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ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE 
ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR 
VI HAR TRENT I SNØ, SLUDD, REGN OG STORM.

Hue, hansker, ullundertøy og langbukser kan erstattes med kortbukser og 
T-skjorter. Trenerne våre kan ta frem Zip genser og pakke vekk coachjakken. 
Herlig å være foreldre på kamp når solen skinner. Håper virkelig våre trenere 
har trent og forberedt spillerne våre godt til seriestart og påfølgende cuper.

Nå er nye treningstider satt. Takk til Mr. Kunstgress som har en formidabel 
kabal med å finne plass til alle  på feltet. Heldigvis er det god forståelse blant 
våre trenere, dessverre blir ikke alle ønsker innvilget, men mr.kunstgress
forsøker å fordele treningstider på rettferdig vis. 

HERLIG TID VI HAR I MØTE.

A lag herrer skal i 2015 teste seg mot lag i 3 divisjon, de er i en særdeles hard 
avdeling. Jeg bare nevner Vadmyra, Lyngbø, Sotra, Brann2, Nest Sotra, 
Lysekloster osv.. Her må dere møte opp på hjemmekampene og støtte laget, 
første hjemmekamp er allerede lørdag 11.april.

Nå er det ikke bare Alag herrer vi gleder oss over, rekruttlaget vårt har som 
målsetning å rykke opp i 5 div, vi har fått et nytt lag på seniornivå, Loddefjord 
3. Damene våre meldes å være sterke i år, vi har påmeldt 3 juniorlag i serien 
hvor vi har målsetning om å rykke opp i 1 div med Junior 1.

Vi ser at vi har en god og aktiv ungdomsavdeling både på jente og guttesiden, 
I barneavdelingen er vi tradisjonen tro alltid stor og mange, det er flott å se 
alle de barna, jenter og gutter som trener hver dag i parken. Ikke minst alle 
dem foreldre som bidrar på en utmerket måte.

Gjennom vinteren har det vært stor aktivitet i klubbhuset med trenerkurs, det 
er viktig, og derfor ekstra gledelig at så mange av våre trenere har deltatt på 
kursene, i tillegg til å holde oppe trening for lagene de har ansvar for.

Vi har hatt seminarer, Rune Soltvedt fra SK Brann har vært og fortalt hvor 
mye det betyr med gode holdninger, treningskultur og å ta vare på vennska-
pet i laget man tilhører. Noen av våre sponsorer, Sparebanken Vest og Team 
kjøreskole fikk fortelle hvor viktig holdninger er til hhv. Bilkjøring og 
økonomi. Seminaret var fantastisk bra og godt oppmøte.

Ungdomsstyre i Loddefjord il arrangerte et seminar om rus, det var også 
veldig bra.

MED ØNSKE OM EN HERLIG SESONG!

mailto:fotball%40loddefjordil.no?subject=
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Alag herrer rykket som dere vet opp i 3.divisjon. Det har vært en spennende 
tid, Roy og Vegard har virkelig fått resultater med laget. Konsekvensen ved at
vi har rykket opp, er at vi har forsterket laget. Mange spillere fra andre klubber 
har gjestespilt hos oss gjennom vinteren. Spillere som er kommet gjennom nåløyet til 
Roy&Vegard er 25 stk. Det gledelige er at av de 25 som danner A stallen,  er ca.18 av dem
Loddefjordgutter.

Inn i troppen har det kommet noen nye fjes, og kommet tilbake noen gamle kjente:
• Stein Erik Mikkelsen – midtstopper fra Bergen Nord
• Magnus Solevåg – midtbanespiller fra Løvstakken, tidligere Herd spiller. Bidrar i fre    
   dagsakademiet til Petter Bakke.
• Joakim Vatne – hurtig ving/spiss fra Fana. Dessverre skadet for tiden, meldes klar iløpet 
   av april. Joakim er hjelpetrener hos G2001
• Emil Knapskaug – hurtig teknisk kantspiller. Velkommen hjem Emil! Men Emil, min 
   sønn kom hjem og ville være med på Emils akademi? Du har virkelig gjort inntrykk i  
   både FFO og fredagsakademiet til Petter Bakke
• Simen Havnes Jørgensen – keeper fra Rossfjordstraumen
• Kristoffer Larsen – Spiss fra Fyllingsdalen. Velkommen tilbake

Troppen er helt klart forsterket fra i fjor i alle lagdeler, de unge har også tatt mange steg 
fra ifjord. Treningskampene har også gitt pekepinn på at laget er godt forberedt til 3.
divisjon, til tross for en skuffende kamp mot Follese i NM kvallik. La oss ikke dvele ved 
det.

Det har vært mange gode resultater mot kvalifisert motstand, eksempelvis 2-2 mot Herd 
(rykket ned fra 2.divisjon i fjor), på treningsleiren som pågår i skrivende stund i Tyrkia 
som siste finpuss før seriestart. Laget har sett fram til treningsleiren med stor entusiasme 
og håper den gir like gode resultater som i fjor – både sportslig og sosialt. Spesielt 
hyggelig og positivt for samholdet i klubben er det at herre- og damelag er sammen på 
treningsleir også i år. Dette er en fantastisk kvalitetstid for spillere og trenere m/ familie.

A-laget bidrar godt i klubben, dugnad og loddbøker. Vi har 6 gutter ( Tom H. Andersen, 
Ole Gloppen, Eirik Dalhus, Emil Knappskog, Magnus Solevåg, Joakim Vatne) som bidrar 
i forskjellige grupper i klubben. Det er bra!

I år har vi fått en lokal keepertrener, Lennert Lindquist. Han trener keeperne våre på 
dame og herresiden. Han er også med på treningsleiren. Han er kommet godt inn i 
gruppen og er ikke vanskelig å høre ham på feltet, stort engasjement på denne mannen.
Vi tror laget er klare for sesongen, og håper denne sesongen er første steg mot å  bli en 
stabilt god 3.divisjonsklubb.

A-LAG

HERRER



Vi ønsker alle gamle kjente, og nye fjes, hjertelig velkommen på kamper utover
våren. Deres støtte blir satt stor pris på. Vi gleder oss til seriestart!! 

FØRSTE HJEMMEKAMP ER MOT BJARG ALLEREDE LØRDAG 11.APRIL KL. 
15.00. MØT OPP OG STØTT GUTTENE. MX SPORT VIL VÆRE TILSTEDE OG 
SELGE LODDEFJORD KOLLEKSJONEN!

Seniorstyre Herrer:
Det er dannet et nytt seniorstyre bestående av Bjarne Kjellevold, Gunnar Andersen, 
Eivind Forthun og Vidar Aase. Bjarne Kjellevold fortsetter som leder og er da også styrets 
representant i fotballstyret. Vi er glade for at flere ønsker å bidra rundt junior- og senior-
lagene.

A-LAG

HERRER

A-LAG

DAMER

Det har vært en god oppkjøring for A-lag damer. De har fått inn fem nye spillere i stallen. 
Tre av spillerne har på tidligere tidspunkt spilt på damelaget, mens de har fått to nye 
spillere fra Lyngbø. I tilegg har de fire yngre spillere fra J16 som hospiterer med 
damelaget. De fyller en stall på 18 spillere.

Futsalsesongen er vinterens høydepunkt for damelaget. De spiller i 1.divisjon. Dette er et 
godt trening- og kamptilbud som bidrar til bedre ferdigheter blant spillerne. I årets 
futsalsesong havnet vi på 5.plass, som er omtrent midt på tabellen. Vi starter futsal- 
sesongen svakt og blir mye bedre utover i sesong. I siste runde vinner vi både mot 
Arna-Bjørnar og Gneist som havner over oss på tabellen.

Etter at spillerstallen ble større har damelaget hatt treninger med godt treningsfremmøte 
og av god kvalitet. De har gjennomført fire treningskamper før treningsleiren. Av disse 
ble det seier mot Gneist, Sotra og Baune, mens det ble tap mot Bergen-Nord/Hovding. 
Damelaget er fornøyd med innholdet i årets treningskamper og håper at jentene kan ta 
med seg de positive elementene inn i sesongen 2015.

I skrivende stund er de på treningsleir i Tyrkia sammen med Herrene. Det er 
høydepunktet før sesongstart, her legges siste forberedelsene. Det sosiale denne turen gir 
både dame og herregruppen er enormt. Vi gleder oss til referat fra turen.

Damene våre skal kjempe om poeng i 3. divisjon. Målsetningen til gjengen er å rykke opp 
i 2.divisjon innen 2017. Laget er forsterket fra i fjor og da kom de på 4.plass, 
målsetningen i år er å bli bedre enn i fjor. Damelaget er ungt, men har et enormt 
potensiale.

Trenerteamet er Anniken Hoff, Tonje Hellesund og Miriam Kleppa.
Støtteapparatet er som vanlig 
Bente og Ernst Hoff. 
Cathrine Hoff er først og 
fremst fysioterapeut, men
bidrar tidvis som spiller. 
Cathrine er også tilgjengelig 
fysioterapeut for A-lag Herrer.

FØRSTE 
HJEMMEKAMP 

ER MOT GNEIST 
SØNDAG 19.APRIL 

KL. 18.00

LEGG DET INN I 
KALENDEREN 
OG MØT OPP 

FOR Å STØTTE
 JENTENE!



Damer 7’er er en stabil gjeng som trives godt med å spille hobbyfotball i 
Loddefjord. Etter å ha blitt kretsmester på nytt i 2014 har det vært stor 
motivasjon for å oppnå samme resultater i 2015. 

De har trent en gang i uken fast, og i tillegg spilt i futsalserien i 2.divisjon. På en 
imponerende måte klarte de å sikre seg 1.plassen i 2.divisjon med hele 10 poeng mer enn 
laget som kom på 2.plass.

Nå er Kvinner 7’er klar til ny sesong!

7-ER

DAMER

7-ER

HERRER

Herrer 7’er trener hver tirsdag kl. 20.30 og har en stor gruppe av gamle Loddefjord 
spillere som fortsatt har lysten til å vise seg frem både på trening og kamp.

Etter mange år med Remy i Managerrollen har nå Ståle Fretheim overtatt det 
betydningsfulle ansvaret med å plukke ut den beste kamptroppen. Ikke lett med så 
mange tidligere stjerner i treningsgruppen. 

Laget stiller nå i Old Boys serien etter å ha deltatt flere år i 2. divisjon. Ble kanskje for 
mange kamper hvor vi møtte unge spillere som kunne vært våre barn.......

MEDLEMS
KORT Husk å bruke medlemskortet når du 

handler hos MX-Sport!



Bak A-laget gror det godt med spillere i klubben, og det er et bra samarbeid 
mellom gutte-, junior-og seniorlagene.

Vi har et sterkt juniorlag med Frode Misje og Andrè Van Der Heide i trenerteamet. Her 
er det flere spennende talenter som a-lags trenerne følger godt med på.

Flere vil også få muligheten til å hospitere på A-lags treninger utover sesongen, og er 
prestasjonene og holdningene gode nok, vil kanskje noen og få prøve seg på A-laget.

Unge spillere som Tor Rygg Lønne, Andrè Nguyen, Andreas Lunde, kim Andre’ Jacobsen 
er eksempler på spillere som har kommet seg fra junior og opp i A-troppen.

Det er faktisk påmeldt 3 juniorlag i årets sesong. Per-Ivar fortsetter sin gode jobb med 
Loddefjord junior 3. Junior 2 vil være en kamparena både for spillere i junior 1, junior 3 
og guttelaget.

Loddefjord 2 (Rekruttlaget):
Når det gjelder Loddefjord 2(Rekruttlaget), som ble startet i fjor og rykket rett opp i 6. 
divisjon, vil Eivind Forthun i år ha ansvar for dette laget. Et klart mål er og forsøke å 
rykke opp i 5. divisjon med dette laget. Loddefjord 2 vil bli brukt som kamparena for 
spillere i A-lags troppen som kanskje ikke får nok spilletid, samt en utvikl.arena for 
spennende unge spillere man ønsker å gi seniormatching. Eivind vil ha tett oppfølging 
med Frode Misje, Roy og Vegard.

Loddefjord 3:
Vi har faktisk også enda et 11er lag som ble startet i år. Her har vi en del spillere som 
også var med på  fjorårets Loddefjord 2 – en del gamle avdankede stjerner. En del andre 
tidligere Loddefjordspillere har også funnet fram skoene og blitt med i denne gruppen 
som har det sosiale som det aller viktigste. Når kampene starter så vil nok konkurranse-
innstinktet allikevel komme fram. Denne gjengen liker å kalle seg 
«Det Nye A-laget». Klubben er glade for å ha et tilbud også til denne gjengen.

På damesiden har vi pr. pt. ikke like god rekruttering fra junioralder. Men, vi ser en god 
tilvekst og gode grupper på jenter 00/99, 01 og 02. Det er lenge siden disse årsklassene 
har vært så store, vi håper disse jentene vil tilføre A lag Damer mange flinke jenter når de 
er klare for det.

På jentesiden har vi hatt et godt samarbeid med Olsvik på jenter 2000 i år, det vil fortsette 
også neste år. Også på jenter 2001 har vi nå gått i et samarbeid med Olsvik. Dette 
samarbeidet ser vi både som nødvendig og bra, viktig at Bergen Vest kan samarbeide på 
jentesiden mellom klubber så vi kan tilby et godt tilbud for jentene våre.

Jenter 00/99 kom helt til finalen i Lerøycup.  De tapte dessverre finalen mot Gneist 2-1, 
etter 1-1 etter
ordinær tid. Disse jentene blir det spennende å følge i fremtiden. Birthe og Anniken gjør 
en strålende jobb med jentene. Her har vi mange fremtidige A-lags spillere.

BAK 
A-LAGENE



Gjelder	  fra	  07.04.2015

Kl.slett Bane Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
10.00 - 11.30 G2004
11.00 - 13.00 G2007
13.00 - 15.00 G-jr 12:00-14:00
14:00 - 16:00 FFO FFO Akademi

16:00-17:30 16:00 - 17:30 B1/B2 G2001
G2001 
B3/B4

17:30 - 19:00 B1/B2 J16/19
17:00 - 18:00 B1 J2002

B2 J2002
Midtfeltet Keeperskole

17:30 -18:30 B3 G2005 J2006/07
B4 G2004 Fra 16:30 J2005

18:00 - 19:00 B1
B2

Midtfeltet Micro09
18:30 - 19:30 B3 J2003 J2004

B4 G2002 G2005
19:00 - 20:30 19:30 - 20:30 B1 Damer 7er

B2 J2004
B3 G16 J2003
B4 G16 J2001

20:30 - 22:00 20:30 - 22:00 B1 Damer A
B2 Damer A
B3 G-jr 1/2 Herrer 3
B4 G-jr 1/2 Veteran

NB! Legg merke til tider for bane B3/B4 på onsdagen frem til kl. 20:30!

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

15:30 - 17:00 MB1
G2003        11:00-

12:30
MB2

KUNSTGRESS

K
am
pe
r

K
am
pe
r

G-jr 16:45-
18:15

G2002 til 
18:30

Damer A

G-jr

G16

MINIBANE KUNSTGRESS 

G2001

J2002

Ka
mp
er

G2006

Ka
mp
er

G2001** G2001**

17:00 - 18:00 MB1
MB2

18:00 - 19:00 MB1 J2005

G2001

J2002

Ka
mp
er

G2006

Ka
mp
er

G2007/08MB2 G2008

J16/19
Ka
mp
er

Ka
mp
er

G2007/08

19:00 - 20:30 MB1 G2003 J16/19
Ka
mp
er

Ka
mp
er

MB2 G2003
20:30 - 22:00 MB1/MB2 Herrer 3 7er Herrer* G -jr 2 Damer A*
* Etter siste kamp. Kamp går foran trening. Sjekk hjemmeside for når det er kamp!
** Trener På MB frem til 17:00 så opp på Kunstgresset

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

17:00 - 18:00 1/2 bane J2001 G2004
1/2 bane G2003

18:00 - 19:30 1/1 Bane Alag Herrer Alag Herrer Alag Herrer

1/2 bane G2002
19:30 - 21:00 G16

NB! Treningene på gress begynner når gresset er åpnet!

GRESS BANEN 

J16/19
Ka
mp
er

Ka
mp
er

NYE TRENINGSTIDER I ALVØPARKEN
Nye treningstider er klare for sesongen 2015. Etter innspill og egne møter med de ulike gruppene har vi 
kommet frem til treningstider som vil gjelde frem til sesongslutt. Det vil nok komme noen få endringer, 
spesielt A-lag Herrer må få plass til treninger til gresset åpner fullt ut.



Vi kom-
mer i 

Parken lørdag 
11.april på A-lagets 

første hjemme-
kamp!



Kampene er klare for seniorlagene, ungdomslagene og jenter/gutter 11 år. 
Rett over påske vil også de yngre lagene få presentert sine kamper. Følg med på fotball.no 
og vår egen hjemmeside for oppdateringer! Husk appen ”Min Fotball”, her kan du finne 
kamper og resultater for de eldste lagene.

Dato    Dag Kl. Hjemme  Borte   Bane
11.04.15 lør 15:00 Loddefjord - Bjarg   Alvøen gress
18.04.15 lør 16:00 Lyngbø - Loddefjord  Lyngbø Idrettspark
27.04.15 man 18:00 Loddefjord - Sotra   Alvøen gress
04.05.15 man   20:00 Nest-Sotra 2 - Loddefjord  Skålevik kunstgras
08.05.15 fre 18:30 Loddefjord - Vadmyra  Alvøen gress
14.05.15 tors 14:30 Austevoll - Loddefjord  Austevoll Kunstgress
25.05.15 man   17:00 Loddefjord - Tertnes   Alvøen gress
30.05.15 lør 17:00 Øystese - Loddefjord  Øystese idrettsplass
08.06.15 man 20:00 Loddefjord - Brann 2  Alvøen gress
13.06.15 lør 16:00 Varegg  - Loddefjord  Stemmemyren
17.06.15 ons 19:00 Loddefjord - Fyllingsdalen2  Alvøen gress
20.06.15 lør 16:00 Loddefjord - Lysekloster  Alvøen gress
24.06.15 ons 19:00 Arna-Bjørnar - Loddefjord  Arna Idrettspark

Terminliste 3. div. menn avd. 07 vårsesongen

Terminliste 3. div. Kvinner vårsesongen
Dato    Dag Kl. Hjemme  Borte   Bane
12.04.15 søn 18:00 Hordabø /Radøy/Manger -  Loddefjord  Hordabø gras
19.04.15 søn 18:00 Loddefjord     - Gneist   Alvøen kunstgress
26.04.15 søn 16:00 Stord Fotball     - Loddefjord  Vikahaugane
10.05.15 søn 20:00 Loddefjord     - Djerv   Alvøen kunstgress
14.05.15 tors 19:00 Nordh./Eikanger/Kvernbit- Loddefjord  Knarvik Kunstgras
25.05.15 man 19:00 Loddefjord     - Nymark  Alvøen kunstgress
30.05.15 lør 15:00 Sotra      - Loddefjord  Straume Sotrabanen
07.06.15 søn 18:00 Loddefjord     - Solid /Trott  Alvøen kunstgress
14.06.15 søn 15:00 Baune      - Loddefjord  Nymark
21.06.15 søn 18:00 Loddefjord     - Bergen N/Hovding Alvøen kunstgress

KAMPER



Gutter 14 år har hatt et godt trening og kamptilbud gjennom vinteren. 
Guttene gikk helt til topps i Augustin cup og i Åsanecup. Gjengen kom også til 
finalen i B-sluttspillet der de møtte Sotra SK. Kampen ble avholdt inne i Sotra Arena, for 
en hall! Dessverre ble det tap for guttene.

Guttene har gjennom vinteren prøvd seg mot G00, 
det noe tøft for 01 guttene.Laget skal spille i 1.divisjon, 
det blir en knallhard vår med mange gode motstandere.

Jenter 14år er i år stiftet bekjentskap med jenter fra
Olsvik. De har hatt en god vinter med gode treninger. 
Rapportene sier de er klar for serien.

Jentegruppen i 2002 årsklassen er stor og god, mens guttegruppen er liten men god. 
Denne årsklassen er nå ferdig med barneavdelingen og går nå inn i ungdomsavdelingen 
og første år 9er fotball. Guttegruppen ledes av Stig Storøy, Ingvar Landro og Oddbjørn 
Endal

Spennende tider for denne gruppen. G2002 har vært med i vinterserien, så de har fått 
mange gode
treningskamper. I skrivende stund har de muligheter å vinne B-sluttspills finale.

Jentegruppen styres av Andre’ Stensen og Are Hovland, Sturle Johnsen er også ivrig på 
trenersiden. Jenter 02 og jenter 03 hadde internkamper onsdag 18.mars.

Vi ønsker alle lagene i Ungdomsgruppen lykke til med vårsesongen

Team Vest er et samarbeidsprosjekt mellom klubber i Bergen Vest. De som er invitert 
med er Vadmyra, Lyngbø, Frøya, Olsvik/Kjøkkelvik, Loddefjord, Bønes, Mathopen,
Søreide og Fyllingsdalen. I dag består Team Vest av Vadmyra, Lyngbø, Olsvik/
Kjøkkelvik, Bønes og Loddefjord.

Team Vest har eksistert i 3 år, for Loddefjord sin del er dette første året vi er med. 
Erfaringene er definitivt gode, vi kommer til å være med i årene fremover. Guttene trener 
med Team Vest hver søndag fra november til seriestart i april.

Team Vest er pt. for gutter i alderen 14 år, 15 år og 16 år. Neste år er det planer om å sette 
i gang samme tilbudet for jenter i samme alder.

Team Vest er et tilbud for dem som ikke er kommet inn i kretslag, men er i nivået under. 
Alle klubbene tar ut 4-5 spillere i hver årsklasse.

I år reiser gjengen på treningsleir til England en langhelg i april. Da besøker dem Crystal 
Palace, trener med deres trenere og skal spille kamper mot deres akademi, spennende!

Små-
gutter/
Jenter
2001

Små-
gutter/
Jenter
2002

TEAM
VEST



Søndag 22. mars hadde gruppene 2004 og 05 intern cup i parken. 
Myye nedbør preget dagen, men spillerne synes ikke dette var et problem, 
det var ikke det foreldre mente.

Barnegruppen har stor aktivitet og vi er stolte over alle de frivillige foreldre som 
engasjerer seg for barna.

Voss Cup 2014 som arrangerers 12.-14 juni, er booket og vi blir også i år en stor gruppe 
som reiser. Voss cup har i år 25års jubileum. Voss Cup er en cup vi i Loddefjord 
prioriterer for lag fra 6år-12år, flott cup i fine omgivelser. Her blir vi alltid prioritert på en 
sentral overnatting, tradisjonelt Vangen skule. Det er 25 års jubileum for Voss Cup.

Fotballskolen  for 6-12 åringer, vil i år avholdes i uke 27, mandag 29.juni til fredag 3.juli. 
Informasjon om påmelding kommer senere på vanlig vis. Vi har også i år Bente Hoff og 
Vibeke som hovedansvarlig, Tom H. Andersen og Anniken Hoff som sportslig ansvarlig. 
Da er alt under kontroll !

Planleggingen opp mot Alvøen sommercup er startet. Husk å melde deres lag på så snart 
som mulig. I fjor var vi ca. 210 påmeldte lag, vi håper vi kan klare ca. 220 lag, 
oppholdsvær og solskinn denne helgen. Påmelding: Profixio.no

Salg av loddbøker er en viktig inntektskilde for klubben, men også en anledning for 
gruppene og bygge opp lagskontoen. Det er viktig å presisere at salg av loddbok nr. 2 og 
så videre, går 40% til laget. Jenter 2003 har de siste årene vært desidert beste på antall 
loddbøker solgt i en gruppe. Det nyter gruppen godt av.

Danacup, klubben har i år en samlet påmelding i ungdomsavdelingen på sommercup
til Danacup. Vi reiser med G/J00/99, G/J01, G/J03. 

I tillegg har vi meldt på et søskenlag i 2004 klassen da det er mange nok spillere t
il dette laget med påfyll av yngre og eldre som er i danacup. 

Vi nærmer oss neste stadiet i arrangementet, vi kommer snart ut med info rundt betaling 
av båt og deltakelse.

BARNE 
GRUP-

PEN

FOT-
BALLSKO-

LEN

http://profixio.com/reg/alvoen-sommercup-2015/no/pamwiz/index


• Torsdag 22/1 kl. 1900 i klubbhuset i festsalen, ble det avholdt seminar med
Rune Soltvedt fra SK Brann som trekkplaster. Med som foredragsholdere var
også Team Kjøreskole og Sparebanken Vest. Tema var holdninger, det vet vi er viktig når 
man kjører bil, behandler økonomi og ikke minst innenfor idrett. Rune Soltvedt fra SK 
Brann kunne med stor interresse fra forsamlingen fortelle viktigheten med gode 
holdninger til treningshverdagen, lekser og vennskap i sitt lag man hører til.       

• Ungdomsstyret i Loddefjord il er etablert, 
deres første arrangement var seminar om RUS,
veldig bra! 2 av deres representanter skal delta på
hovedstyrets møter.

Vi har en gruppe dommere i klubben, ivrige dommere på forskjellig nivå. 
Jan Erik Engan er linjedommer i elitedivisjonen, representerer Loddefjord il. 

Treningsøkta.no er et nettsted med gode tips og råd for trenere, mange gode tips på
 øvelser og disponering av en treningsuke.  Her har vi tilgang, men passord og 
brukernavn får dere ved å kontakte Remi Larsen på epost:
remi_arne_larsen@hotmail.com  Remy er administrator for denne tilgangen.

SEMINAR

Hos Shell / 7eleven Drotningsvik støtter du Loddefjord hvis du 
bruker pumpe 6 og 7!

Shell / 7-Eleven Drotningsvik

mailto:remi_arne_larsen%40hotmail.com%20?subject=


Hospitering, permanent oppflytting, påmelding av lag opp årsklasser, t
reningstider - er ord som får mye oppmerksomhet, så også i 2015. Det blir det 
definitivt også i fremtiden. Klubben vil nok sette mer fokus på dette i 2015. 
Sportslig utvalg skal alltid ha melding om dette, det skal være riktige kriterier for å melde 
opp lag i årsklasser over og hospitering. Instruks som skal ta for seg disse sakene, 
er under arbeid og vil bli omforent i løpet av kort tid. Det er et generelt krav i 
barneavdelingen 6år-12år at lagene ikke skal «toppes»!!

Kafeen er mye brukt gjennom hele sesongen, det er bra. Spesielt er kafeen mye brukt til 
fest og avslutninger for alle våre lag, fra micro til seniorlag. Kafeen har stor slitasje, spesi-
elt på kjøkkenet. Det er spesielt viktig at hele kafeen blir ryddet inkl. kjøkkenet når noen 
bruker det. Dette gjelder også når det arrangeres møter i kafeen.

HUSK Å RYDDE ETTER DERE!

Kiosken blir også i drift i 2015, den er allerede åpnet. Dette kan vi takk Trine for, hun 
gjør en fantastisk innsats for at kiosken skal ha varer og fungere.
Denne inntekten er viktig for klubben, det er derfor særdeles 
viktig at dere stiller på oppsatte vakter og lager gode vafler 
og kaffe. 

Takk for innsatsen også til dere som har vært på dugnad.

Årets kaffedeal, gratis kaffe i ett år, koster kr. 199.-, kjøpes i kiosken. 
I tillegg støtter du en særdeles god sak, Loddefjord il

Hospitering
og annet....

KAFEEN

DEN 12 
MANN

KAFFE 
AVTALEN

LODDE-
FJORD

BRØDET

Rema 1000 Drotningsvik bidrar mye til klubben vår.
Siste i rekken er Loddefjord brødet, flott og takk for engasjementet til 
Rema 1000 Drotningsvik!



Fotballfritidsordningen (FFO) har nå pågått i 4.måneder siden januar, 
i storm,snø og regn. Dette er en suksess,  gutter og jenter trives og flere er 
kommet til iløpet av månedene. Petter og Ove er pådriverne, men de har med 
seg gode hjelpere, Audun og Bård i tillegg til Emil Knappskog (Alagspiller). 

Fredagsakademiet er et tilbud for jenter og gutter i alderen 12 og 13 år. Her er målsetnin-
gen å gi deltakerne et annerledes tilbud enn det de for i lagstreningen. Her har vi meget 
kompetente veiledere. Petter Bakke er hovedtrener, han har med seg to A lags spillere, 
Magnus Solevåg og Emil Knappskog. Tilbudet er hver fredag rett etter skoletid, kl. 14.00-
16.00. Dette tilbudet har i likhet med FFO virkelig vært en suksess, kjekt å kunne tilby så 
bra veiledning og at jenter og gutter kan blandes i felles økter.

Keepersiden i klubben vår har i mange år ikke fått egen veiledning. 
Vi har som målsetning å bli bedre også her. Vi har pt. klart å få «Lakki» til å hjelpe oss 
med en kvalitets økt i måneden. Lakki er keepertrener i  Nest Sotra, men har vært i 
Loddefjord il i en mannsalder. 
Vi er glad for dette, men vi ønsker å få utvidet tilbudet.

FREDAGS
AKADEMIET

KEEPER
PROSJEKTET



Vi er nå i startgropen på en ny sesong for alle lagene våre. Fra våre trenere 
forventer klubben god oppførsel og gode holdninger under kamp og cupspill. 
Husk, dere er forbilder til de aktive og ansikt utad for klubben. 
Våre aktive hilser alltid før og etter kamp, det vil vi også at trenerne skal gjøre.

Foreldre må også vise god oppførsel og gode holdninger når dere er på kamp og cupspill. 
Det er en generell regel fra fotballkretsen at foreldre ikke skal stå ved laglederområdet. 
Dette ber vi dere respektere. 

På 9er og 11er kamper ber vi foreldre stå på tribune eller motsatt side av lagleder til 
kamplagene. Dette for å unngå misforståelser og unødig frustrasjoner til lagledere og 
spillere.

Sportslig utvalg er i gang med å revidere sportsplan og utarbeide instrukser for 
hospitering og oppflytting av lag med mer. 

Utvalget består av Bård Karlsen, Ove Vindenes, Anders Pamer, Anniken Hoff. 
Sportslig utvalg kan kontaktes på baard.karlsen@me.com dersom noen ønsker 
kontakt/råd. 

Ble i år avholdt 19/2. Det var 15 medlemmer som møtte. Referat er lagt ut på 
hjemmesiden.

Medlemsregistrering i Loddefjord IL    

Loddefjord IL jobber med å ta i bruk Norges Idrettsforbunds nye løsning for 
medlemsadministrasjon fra 01.01.2015. Dette innebærer at alle medlemmer må admi-
nistrere sitt medlemskap i idrettslaget gjennom MinIdrett ved pålogging på https://mi-
nidrett.nif.no

For å lette arbeidet med å få et komplett medlemsregister trenger vi hjelp fra alle 
medlemmer, foreldre, ressurspersoner, støttemedlemmer til å registrere seg i MinIdrett. 
Medlemmer som allerede er registrert i MinIdrett må kontrollere informasjon som er 
registrert. Det er viktig at vi har et komplett medlemsregister med korrekte epost 
adresser og mobiltelefonnummer.

Ikke utsett jobben, gjør det i dag. På forhånd takk for hjelpen!!!

Tips!  Foreldre kan selv registrere seg og knytte barn til sin profil
(Legg til familie). Betaling av kontingent kan da gjøres gjennom 
pålogging på foreldre sin bruker påMinIdrett.

Ytterligere informasjon om MinIdrett finnes på:
https://itinfo.nif.no/Min_idrett

VIKTIG FOR KLUBBEN AT DERE HENTER FAKTURA FOR KONTINGENT HER. 
KONTINGENT ER EN AV VÅRE HOVEINNTEKTER, FÅR VI IKKE INN 
KONTINGENT HAR VI IKKE MIDLER TIL Å DRIVE IDRETTSLAGET. 

TIPS!
Etter at profil på Min 

Idrett er laget, så husk å gå 
inn på Medlemskap og søk om 
medlemskap i Loddefjord IL. 

Medlemsansvarlig i klubben vil 
da få melding om dette

 og godkjenne 
medlemskap.
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I årets Varegg Cup var det flere Loddefjord lag med. G19 kom til kvartfinalen 
hvor det ble tap 1-0 for Os. 

Loddefjord Sort (G2003) tapte 3-0 for Stord i kvartfinalen. I 8dels finalen ble det veldig 
spennende for G2003 som  etter 1-1 etter fulltid og spilleforlengelse. Kampen gikk til 
straffespark konkurranse som guttene vant 5-4 !  Spørsmålet er om det var guttene som 
hadde høyest puls eller foreldrene på sidelinjen. 
Uansett så var det en god prestasjon av laget å
komme til kvartfinalen!

Også i vinter har det vært stor aktivitet 
for å utdanne våre fantastiske trenere 
som står på hele året rundt!

Sammen med veiledere fra Hordaland 
Fotbalkrets, ble det noen lange og kalde 
kvelder i parken! Men målet er å få 
flest mulig av våre trenere opp på et nivå 
som gjør  hverdagen bedre for klubb, 
trenere og ikke minst våre 
medlemmer.

 Vi har i år påmeldt 3 guttelag. (to 11er og ett 7er). Det er to treningsgrupper, de trener på 
samme tidspunkt, men ikke sammen. Trenerne for G16 2-lag er Ole Gloppen, Bjørn Paulsen 
og Christian Koldal. For G16 1- lag er det Tom Henrik Andersen og Eirik Dalhus. Under 
oppkjøringen så har 1-laget fått god hjelp fra Eivind Forthun da Eirik Dalhus har vært i 
praksis med sine studier.

Fokuset vårt i oppkjøringen har vært å få en samlet spillergruppe. Både på det sosiale planet 
og sportslig sett. Gruppen består av 1999 og 2000 spillere og de forskjellige kullene kjente 
ikke så godt til hverandre ved starten av 2015. Nå når sesongstart nærmer seg så er gruppen 
mye mer samlet. Det er viktig at spillergruppen er en godt sammensveiset gjeng om man 
skal kunne prestere som et lag. Man må kjenne til medspillerne sine kvaliteter og svakheter 
og sammen gjøre hverandre god!

På treningene har vi jobbet mye med overtallsspill og hvordan man presser samlet. Vi har 
også jobbet med oppspillsmønster og selvsagt jobbet med basisferdighetene som man alltid 
kan forbedre. Vi har hatt en del treningskamper. De har blitt flest seire og kampene har gitt 
oss god info om hva vi må jobbe med videre og hvilke ferdigheter vi har i laget. 1-laget er 
påmeldt i 2 div og vi har ambisjoner om å rykke opp til 1 div.  2-laget er i 3 div og de har 
ambisjoner om å komme på øvre halvdel av tabellen. Begge lagene skal delta på Danacup i 
år og vi gleder oss til det allerede nå!

Mvh
Tom

TRENER-
KURS

G16



HUMOR

HJØ
RNET

Så var det høna som
 hadde fått feber

- og bare la hardkokte egg.

- Kelner, kelner, hvem er 
det som skriker på 

kjøkkenet? 
- Det er kokken som pisker 

eggene.

Frøken: 
- Vet du hva som skjedde 
med Jesus i påsken, Kari?

Kari: - Nei, frøken, vi var på 
fjellet da.

Hvorfor legger 
høner egg?

Hvis de kastet dem, ville de 
blitt knust

Det var en gang to griser som hadde bingen sin like ved hønsehuset.
Den ene grisen var alltid iike godt humør, den andre var svært gretten.

- Hvorfor er du alltid så negativ? spurte den glade grisen en dag.
- Jo, svarte den andre med sur mine, ? hver gang jeg hører de ekle hø-

nene kakle, kommer jeg til å tenke på egg og bacon.

Det var en gang Kjutta og Laumann som beiste huset og de hadde bare 
en stige. Lauman stod i stigen og Kjutta sa:
- Holder du godt fast i kosten Laumann, for nå tar jeg stigen.

En liten gutt ønsket seg virkelig 1000 kroner, og ba til Gud i ukevis, uten
at noe skjedde. Til slutt valgte han å skrive et brev til Gud for å be om
1000 kroner. Postvesenet mottok brevet, som var adressert til “Gud, 
Oslo”, og besluttet å videresende det til statsminister Jens Stoltenberg. 
Statsministeren moret seg virkelig over brevet, og videresendte det til 
Kristin Halvorsen med beskjed om å sende gutten penger. Kristin Halv-
orsen synes 1000 kroner var i meste laget for en liten gutt, så hun sendte 
100 kroner. Den lille gutten jublet da han fikk pengene, og han satte seg 
ned og skrev et takkebrev til Gud: “Kjære Gud, tusen takk for pengene 
du sendte meg. Jeg har forresten merket meg at du sendte det via regje-
ringen, og de drittsekkene trakk 90 prosent i skatt!”

Motorstopp
Når en kvinne utsettes for motorstopp vil hun umiddelbart 

ringe etter hjelp.
En mann vil først åpne panseret på bilen, klø seg i hodet i omtrent førti 

minutter, og deretter ringe etter hjelp.

Gjennomsnittet av gjenstander for den typiske kvinne er 384. For en mann er 
det umulig å identifisere mere enn noen få av disse gjenstandene.

En kvinne som ber en mann om å vanne plantene hennes mens hun er
bortreist, har i praksis dømt plantene sine til døden



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.

Det jobbes med et  sponsorskriv som skal utgis 3 ganger i året. Har du ideer til innhold eller 
ønsker å annonsere (kr 2.900 ,-for en halvside og 5.000,- for en helside) Ta kontakt med Ove!

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

støtter du Loddefjord il samtidig!


