3.divisjon. Damelaget er i et generasjonsskifte med
mange unge spillere. Spennende tider også her, vi ser en god rekruttering lengre ned i årgangene. Men, det
er allikevel en utfordring å samle de beste seniordamene i Bergen vest. Her er det startet en prosess for å
kunne se om klubbene i bergen vest kan samle de beste seniordamene på et lag og da Loddefjord il, som
har best erfaring og kompetanse på damesiden i Bergen vest.

Vi i fotballgruppen tilstreber å kunne gi et fullverdig tilbud til de som ønsker ekstra utfordringer samt de
som ønsker et sosialt treningsmiljø. Det er en utfordring, spesielt på trener-og leder siden. Heldigvis har vi
mange flotte trenere/ledere som bruker mye av sin fritid i parken. Nytt av året er at vi har satset på å
utdanne trenerveideler, en er ferdig utdannet og en er i gang med kurset i regi av fotballkretsen. Dette ser vi
på som en investering for å kunne holde et godt nivå på våre trenere.

Dommergruppen vokser. Vi har i 2015 hatt en aktiv dommergruppe som vi ønsker å bygge et miljø rundt,
det blir spennende om vi klarer å bygge videre på den positive trenden også i fremtiden.

Fotballgruppen har også i år arrangert to store arrangementer for barn gjennom sin årlige fotballskole og
sommercup. Dette er to arrangementer som begge er i tråd med kommunens ønsker rundt tildeling av
Basistilskudd. Arrangementene viser god dugnadsånd, noe som er helt fundamentalt dersom klubben skal
kunne drive på et nivå som er i tråd med medlemmenes ønsker.

Selv om det er god dugnadsånd på våre årlige faste arrangement, derav også loddsalg og drift av kiosk, er
det stor slitasje på styremedlemmer og ildsjeler. 2015 har også vært et travelt år for våre styremedlemmer,
men vi opplever med glede nye ansikter som ønsker å bidra for klubben. Mange bidrar, men vi trenger flere
tillitsvalgte som kan være med å påvirke klubben på en sunn måte.

2015 har også vært et tøft år å hente frisk kapital fra våre sponsorer, men heldigvis har vi mange trofaste
sponsorer som vi er veldig takknemlig for. Nye sponsorer er kommet til, det er vi glade for, men ikke minst
avhengig av.

Tusen takk til alle som bidrar!
2015 har definitivt vært et spennende år både sportslig og administrativt, vi gleder oss til fortsettelsen.

Rune Lyseknappen
Loddefjord IL Fotballgruppen

Årsrapport A-lag Kvinner
2015
Lag: A-lag Kvinner
Divisjon: 3.divisjon
Apparat:
Trener: Anniken Schimmer Hoff
Assistenttrener: Tonje Hellesund
Assistenttrener: Miriam Kleppa
Assistenttrener: Ernst Hoff
Oppkvinne: Bente Schimmer Hoff
Keepertrener: Lennart Lindqvist
Fysioterapeut: Cathrine Schimmer Hoff
Spillerstall:
Miriam Kleppa, Sofie Tvedte, Katrine Olsen, Henriette Mundheim, Malin Heggernæs,
Nathalie Ask, Amanda Sanne, Linn Aarseth, Lina Forthun, Lene-Mei Grundeland,
Miriam Lerøy, Susanne Sørheim, Kristina Røkenes, Elise-Linn Alsaker, Jannicke Stien,
Rebecca Furnes, Malene Misje, Victoria Løvheim, Lene Mjelde, Tine Martinessen og
Sara Vareberg.
Oppkjøring
Startet med få spillere, men utover i februar fikk vi dannet en spillerstall. Jentespillere fra
00/99-gruppen hospiterte en gang i uken fast. Vi gjennomførte tre treninger i uken med
variert innhold. Det ble spill i gymsalen, samt skadeforebyggende en gang i uken.
Utendørs ble det lagt mye fokus på kondisjon, å tilføre spillerne selvtillit og å øke
kvaliteten på treningsøktene. For å øke selvtilliten delte vi ofte spillerne inn i grupper ut
fra posisjon på banen. Her fikk de øve på spesifikke kvaliteter rettet mot deres posisjon
på banen. I tillegg fikk vi et godt samarbeid med friidrettstrenerne i Loddefjord. To
ganger i måneden gjennomførte de en økt med løpeteknikk med spillerne. I februar startet
vi med treningskamper, som viste gode resultater. Mye av det som ble jobbet med på
trening kunne vi gjenspeile i kamp. Totalt gjennomførte vi tre treningskamper før
treningsleir.
En viktig del av oppkjøringen var futsalserien i 1.divisjon. Dette har vært en måte å holde
spillerne i aktivitet i vinteren, samtidig som spillerne syntes det er gøy. De har møtt god
motstand, så det har vært mange tøffe kamper. Spillerne har en unik mulighet til å øve på
teknikk, overblikk, rom, bevegelse og kvalitet i pasningsspillet. Her har de hatt stort
utbytte!

Treningsleir
I år som tidligere år ble årets treningsleir lag til Tyrkia og Hotell Selin. Et glimrende
anlegg med 3 fotballbaner på selve hotellanlegget. Etter hvert har vi fått meget god
erfaring med hvor mye spillerne tåler av trening og vi klarte stort sett å gjennomføre 2
økter daglig. Vi fikk gjennomført 2, 5 kamper en mot et Sveitsisk lag der vi tapte, så ble
det seier mot Tetnes. Vi spilte også mot et lag i fra Stavanger en 7 er kamp mest for
kosen der vant vi stort. Dessverre var været veldig dårlig med regn og vind men vi fikk
nå oppleve soldager denne gangen også og da fikk spillerne nyte solen og bassenget. I år
som i fjor reiste vi med A – lag herrer som er veldig positivt for miljøet i klubben. Å reise
på treningsleir er stor kostnad for klubben, og vi vil bruke anledningen til å takke styret
som støtter oss og lar oss reise. En takk til velvillige sponsorer også som bidrar sterkt til
dette Vi vil gå så langt å si at en treningsleir er en fantastisk fin måte å bygge et godt
miljø på i klubben.
Mål for sesongen (spillerne kom sammen fram til dette):
«Topp 3 og holde Sotra bak oss»
Vårsesong
I begynnelsen av april var det klart for første seriekamp. Laget følte seg klar etter en god
oppkjøring og treningsleir i ryggen. Vi starter med å spille en fantastisk kamp mot
Hordabø/Radøy/Manger, og tar med oss 3 poeng. I de neste kampene møter vi bedre lag,
og vi møter motstand som preger oss utover i sesongen. Vi er lite effektiv foran mål, og
virker utrygg bakover. Etter noen kamper med uavgjort og tap bestemmer vi oss for å
innkalle til et «oppvaskmøte» for å høre hva spillerne tenker om utviklingen. Det var
tydelig en frustrert gjeng som ønsket å prestere bedre. Kaptein Linn sier at vi må finne
tilbake troen på det vi driver med på banen, og disse ordene har vi tatt med oss inn i hver
kamp. Spillerne fikk seg en opptur, og begynte å vise det med gode resultater. Vi
avslutter vårsesongen med å vinne 4-2 over topplaget, som ikke hadde tapt så langt i
sesong. Til sommerferien har vi 18 poeng, og havner over midten på tabellen.
Sommer
For oss er det viktig at spillerne føler seg som en del av klubben. Gjennom både
fotballskole og Alvøen sommercup har spillerne på A-lag kvinner bidratt. Selv om dette
er ansett som dugnad for klubben, er det også en sosial samling for spillerne. De yngste
spillerne deltok på årets Dana Cup, som var en stor suksess.
Vi avsluttet sommeren med store endringer opp mot høstsesongen. Dessverre mistet vi
for mange spillere, noe som skulle prege høstsesongen. Vi ble nå i stor grad avhengig av
jentespillerne som hospiterte med oss.

Årsakene for frafallet var ulikt:
- 3 spillere byttet klubb (Lina Forthun til 2.div Fyllingsdalen, Julie Børve til Bønes pga
familien flyttet og Rebecca Furnes tilbake til Lyngbø pga misfornøyd med spilletid).
- 1 langtidsskade
- 1 pga jobb
- 1 pga skole i utlandet
Høstsesong
Det ble store endringer i spillergruppen, og det krevde ekstra mye av de som utgjorde
stallen. Heldigvis var det en fin og pliktoppfyllende gjeng som brettet opp ermene, både
for medspillerne, trenerapparatet og klubben. Vi hadde varierte resultater, og det startet
tøft for oss. Utover høsten tok vi flere og flere poeng, og opplevde at vi var mer effektiv
foran mål enn tidligere. Når sesongen nærmet seg slutten, ble det stor konkurranse om
best mulig plassering. Det var jevnt over midten, og målet var tredjeplassen i 3.divisjon.
Vi endte sesongen 2015 på 5.plass, kun tre poeng unna 3.plassen. Vi klarte å ta 17 poeng
på høstsesongen, noe vi var fornøyd med.

Sosialt
1. «Har vi det bra sammen utenfor banen, blir det automatisk bedre samarbeid på banen».
Mottoet følger oss gjennom sesongen, og det er noe vi har troen på. Dermed har vi hatt en
rekke sosiale tiltak/samlinger i 2015. Ved månedsskifte avsluttet vi alltid med kveldsmat
i kafeen. Her fikk spilleren med best treningsfremmøte en oppmerksomhet, noe som har
virket positivt på treningsoppmøte.
2. Treningsleiren er høydepunktet for mange av spillerne, spesielt med tanke på det
sosiale fellesskapet. I tillegg har det vært bra at herrelaget har deltatt, slik at klubben blir
mer sammensveiset.
3. Sponsoren vår Vestkanten har gitt oss gratis bading. Dette har vært en god
restitusjonsøkt etter kamp, samt viktig for det sosiale.
4. I sommer ble damelaget og herrelaget invitert på «Team building» av fotballgruppen.
Et utrolig positivt tiltak, som vi håper blir en tradisjon. Dessverre stilte vi med få fra
damegruppen, men vi fikk gode tilbakemeldinger fra de som deltok.
5. Sommerfest og årsfest
6. Juleavslutning hos trener
7. Futsalserie
8. Cuper for de yngste spillerne (NOBI cup, Dana cup)

Oppsummering
Vi nådde ikke målet vårt om 3.plass på tabellen, men havnet på 5.plass. Vi kan se tilbake
på en oppkjøring før sesong av høy kvalitet, samt en rekke gode kamper i sesong.
Dessverre ser vi de samme utfordringene i angrepsspillet vårt, som i tidligere sesonger.
Vi er lite effektiv og skaper ikke de store sjansene. Damelaget mister mange spillere til
høstsesongen, noe som preger treningssituasjonen og kampsituasjonen. Vi er imponert
over jentespillerne som debuterer, og spiller fast med damelaget i høst. Det sosiale i
gruppen har vært veldig bra. En sammensveiset og positiv gjeng.

Årsrapport for Loddefjord Idrettslag Rekruttlag
Herrer 6. Div
Kampledere: Eivind Forthun/ Vidar Aase
Spillere:
Rekruttlaget i 2015 har bestått av spillere fra a-stallen, jr. og guttespillere. Det har blitt
benyttet totalt 54 spillere i løpet av sesongen.
Serien:
Før sesongstart blir det avhold terminlistemøte for lagene i puljene. Loddefjord IL hadde
dessverre ikke anledning til å stille på dette møte. Dette resulterte i at vi i løpet av
sesongen fikk kollisjoner mellom A-lag og rekrutt ved kampavvikling. Det viste seg å
være en utfordring å få flyttet alle kamper som kolliderte. Dette sammen med en
feiltolkning av reglementet som førte til av vi ble fratatt ett poeng på høsten. Vi havnet til
slutt på en 3. plass bak Fri som spilte kvalik.

Til tross for utfordringer har sesongen bydd på mange fine sportslige resultater. Mange
unge spillere har fått prøvd seg på dette nivået. Sammen med rutinerte spiller fra A-laget
har de vist at de tar nivået og vel så det. Flere av de unge har faktisk prestert bedre på vårt
lag i 6.div enn på jr og gutt.
For å få til et bra sportslig opplegg rundt rekruttlaget har vi vært avhengig av god
kommunikasjon mellom trenere rundt lagene.
Ved flere anledninger har det vært slik at spillere fra a-laget har vært lite flinke med å
bekrefte at de stiller på rekruttkamp. Det igjen har ført til at vi alt for seint har kunnet
informere de av jr og guttespillere om å stille til kamp. I noen tilfeller førte det til at de
ikke var tilgjengelig for kamp. Her har vi et forbedringspotensial foran 2016 sesongen.
Takk til Roy/Vegard – Frode/Andre – Tom/Dalhus som har vært ansvarlig for å plukke
spillere til kamp.

2016 Sesongen:
Opprykk til 5.div er fortsatt målet. Samtidig er tanken at rekruttlaget skal være en
kamparena for de av spillerne i a-troppen som får lite spilletid med a-laget, samt unge
fremadstormende jr og guttespillere

Sportslig hilsen

For Rekruttlag Herrer Loddefjord IL
Eivind Forthun

Årsrapport 2015 Kvinner 7er
Lag: Kvinner 7er
Ansvarlig: Anniken Schimmer Hoff
Kvinner 7er består av en fin gjeng som ønsker å spille hobbyfotball 1-2 ganger i uken.
Dette laget er en fin måte å beholde spillere som ønsker å trappe ned fra et damelag eller
som har vært med i klubben på et tidligere tidspunkt.

Spillere: Vanligvis 6 stk på trening, ofte har vi avlyst trening pga for få spillere. Mer
ustabilt i år enn i fjor. Til kamper har vi vært nok grunnet hjelp fra damelaget i enkelte
kamper.

Mål for sesongen: Seriemester og kretsmester!

Futsal 14/15: Deltok i 2.divisjon kvinner. God trening, og en kjekk arena for å samles
hyppigere gjennom vinteren. Vi vant 2.divisjonen 2015!

Sesongen 2015: Mange lag trakk seg fra serien, noe som resulterte i få lag. Vi spilte 5
kamper i vår, og vant alle. Til sommeren lå vi inn en klage på serieoppsettet, og til høsten
ble det en felles pulje. Dette gjorde at vi fikk kamp hver uke og nivået ble bedre. Vi vant
8 kamper i høst, og tapte 1 kamp. Det resulterte med at vi ble seriemester og kretsmester
også i 2015!

Årsrapport for Loddefjord IL - G16 1.Lag - 2 Div.
Trenere: Tom Henrik Andersen og Eirik Dalhus.
Oppmann: Tor Korten.
Spillere:
Even August
Lars
Erik
Mathias Vågen
Sebastian
Marius
Henrik
Sindre O.
Benjamin
Marius
Torstein
Malik
Kacper
Jostein
Sander
Stian Lerøen
Henrik
Adrian
Andreas
Johnny
Joachim

Bratland
Forthun
Gloppen
Hesjedal
Mundheim
Tonning
Aarethun
Aase
Eggum
Hatland
Korten
Miqdad
Zawadzki
Rosendahl
Tveit
Tande
Waardal
Grønlund
Endregaard
Nguyen
Westrheim

Hospiterte opp til Jr på slutten av året
Trente med Jr etter sommer
Trente med Jr på slutten av året
Hospiterte opp til jr på slutten av året
Hospiterte opp til jr på slutten av året
Trente med Jr på slutten av året

Flyttet etter sommer
2.Lag etter sommer

Flyttet opp til Jr. Deltok kun på noen kamper.

Trening: Gruppen har hatt tre fellesøkter i uken. Som 1.Lag er ikke det godt nok, men i
realitetet er treningsmengden til en vesentlig del av spillergruppen mye større. Dette pga
en stor del av spillergruppen deltar på flere lag i klubben, spesielt når det gjelder kamper.
Noen av spillerne har deltatt på opp i mot 3 lag. Dette har ført til at det ikke har vært
mulig å ha 4 organiserte økter for en samlet spillergruppe slik som vi kanskje ønsket.
Samtidig så er det ikke til å legge skjul på at logistikken med to A-lagsspillere som
trenere ikke alltid er helt enkel å få til å gå opp. Her har trenerne heldigvis fått god hjelp
av foreldregruppen.

Kort og greit så har fokuset på treningene vært hvordan et lag skal fungere sammen. De
tekniske ferdighetene til spillergruppen er godt over gjennomsnittet i forhold til andre
spillere på samme alder. Vi har dermed fokusert en del på formasjon, oppspillsmønstre,
hurtig gjennvinning av ball og generelt sett hvordan lagdelene beveger seg samlet. Vi ser
at dette er noe man egentlig burde fokusert på enda tidligere.
Serien:
Vår: Vi ønsket å melde oss på 1.Div, men fikk ikke plass. Målsettingen til gruppen var
deremed enkel. Vi ville avslutte sesongen på førsteplass. Det så lenge ut til å gå veien,
men et fullstendig unødvendig og begrederlig 4-3 tap mot naborival Mathopen sørget for
at vi endte på en 3.plass. Med 9 seire, 2 uavgjort, ett tap og en målforskjell på 41-11 så
kan man uansett ikke klage. Når vi i tillegg ser på hvor godt vi presterte mot lagene foran
oss så betyr det at ferdighetene og kvaliteten på spillergruppen var mer enn god nok til å
rykke opp, men skal man rykke opp så kan man ikke ta lett på én eneste kamp. Der har vi
kanskje litt å jobbe med.

Vår 2015

Høst: Da vi ikke klarte å rykke opp til sommeren så ble det 2.div på høsten også. Igjen
satt vi oss en målsetting om å avslutte på topp. Vi leverte en god høstsesong, men bar
tidvis preg av at enkelte nøkkelspillere deltok på andre lag i stedet for vårt eget. Dette var
imidlertid ikke noe stort problem da det gav muligheter til andre i spillergruppen. Igjen så
glapp målsettingen på slutten av sesongen. Et stygt 4-1 tap mot Gneist borte og en målløs
kamp mot Os i siste serierunde medførte at vi havnet på en 2.plass. Dette resultert i at vi
ikke toppet tabellen, men det hadde vært godt nok for opprykk om det var vårsesongen.

Vi er derfor fornøyd med tanke på at mange av spillerne hospiterte opp på slutten og vi
sendte inn en grei søknad om 1.div spill i 2016.
Høst 2015

Cuper:
DanaCup: Gruppen meldte seg på med ønske om å komme lengst mulig. Dette vedtatt på
spillermøter før avreise. På tross av ønske om å komme lengst mulig så skulle det ikke gå
på bekostning av gleden og samholdet på turen. Cupen begynte dessverre litt dårlig da
boforholdene ikke stod i stil med FNs menneskerettigheter. Tror vi hadde hatt en god sak
om vi hadde meldt i fra til Amnesty International.. Heldigvis fikk vi løst dette på en ok
måte da G16 1., 2.Lag og G14 fikk dele et «stort» klasserom. Vi prøvde å se positivt på
det og følte det sosiale ble styrket på tvers av de ulike lagene. Sportslig sett så er vi ok
fornøyd, vi vant gruppespillet, men røk ut i første sluttspillkamp (1/32 finale mot Ottestad
som røk i 1/4 finale) . Sosialt sett så er vi veldig fornøyd med turen og glad for at vi ble
bedre kjent med de andre spillerne/trenerne som reise fra LIL.
24Cup: To lag påmeldt. (2.plass og delt 3.plass)
Nobi julecup: To lag påmeldt. Begge lag puljevinnere der 1.Lag endte på 1.plass og
2.Lag på røk ut etter 1/8 – finale. Begge lag påmeldt i G16, men 2.Lag bestod så å si bare
av 2000 spillere.
Trenerteamet ønsker å rette en stor takk til foreldrene som har bidratt rundt
kamper/treninger og annet. Spesielt takk til Tor Korten, Eivind Forthun og Alf Hesjedal.
Med vennlig hilsen
For G16 1.Lag
Tom Henrik Andersen

Årsrapport 2015 for Loddefjord IL, Gutter 2002
Teamet rundt laget







Hovedtrener: Stig Storøy
Assistent: Ingvar Landro
Assistent: Oddbjørn Endal
Oppmann: Mats Antoniazzi
Dugnadsansvarlig: Gjert Are Davidsen
Foreldrekontakt: Gert Andersen

Spillere:
Loddefjord G2002 var ved sesongstart 12 gutter. En ekstra trente med
laget en periode i høst, men sluttet igjen. En spiller kom tilbake til
klubben fra Fyllingen på slutten av sesongen. I tillegg har to G2002
gutter spilt fast hos G2001, og vært lite tilgjengelig for spill på G2002.
På grunn av at vi er en liten spillergruppe har det i løpet av sesongen
vært behov for å låne spillere fra G2003 til en del av kampene.
Ingen av spillerne som var med ved årets start, har falt fra i løpet av sesongen.
Samtlige er også med i oppkjøringen mot ny sesong.
Trening
Det har gjennom hele året vært tre obligatoriske treninger i uken.
Oppmøte på trening har vært svært bra. Stort sett har fravær vært
varslet på forhånd, og vært begrunnet med sykdom eller skade.
Både enkeltspillere og spillergruppen samlet har hatt en god utvikling
gjennom året.
Miljø og stemning i gruppen, har vært god.
Kamper
Laget har spilt til sammen 40 kamper (9-er og 11-er fotball).
 16 vunnet
 4 uavgjort
 20 tap
Seriespill:
 Spilte vinterserie (vant B-sluttspillet)
 Vårsesongen i 1.divisjon (7. plass av 11 lag)
 Høstsesongen i 1.divisjon (8. plass av 11 lag)

Cup spill:
 Varegg Cup (tap i sluttspillet mot vinner av cupen )
 Lærum Cup (ut i innledende runde)
 Ål Cup (Bronse i 01/02 gruppen)
 Lagunen Fotballfest (ut i innledende runde)
 Nobi Julecup (ut i innledende runde)
Hospitering
Det har bare vært sporadisk hospitering til G2001, og kun med en til
tre spillere i 2015.
Vi har i løpet av vinter, og tidlig vår hatt en del spillere fra G2003 på
hospitering en trening i uken. Men etter at seriespillet startet på
våren, ble dette vanskelig pga treningstidspunkt i forhold til kamp, for
G2003 sitt lag som spilte i 2002 serien.
Foreldemøter
Det ble gjennomført foreldremøter i 4. mars og 26. november.
Med vennlig hilsen
for Loddefjord IL, gutter 2002
Oddbjørn Endal

Årsrapport 2015 for Loddefjord IL, Gutter 2004

Trenere/ Oppmenn:
Trenere:

Oppmann:

Birger Larsen,
Ove Vindenes
Ronny Bjorøy
Jarle Daa
Terje Grønlund

Remi Arne Larsen sluttet som trener etter halve sesongen.
Jarle Daa og Mats Antoniazzi overtok ansvaret for hvitt lag resten av sesongen. Ove
Vindenes har valgt å gi seg som trener i ukedagene for kommende sesong, han har sagt
seg villig til å stille opp på lørdagstreningene.
Jarle Daa ønsker ikke å være fast trener, men stille opp på treninger ved anledning.
2004 gruppen har behov for min. 1 trener i kommende sesong.
Spillere:
Ved utgangen av 2015 var det 27 spillere i 2004 gruppen
Serien:
Vi delte spillerene i 3 lag, rød, hvit og grønt lag, lagene ble fordelt så jevnt som mulig
etter ferdigheter og klasseinndeling.
I tillegg meldte vi opp ett sort lag i 2003 klassen. Laget bestod av 3-4 faste spillere, resten
av laguttaket rullerte ut fra interesse, ferdigheter og innsats.
I 2004 serien vant lagene betydelig flere kamper enn de tapte.
Sort lag hadde en relativt jevn fordeling mellom tap og seier.
Trening:
Treningene har vært gjennomført med stort oppmøte og høyt engasjement. Flere av
spillerne har deltatt på Loddefjord Akademiet. Vi ser at individuelle ferdigheter har økt
som følge av deltagelse på Akademiet
Det har vert faste treninger 2 dager i uken i tillegg til lørdagstrening. For deltakere på
Akademi har det vert 5 treninger i uken.
Det har vært godt oppmøte på treninger i ukedagene, lørdagsoppmøte har vert noe variert.
Cup deltakelse:
Voss Cup
Alvøen Sommer Cup
SR Bank 1 Cup i Vestlandshallen
Nobi Julecup på Ravnanger

2016 Sesongen:
Vi kommer til å melde på 3 lag for neste sesong.
Lagene vil bli fordelt jevnt etter ferdigheter, og etter klasseinndeling. Det vurderes om vi
skal melde på 1 lag i 2003 serien. Det gjenstår å se om vi har nok trenere til å håndtere
alle ønsker.
Før serien starter vil vi gjennomføre foreldremøte, hvor forventninger, tilbakemeldinger
m.m., vil bli gjennomgått. Vi vil også utlyse stilling som trener for 2004 gruppen.
Vi trenger flere trenere til 2004 gruppen i kommende sesong.

Med vennlig hilsen
Terje Grønlund
Oppmann 2004 gruppen

Årsrapport 2015 for Loddefjord IL, Gutter 2006

Trenere/ Oppmenn:
Trenere:
Oppmann:

Torkild Finnkirk, Torbjørn Mørk, John Arild Sjursen, Bård
Horgen, Petter Bakke og Thomas Sandtorv
Ole Konrad Fjeldstad Iversen

Spillere:
Vi har hatt ca 35 spillere, fordelt på 4 lag.
Serien:
Serien har gått fint for alle fire lagene. Ett lag har innimellom måtte låne noen spillere
underveis. Vi deler i mars 2016 opp lagene på nytt for å unngå dette. Dette er forankret
med foreldregruppen.
Trening:
Fine treninger. Stort sett har vi vært bra med trenere på trening, slik at vi har kunnet følge
opp guttene på en god måte. Mange av guttene har tatt store steg i inneværende år. Fokus
på holdninger og at vi er på trening for å trene. Ser stor bedring.
Fokus også på at alle skal bli sett, uansett ferdighetsnivå.
Trening på gress fungerte sånn passe på dette nivået. Tunge mål å flytte, uvant underlag
og mye stenging av banen grunnet regn.
Cup deltakelse:
Voss cup
Oddvar Bjelde høst
Alvøen sommercup
Konklusjon:
Flott år. Året 2016 har startet meget bra, med nye treningstider, mer plass og motiverte
trenere og spillere. Gutter født 2006 har et godt tilbud, med sunne verdier og god
aktivitet.

Ole Konrad Fjeldstad Iversen

Årsrapport for Loddefjord IL, Gutter 2007
Trenere/ Oppmenn:
Trenere:
Anders Pamer, Eivind Lie og Christer Haugen
Hjelpetrenere:
Marthe Singstad Ingebrigtsen og
Lars Jørgen Aadnekvam
Oppmann:
Ingvild Aakre
Foreldrekontakt:
Rolf–Arne Villanger
Spillere:
Vi har hatt totalt 28 spillere gjennom 2015 sesongen, en sluttet til høstsesongen og en
sluttet rett etter jul.
Serien:
I år som i foregående år ble våre tre lag (Svart, Silver og Gold) meldt opp i 2006-serien,
på grunn av at deres ferdigheter er gode. Det ville ikke blitt jevnbyrdige kamper i 2007klassen. Alle tre lagene er jevne, og spilte til sammen 34 seriekamper denne sesongen. Vi
vant 17, tapte 16 og spilte én kamp uavgjort. Det er ingen tvil om at de dermed
konkurrerer på riktig nivå. Spillerne har hatt det morsomt og har lagt ned en stor innsats i
alle kamper. I cuper deltar vi som regel i 2007-klassen, og på tre sesonger har vi ennå
ikke tapt.
Trening:
I skrivende stund trener vi fire ganger i uken, det har vi gjort i store deler av vinteren. Tre
av treningene er i idrettsparken, den siste foregår innendørs. Oppmøtet er upåklagelig, og
vi lar spillerne få lov å velge hvilke treninger de vil møte opp til. Likevel velger om lag
halvparten av spillerne å komme på alle treninger. I sommersesongen trente vi to ganger
ukentlig, i tillegg til kamper. Innholdet i treningen består av utelukkende trening med
ball, og vi vektlegger press-spill og forsøker å utvikle pasningsspillet og teknikk.
Cup deltakelse:
 Kiwi Cup (Skogsvåg)
 Oddvar Bjelde Cup (sesongstart cup)
 Voss cup
 Alvøen Sommer Cup
 Sartor Cup
 Åsane Bendit Fotballfestival
 Nobi julecup

Konklusjon:
En svært motivert, treningsvillig og positiv gruppe som hittil har hatt et lavt konfliktnivå
med lite mobbing. Gode resultater og gode prestasjoner. En årgang og en treningsgruppe
det er hyggelig å bidra til å utvikle.
2016-sesongen:
Vi fortsetter som før med relativt godt tilbud om treningsøkter og har ikke andre
resultatmål enn å sørge for jevnbyrdige og morsomme kamper som fører til utvikling.
Med vennlig hilsen
for Loddefjord IL, gutter 2007
Anders Pamer
Spillere sesongen 2015:

Daniel Fjæren og Benjamin Hansen har sluttet i
løpet av 2015.

Noa Balevik
Christoffer Aakre
Matias Sekkingstad
Ulrik Volden
Odin Ingebrigsen
Johan Flageborg
Leander Thue
Simen Blindheim
Sondre
Felix
William Leslie
Jørgen
Andreas Davidsen
Jørgen
Jesper Bjerved
Fredrik
Hans Peder
Noa Aleksander Lie
Lukas Berg
Odin Nordli
Henrik Meyer
Martin Hesvik
Thorbjørn Hesvik
Mats Askeland
Jørgen
Simen

Pamer
Langø
Johansson
Johnsen
Garathun
Lie
Grønlund
Haugen
Vindenes
Nielsen
Torvund
Aadnekvam
Rutledal
Andersen
Sørensen
Røseth
Anonsen
Bjorøy
Villanger
Edinsen
Deinboll
Vognstølen
Vognstølen
Olsen
Furnes
Dang

Årsrapport 2015- J19 7er
Trenere/oppmann:
Anniken Schimmer Hoff og Birthe Andersen.
Oppmann- Morten Sanne

Spillere: Marte Eilifsen, Eline Dale, Malin Larsen, Julie Børve, Regine Aaland. Øvrige
spillere benyttet fra J16 laget.

I 2015 ble 98 jentene delt fra 99 jentene pga sammenslåing av 99 og 00. Dette ble gjort
fordi vi mente at dette var det beste tilbudet for alle. Vi så tidlig at 98 jentene var i en
alder der jobb ble prioritert. I vår sesongen var J19 7er i samme treningsgruppe som J16.
De fikk derfor et godt sportslig tilbud gjennom våren. Etterhvert som månedene gikk ble
det dessverre færre og færre 98 jenter på treningene og J16 måtte ta ansvar for å få J19
laget til å gå rundt. Etter vårsesongen var det kun en 98 spiller igjen og vi hadde derfor
ikke mulighet til å ha et J19 lag i høstsesongen. Det som går igjen år etter år er at når
jentene beginner på videregående blir fotballen nedprioritert og de ønsker heller å
fokusere på skole og jobb. Her må vi prøve å tenke nytt slik at vi har mulighet til å holde
på spillerne enda lengre. Et godt utgangspunkt for dette er at de nå i 2016 har utvidet J16
klassen til J17.

Cup:
2 av J19 jentene var med på danacup.

Sosialt:
Februar- quiz og kvelds etter trening.
Juni- Sommer OL i parken.

Mvh
Anniken Hoff og Birthe Andersen

Årsrapport 2015- J16
Trenere/oppmann:
Jan Halvorsen (Olsvik il), Lina Forthun, Anniken Schimmer Hoff og Birthe Andersen.
Oppmann- Morten Sanne

Spillere:
J16 1: Lene Mjelde, Mia Asperheim, Amanda Sanne, Elise-linn Alsaker, Tine
Martinessen, Frida Westad, Maren Gjerde, Victoria Lingquist, Maja Straus, Martine
Ingebrigsten.
Olsvik: Lea Blomvågnes.
Benyttet fra damelag: Sara Vareberg og Kristina Røkenes.
J 16 2: Emilie Johnsson, Ida Johnsson, Sunniva Solberg, Synne Lyngbø, Sanne Ravnøy,
Michelle Larsen, Andrea Bratland, Line Løvstad, Casandra Aune, Hanne Bull, Anette
Johnsen, Iris Harterink, Siril Gjesdal.
Olsvik: Frida Fjæreide, Anna Hansen, Betina Simonsen, Santa Hakizimana.
Loddefjord/ Olsvik J16 har i 2015 vært en stor gruppe på ca 30 spillere. Jentene har vært
flink å komme på trening slik at vi har fått gode økter med mye bra innhold. I
vårsesongen var vi stort sett alle på trening, i høst har gruppen vært preget av
langtidssykdom på noen av spillerne i tillegg til at endel av spillerne på J16 1 har vært
nødt å bidra mer på damelaget i denne perioden. Likevel har vi vært mellom 20-25
gjennom høstsesongen også.
Siden vi har vært en stor gruppe så er nivåforskjellene i gruppen stor. Derfor har vi hatt
fokus på å dele treningene slik at vi har nivådelt på de øvelsene der det er nødvendig. På
andre øvelser har vi derimot delt gruppen vilkårlig dette fordi vi ønsker å holde på
jentene lengst mulig, i tillegg til at det er viktig å ta vare på de spillerne som befinner seg
i “midtgruppen” slik at de får mulighet til å utvikle seg.
På J16 1 har vi hatt fokus på få touch, bevegelse i forhold til ballfører og ½ forsvarer.
På J16 2 har vi hatt fokus på innsats, plassering og å ta de enkle valgene.
J16 1 gjorde en god vårsesong og havnet på 1.plass i 2.divisjon. Dette førte til at det ble
opprykk til 1.divisjon i høstsesongen. Gjennom vårsesongen turte jentene å spille ball på
få touch og viste til tider veldig bra angrepsspill. I høstseongen ble det tøffere motstand
og i starten fikk vi ikke til det spillet som vi hadde vist i vårsesongen. Fokuset ble nå
rettet mer mot forsvarsarbeidet og dette førte til at vi mistet flyten vi hadde vist i
angrepsspillet gjennom våren. Utover høsten spilte jentene gode kamper som dessverre

ikke vippet våres vei, dette førte til at vi havnet på en 12.plass etter endt sesong.
J16 2 hadde en vanskelig vårsesong. Dette mye grunnet uvante plasser på banen for noen
av spillerne i tillegg til at dette var spillere som ikke hadde spilt så mye med hverandre
tidligere. Gjennom vårsesongen ble fokuset på å plassere seg riktig samt å få i gang et
skikkelig samspill i laget. I vårsesongen endte laget på sisteplass i 3.divisjon.
Etter en skikkelig opptur på danacup for laget så fortsatte jentene den positive trenden inn
i høstsesongen. Jentene hadde bedre innsats og dette resulterte i 4.plass i 3.divisjon etter
endt høstsesong. Heldigvis skal jentene også få spille sammen i 2016 da kretsen har valgt
å utvide J16 til J17. Ved at jentene får enda en sesong sammen tror vi at dette vil bidra til
enda bedre utvikling både som lag og enkelt spillere.

Cup:
Lerøy jentecup – mars
Dana cup- juli
Nobi julecup- desember.
I lerøy cup hadde vi med 2 lag. Det ene laget endte på 2.plass.
I dana cup hadde vi med 2 lag. Begge lagene kom til a-sluttspillet. Der røk det ene laget i
kvartfinalen og det andre laget i 16-delsfinalen.
I nobi julecup hadde vi med 3 lag. Der havnet vi på 2.plass med det ene laget.

Sosialt:
Februar- quiz og kvelds etter trening.
Juni- Sommer OL i parken.
Oktober- kvelds etter trening.
November- interncup og utdeling av priser.

2016:
I år ønsker vi å fortsette slik som vi gjorde i fjor. Det vi ser igjen på begge lag er at vi
scorer lite mål, dette blir derfor noe vi ønsker å ha mye fokus på i året som kommer.
Ellers blir det spennende å se hvor mange av jentespillerne som blir nødt å ta steget opp i
damestallen pga få spillere der. Dette vil nok få utslag på treningene i J16 gruppen
gjennom året.

Mvh
Lina Forthun, Anniken Hoff og Birthe Andersen

Årsrapport 2015
Jenter 2002
Trenere: Andre Stensen, Are Hovland, Sturle Johnsen, Jan Ove Teigstad
Fremdeles en stor treningsgruppe med god kontinuitet både på spiller og ledersiden.
Veldig mange av jentene har vært med fra vi startet opp når de gikk i 1. klasse. I tillegg
har det kommet til godt med jenter siste årene, spesielt artig er det at det er begynt å
komme jenter fra Kjøkkelvikområdet som ønsker å være med på vårt lag! På det meste
har vi vært 36 stk., men med noen som har sluttet og noen midlertidig i det store utland,
er vi pt 32 jenter, og vi ligger vanligvis på 25-30 på hver trening. Jentene trener 2-3
ganger i uken, sommer som vinter.
Vi har deltatt med 3 lag i serien 2015. Lagene var delt opp med 2 jevne 9er lag i 2.
divisjon, samt et 7er lag i 7er serien. 7er laget endte midt på tabellen både for vår og
høstsesong. Det ene nierlaget ble nr. 2 på vårsesongen, og endte midt på tabellen på
høsten. Det andre nierlaget endte midt på tabellen i vårsesongen, men vant sin
avdelingen på høsten! og spilte om å bli mester for 2. divisjon (tapte semifinale…)
Vi deltok i Sander Cup i Sandefjord med 2 lag, der begge lag røk ut i 1/8 dels finale, det
ene laget i a-sluttspill og det andre i b-sluttspill. Vi deltok også med 3 lag i Julecupen på
Askøy, men det forbigår vi i stillhet.
Vi fortsetter nok den sosiale tilnærmingen også i årets sesong, men vil nok dele jentene
litt mer i grupper ut fra kvalitet og interesse. Det planlegges å melde på 2 11er lag i 2.
divisjon, og vi vil også melde på lag i Sander Cup til sommeren.
En veldig flott gjeng som alltid er i godt humør, uansett resultat. Vårt overordnete mål:
flest mulig, lengst mulig! står fortsatt ved lag, men i år har vi også plan om å vinne noe,
enten i cup eller serie!
Med vennlig hilsen
For trenerne
Are Hovland

Årsrapport
Jenter 2003
Antall lag i serien: to i 2003 og ett i 2002.
Antallet spillere:18
Trenere: Kristian Hammer Opdahl, Monica Finnkirk, Paal Isdal og Fred Obert VaksdalLarsen.
Deltagelse i cuper: Voss cup, Danacup, Frende cup, Vintertid cup og Alvøen sommercup
Fin gjeng med treningsvillige jenter og stort engasjement fra foreldre gruppen
kjennetegner dette laget. Siste året i barnefotball har vært ett fint år med stor aktivitet, vi
deltok med to lag i 2003 gruppen og med ett lag i 2002 gruppen i serien. Deltagelse i
Voss cup for siste gang og Dana cup for første gang var sesongens høydepunkt. Fokus i
år har vært teknikk, samspill og overgang til 9er fotball.
En fin og treningsvillig gjeng som klubben kommer til å ha mye glede av om det legges
til rett for utvikling.

Årsrapport for Loddefjord IL 2015, Jenter 2005.
Trenere/ Oppmenn:
Trenere:

Lagleder:

Arild Hovland
Sølvi Lutro
Ann Gjeitrem
Janne Digranes Larsen

Spillere:
Vi har i hovedsak vært 14-15 spillere gjennom sesongen.
2 spillere fra 2006-laget har vært med på en del treninger og
spilt noen kamper.
Serien/Cuper:
I serien har vi stilt med 1 lag, men stilt med 2 lag i de fleste cuper. Jentene har tilsammen
spilt 34 kamper som har gitt 17 seire, 7 uavgjort og 10 tap. En stor forbedring fra året før.
Trening:
Fokus for 2015 sesongen har vært trening av basisferdigheter som teknikk, føring av ball,
skudd, headinger o.l. Det er også lagt stort fokus på samspill hvilket vi har sett resultater
av i kampene.
Cup deltakelse:
Julecup på slutten av 2014
TraneCup
Voss Cup
Alvøen Cup
Arna-Bjørnar Cup
Konklusjon:
Jentene har hatt en flott utvikling. Noen tok også en sosial tur over Vidden. Sprekt! Og
sesongen ble avsluttet med juletrefest sammen med foreldre.
2016 Sesongen:
Utfordringen for neste år er mer trening da man skal over til 7-er fotball (2-3 ganger i
uken). Det blir viktig å bygge opp forståelse for bevegelse og posisjonering – samtidig
bygge videre på å forbedre de tekniske ferdighetene. Det blir også viktig å bygge
lagsfølelse (skryte av hverandre og gjøre hverandre gode). Noen sosiale aktiviteter vil
også bli arrangert.
Med vennlig hilsen
for Loddefjord IL, Jenter 2005
Arild Hovland
Trener

Årsrapport 2015
Jenter 2006/2007
Trenere: Ann-Cathrin Melby, May-Britt Torsnes og Linn Skarstein
Oppmann: Jan Ove Henriksen

Laget ble etablert januar 2014 og var da en gruppe på til sammen 12 jenter. Mange av
jentene hadde tidligere spilt/trent sammen med gutte-lag.
I løpet av året er det kommet mange flere til, - vi er nå 21 registrerte spillere, hvorav 4 er
2007-jenter.
Laget var påmeldt som et 2006-lag i serien. Vi blandet 2006- og 2007-jenter til hver
kamp. Laget spilte i alt 12 kamper og det ble like mange seire som tap, men det var
toppinnsats i alle kampene! I 2016 vil i delta med 2 lag i serien.
Laget deltok i 4 cuper: Bendit-cup (Åsane), Voss cup, Alvøen sommercup og Nobijulecup (Askøy). På Voss cup stilte vi med 2 lag. Det var kjempefine dager på Voss og
jentene imponerte på banen.
Laget trener i gang i uken (onsdager 17.30.18.30) og det er en svært treningsvillig gjeng
med jenter! Fra 2016 vil vi utvide med 1 ekstra treningsdag.

Mvh
Jan Ove Henriksen
(oppmann)

