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FORMANNENS ORD
Var det noen som sa sommer? Vi skriver juni i kalenderen og
fremdeles går trenerne våre med Coach jakker, herrrreeeegud.
Vel, uansett, vårsesongen er nå slutt og vi har hatt en spennende tid bak oss.
Tiden fra sesongen starter etter påske til nå går fort.
Serie er startet for alle, poeng skal sankes inn for de voksne lagene. Sommercupene er godt i gang, Voss Cup var også i år en vellykket opplevelse for oss, i
Lerum cup var vi også representert. Begge cupene presenterte flott sommervær og
glade barn og unge.
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Juni er en travel fotball måned og en spesiell viktig måned for de lagene som
kjemper om poeng, opprykk eller nedrykk. Her er det masse følelser og lidenskap
innvolvert. Ikke minst i cup, for de lagene i ungdomsavdelingen som er i cupspill
og har et håp om finalespill. HUFF, store sjanser for å bli skuffet både for trenere,
spillere og foreldre. Dette er det som er sjarm med fotball, noen sier tap og vinn
med samme sinn, hmmmmm.
Vi har i år 3 seniorlag på herresiden, hhv. i 7.div, 6.div og 3.div. Dette er et godt
tilbud, som betyr at vi kan tilby variert tilbud for de guttene som har ambisjoner
eller bare vil være med for det sosiale rammene.
Alag herrer kjemper i 3.divisjon, en tøff avdeling. Vi har i vår slitt med uttelling,
det tror vi vil endre seg til høstsesongen. Vårt rekruttlag som spiller i 6.divisjon
kjemper om opprykk til 5.divisjon. Det er vårt mål, her er vi i rute, eller Eivind?
Senior 3 laget, holder til i 7.divisjon, påstår de vil slå Alaget om de tar en
treningskamp, hmm. Vel, da tror jeg de må trenere mer! Jaja, bra med god
selvtillit Bjarne. Laget er i toppen av avdelingen og har mulighet til å rykke opp i
6.divisjon.
På damesiden har vårt Alag hatt en meget god og stigende kurve. Våre beste
jenter kjemper i toppen av 3.divisjon og avsluttet sesongen med å slå laget som
topper tabellen, Bergen Nord 4-2. Herlig å avslutte vårsesongen med en så god
avslutning. Det skal bli spennende å følge våre damer i høst.
Vi har i høst hatt stor aktivitet gjennom FFO og fredagsakademiet. Dette var to
aktiviteter som er nyskapende og vi har fått meget gode tilbakemeldinger på.
Spennende hvordan høstaktivitene kan utvikles videre med denne gjengen.
Kioskansvarlig for kiosken har dessverre måtte trekke seg, det synes vi er synd,
da hun har gjort en kjempejobb. Det betyr at denne stillingen er ledig. Ta kontakt
om du er interessert i hva denne flotte aktiviteten innebærer.
I mai hadde vi X-RUN på besøk i parken. Det ble en aktiv helg med en spennende
konkurranseform i terrenget. Men, vi så ikke mange av våre aktive delta her, hva
skjer?
Rune

A-LAG
Damer

Vårsesongen er over og sommerferie står for tur.
Etter en strålende pre-season fikk damelaget dessverre en litt vanskelig start med mange
uavgjorte kamper. Men heldigvis tok både spillere og trenerapparat et oppvaskmøte
midtveis i mai, og siden har jentene storspilt og dradd i land den ene 3 poengere etter
den andre.
I tillegg har også stemningen i gruppen aldri vært bedre, noe som trolig skyldes en
kanon kjekk gjeng kombinert med en rekke sosiale tiltak støtteapparatet har arrangert i
år. Pr. dags dato ligger damelaget på en fin 4.plass, og dersom vi vinner en hengekamp i
høst går de opp på en delt 3.plass !
I tillegg må vi også nevne at klubbens andre damelag, Tufte,
har vunnet alle sine kamper så langt i år og topper sin 7er serie med
god margin. Dessverre mister de sin stopperkjempe Jannicke Karlsen i
høst, da hun nylig er ferdigutdannet ved NHH og har fått jobb i Oslo.
Jannicke er en ekte Loddefjordjente, som har spilt for klubben i hele
sitt liv. Du kommer til å bli savnet både på-og utenfor banen.
Lykke til i hovedstaden.
(Sitat FB)

Våre beste menn fikk en tøff vårsesong.

A-LAG
HERRER

De har spilt jevnt med alle i avdelingen, men ikke fått uttelling nok til å ta
seieren i land. MEN, vi har troen på gjengen, det kommer til å bli tøft å møte våre beste
menn i høst.
Lykke til Roy og Vegard, vet dere er supermotivert til å få de små marginene til å vippe
vår vei.
Så må vi sende en oppmerksomhet til vår uheldige keeper, Andreas Lunde. Han ble skadet i kamp mot Brann 2, knakk ankelen stygt, må holde seg i ro til november og
sesongen er ødelagt for ham. Synd, men Andreas kommer sterkt tilbake.

Fra kampen mot Brann 2

Litt mimrebilder fra
opprykksfesten!

Keeper
prosjektet

MEDLEMS
KORT

I vår vært så heldig å kunne benytte oss av Lakki og Magnus til vårt
keeperprosjekt. Vi håper det kan utvikles enda mer. Målet vårt er å stimulere
våre keepere………

Husk å bruke medlemskortet når du
handler hos MX-Sport!

MERK!

Veteran o/50år, Fantastisk gjeng.
De utvalgte fra venstre: Jan Tore Sætre, Johs. Eriksen, Roald Håvik,
Christian Hille, Atle Bjorøy, Bjørn Jellestad, Terje Vik og Helge Teige.
Jammen ser vi ikke den gamle storscorer Johs Eriksen!

Et samarbeidslag med Mathopen.
Ja, vi ser dem i kampdrakt, men hvilke av draktene som er av nyere årgang er usikkert. Her har
MX en jobb å gjøre. Draktene er gjenbruk over en 30-års periode!
På siste kamp som ble spilt på Kongsmyren (Mathopen) ble det en klar hjemmeseier over
Minde, resultatet ble til slutt 8 -1 og hjalp godt på målforskjellen som ikke var den beste.
Veteranlaget håper på at overgangsvinduet i sommer vil gi laget et løft før høstsesongen, samt
at en rik tante ser behovet for et klesløft.

G13

En god vinterserie
2014/2015 for gutter
2002, ble avsluttet
med finaleseier i
B-sluttspillet mot
Nordhordland BK
søndag 12.april i
Alvøen Idrettspark.
Sluttresultatet i finalen
ble 4-0 i en kamp
hvor LIL var det klart
beste laget, og hadde
det meste av spill og
målsjanser.

Husk appen ”Min Fotball”, her kan du finne kamper og resultater!

Terminliste 3. div. menn avd. 07 Høstsesongen
Dato
04.08
08.08
13.08
24.08
29.08
05.09
12.09
19.09
28.09
03.10
12.10
17.10
24.10

KAMPER

Dato
20.08
23.08
30.08
02.09
06.09
09.09
11.09
20.09
27.09
11.10
18.10
25.10

Dag
tir
lør
tor
man
lør
lør
lør
lør
man
lør
man
lør
lørd

Kl.
19:00
16:00
19:00
19:00
16:00
15:00
15:00
15:00
20:00
15:00
20:00
16:15
15:00

Hjemme		Borte			Bane
Bjarg		
Loddefjord		
Stavollen Kunstgress 01
Loddefjord
Lyngbø		
Alvøen gress
Sotra		
Loddefjord		
Straume stadion
Loddefjord
Nest-Sotra 2		
Alvøen gress
Vadmyra
Loddefjord		
Vadmyra kunstgress
Loddefjord
Austevoll		
Alvøen gress
Tertnes		
Loddefjord		
Åstveit Idrettspark 1
Loddefjord
Øystese		
Alvøen gress
Brann 2
Loddefjord		
Nymark Kunstgress 04
Loddefjord
Varegg			
Alvøen gress
Fyllingsdalen2 Loddefjord		
Varden Amfi
Lysekloster
Loddefjord		
Lysekloster
Loddefjord
Arna-Bjørnar		
Alvøen gress

Terminliste 3. div. Kvinner Høstsesongen

Dag
tor
søn
søn
ons
søn
ons
fre
søn
søn
søn
søn
søn

Kl.
18:00
16:00
18:00
19:00
16:00
20:00
20:00
18:00
18:00
18:00
18:00
13:00

Hjemme		
Loddefjord
Loddefjord
Djerv		
Gneist		
Loddefjord
Fyllingsdalen2 Nymark
Loddefjord
Solid /Trott BergenN/Hovding Loddefjord
Loddefjord
-

Borte			

Hordabø /Radøy/Manger

Stord Fotball		
Loddefjord		
Loddefjord		
Nordhordland		
Loddefjord		
Loddefjord		
Sotra			
Loddefjord		
Loddefjord		
Fyllingsdalen2		
Baune			

Bane
Alvøen KG.
Alvøen KG.
Møhlenpris idrettsplass
Liland kunstgress 1
Alvøen GK
Varden Amfi
Nymark Kunstgress 03
Alvøen GK
Prestegardsskogen KG
Salhus Kunstgress
Alvøen KG
Alvøen KG

J16

Se godt på denne
gjengen, klarte
opprykk til 1.divisjon.
Samarbeidslag med Olsvik.
Her har vi mange kommende
Alagsspillere. Trenerne Birthe
og Anniken + Olsviktrener
gjør en kjempejobb med
jentene.

Sander Christiansen født i 2001, gikk fra
Loddefjord il til Brann for ett år siden.

Utlendighet

Sander har hatt en fantastisk utvikling, spiller
på Brann sitt G16 års laget i tillegg til G14
år. Er tatt ut på regionlaget, blitt plukket ut
til Statoil talentprosjekt hvor han har trent
sammen med de beste G14 i Norge, med
Martin Ødegård og Brede Hangeland som
trener.
Sander er en Loddefjord il gutt som vi er stolt
over, vi ønsker ham lykke til i fremtiden.
PS! Vi har fått lov å låne Sander til en cup
våre G14 skal på i høst, Hamkam elitecup.
Det blir spennende.

Mikail Maden er også en Loddefjord gutt
som er i utlendighet i Brann.
Han er 2002 årgang, men spiller i G14 hos
Brann. Mikail ser vi ofte i idrettsparken og
er fremdeles en del av vårt miljø.
I likhet med Sander ønsker vi også Mikail
lykke til i Brann og velkommen igjen til
oss hvis den tid kommer.
Vi gleder oss til å møte dere i serien til
høsten!

Hele vår barneavdeling fra 6-12år har om vanlig vært på Voss cup.
Vi ble for 2.året innslosjert i konferanserommene til Park Hotell, utrolig bra.
I år var vi ca. 260 stk med Akort, vi var 4.største klubb med 28 lag.
Sædalen var størst med 40 lag, så kommer Voss med 39 lag og Gneist med 35.
I år hadde Voss cup 25års jubileum. Vi har deltatt i (uoffisielt) alle disse årene og det
kan skrives en hel bok om Loddefjord il sine mange opplevelser blant ledere og foreldre
gjennom alle årene vi har deltatt. Vangen skole har i alle år vært vår base og grillingen har
vært en tradisjon vi fortsatt etterlever. Voss Cup er en cup vi prioriterer.
Takk til Kristian og Bård for innsatsen de gjør opp mot cupen. Ikke minst, takk til
grillansvarlige, foreldre og trenere som bidro til at våre barn fikk en flott og positiv helg.

SPV

Vår trofaste sponsor Sparebanken Vest inviterte seg til et møte
med styret i slutten på juni. Vi
var ikke klar over deres ærend,
men det var en fantastisk gave
de ville overrekke oss.
Klubben søkte i vinter på
Sparebanken sitt fond, som
skulle fordele midler til idrettslag som hadde behov for
tilskudd for gode tiltak i
klubben sin.
Den store kunstgressbanen vår
er som kjent slitt og trenger sårt
å bli skiftet. Dette har Sparebanken ønsket å bidra med, de gav
oss et gavekort på kr. 500.000.Dette gir oss en fantastisk start
til å kunne få i gang arbeide med
å skaffe litt mer midler før vi
starter arbeidet.

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.

Shell / 7-Eleven Drotningsvik

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

X-Run

Lørdag 30.mai ble det arrangert for første gang denne type konkurranseform i parken
vår. Det ble en aktiv helg, spennende øvelser og masse liv og røre.

Årets kaffedeal, gratis kaffe i 2015, koster kr. 199.-, kjøpes i kiosken.
I tillegg støtter du en særdeles god sak, Loddefjord IL
KAFFE
AVTALEN

LODDEFJORD
BRØDET

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

Desperat
Trener

Birthe Andersen trener for j00/99 var desperat da hun ikke fikk opp
hengelåsen på ballspannet før en trening. Da var det godt å ha
tilgjengelig en hammer og et kubein.

Hengelås
på
ballspannet

Samarbeidslag: Det har i de senere år vært nødvendig å samarbeide med naboklubber,

Ungdoms
Avdelingen

spesielt på jentesiden. Dette gjør også vi. Vi er i samarbeid med Olsvik og Mathopen på
jentesiden vår. J00/99 og J01 er i samarbeid med Olsvik il og J03 er i samarbeid med
Mathopen il.

Sportslig sett har vi hatt en fin vårsesong for alle lagene våre i ungdomsavdelingen. Kjekt
å vi se at vi fikk et av lagene i J00/99 opp i første divisjon, god gruppe det blir spennende
å følge. Jenter 2001 har sitt første år i 11er serie og ligger midt på tabellen i 2.divisjon.
Jenter 2002 er en stor gruppe, to 9er lag og ett 7er lag. Totalt sett ser det veldig bra ut i
jenteavdelingen. Kjekt å se at vi har klart å få en av våre Alag spillere, Lina Fothun, til å
engasjere seg som trener i ungdomsavdelingen rundt 00/99 gruppen.
På guttesiden ligger vi å kjemper i toppen av 2.div med våre beste lag i junior og guttenivå. Det som er gledelig er at mange av disse spillerne hospiterer inn i rekruttlaget som
spiller i 6.div og gjør sakene meget bra. For klubben er det også viktig å se at vi har
breddelag på junior og på gutt, klubben skal gi tilbud til alle.
I denne gruppen har vi mange ungdomstrenere og Alags spillere, det liker vi.
Dessverre har vi noen som gir seg nå, det er Ole Gloppen og Kristian Koldal som skal i
militæret. Takk for innsatsen så langt, vi gleder oss til dere er tilbake til oss!
G14år ligger i 1.div og gjør det meget bra, de er kommet i avdeling med Brann til høsten. Det blir ekstra spennende da vi vet vi har en kjenning der. G13år ligger også i 1.div
til høsten, de kjemper med nebb og klør og gjør en kjempeinnsats. Dessverre ligger de
i nedre halvdel, men nye poeng skal deles ut til høsten, stå på. Hospiteringslaget til G12
rykket opp til G13 1.div - mye spennende på gang i denne årsklassen.
Takk til alle dere trenere som bidrar i hele ungdomsgruppen, dere gjør en kjempeinnsats
for klubben og spillerne, tusen takk!!

LYKKE TIL I DANA CUP

Jenter
2001

Fotball-laget Loddefjord Jenter 2001 består av 23 flotte og flinke
fotballspillere, samt to engasjerte trenere, Rober Havre og Per Foss, og en
ny oppkvinne, Kristine Amble Kjørlaug.
Mange av jentene har spilt sammen siden 1-2. klasse, med påfyll av flere jenter senere år.
Lil jentene ble i vinter slått sammen med 2001 jentene fra Olsvik. Denne sesongen startet
jentene med 11`er fotball, noe som har gjort til at jentene har merket at utholdenhet og
kondis har blitt viktigere.
Laget har fått kjørt seg litt i vårsesongen og ligger nå godt plassert midt på tabellen, men
som i fjor tror og håper vi at høstsesongen blir super. Mandag 20.07 reiser laget til Dana
cup. Dette er noe både jentene og trenerne gleder seg til. 6 dager med mye fotball og
samhold i Danmark styrker nok laget til høstsesongen.
Laget har også en flott foreldregruppe som stiller opp som sjåfører og supportere
Vi ønsker Loddefjord/Olsvik J01 lykke til i Dana Cup 2015.

Bak fra venstre: Trener Robert Havre, Ragnhild Just, Vanja Svanevik Andersen, Stephenie Rojas,
Julie Nilsen, Vilde Aakre Langø, Alice Melby, Stine Sofie Olsen, Adele Havre, Marte Kjørlaug,
Ine Drotningsvik, Mounira Seim , Tonje Foss, trener Per Foss.
Foran fra venstre: Stine Risko Pedersen, Iselin Vabø, Madelen Amundsen, Henriette Stavenes, Sunniva
Einevoll Jacobsen, Anna Berle Antzen, Kamilla Kavlie Bragstad, Merlinda Natalie Einevoll,
Aurora Hatle, Deborah F. Kashafali. Ikke tilstede: Camilla Kolding

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

SEND INN FORSLAG TIL SPORTSPLANEN - HER ER ALLE BIDRAG VIKTIGE!
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.

Barne
Avdelingen

Barneavdelingen i klubben har alltid vært god og sterk.
Den har i de siste årene forsterket seg ekstra på jentesiden, flott.
Guttesiden har alltid hatt og har god rekruttering. Vi ser at interessen for fotball
er god, men er blitt forsterket gjennom Fotballfritidsordningen.
Det har vært en solid innsats hva gjelder politiattester, spesielt med tanke på Voss cup.
Men, generelt skal alle trenere og ledere ha Politiattest.
Takk til alle dere som holder lagene og gruppene i gang. Vi har dessverre en meget
trofast Loddefjord gutt som slutter som trener/oppmann/spiller og trener (7er lag senior)
– listen er lang, denne mannen er vanskelig å erstatte.
Han har en gutt i gruppen 2004 og en i gruppen til 2006. Vi snakker om Remi Larsen.
Remi flytter til Skottland i jobbsammenheng. Vi ønsker Remi og familie lykke til og
velkommen igjen!

Fotball
Skolen

Bente, Vibeke, Anniken, Tom – for et team, « Best fotballskole ever» Dere stopper aldri
og overraske. Hvert år blir både gjennomføring og innhold bedre. Også årets veiledere
skal ha skryt, dere er best.
Synd uken går så fort, jaja, her er noen bilder som frisker opp minnene og tusen takk til
alle dere barn som deltok, velkommen igjen til neste år

De ansvarlige				

Veiledere - for en gjeng!
Takk til sponsorene som har bidratt
til alle T-skjortene, tusen takk!

Vår
Lotteriet

Vårlotteriet er ferdig og gevinstene er levert de heldige vinnerne.
Loddbøker er en av de viktigste inntektskildene til klubben. I årets vårlotteri
var salget OK, men vi ser det er stor variasjon på salget til de forskjellige
gruppene. De beste gruppene, i år som ifjor var J2003. Utrolig innsats, gruppen får en
god slump i lagskassen. Takk for innsatsen jenter !
Beste Loddselger i år som i fjor ; Mari Wallem
Beste Loddselgere i vårlotteriet 2015
1
Mari
Jenter 2003 18 bøker
2
Plamedie
Jenter 2003 10 bøker
3
Fransiska
Jenter 2005 5 bøker

Gavekort a 1000,Gavekort a 600,Gavekort a 300,-

Følgende spillere solgte mellom 4 og 5 bøker og fikk fotball
4
Patrick
Gutter 2003
5
Hedda 		
Jenter 2003
6
Mariell
Jenter 2003
7
Hedil		
Jenter 2003
8
Kine		
Jenter 2004
9
Cassandra
Jenter 2004
10
Emil 		
Gutter 2006

Trine har hatt ansvar for kiosken i snart 2år og må dessverre trekke seg ut da
jobbsituasjonen krever mer reisevirksomhet. Takk for innsatsen Trine, heldigvis bidrar
du godt inn mot Alvøen Sommercup.

KIOSKEN

Da kan vi utlyse ledig stilling i Fotballgruppen, KIOSKANSVARLIG.
Vi søker etter en positiv og strukturert person, fortrinnsvis en dame, men vi oppfordrer
gjerne menn å søke. Du vil komme inn i et godt miljø, få en utfordrene og selvstendig
stilling. Lønn, hmm, det er en stilling som ikke krever økonomiske betingelser...
Tiltredelse etter avtale.
Spørsmål om stillingen, ring Ove Vindenes tlf:982 20 654
Send søknad til fotball@loddefjordil.no

Hordaland
Fotballkrets

Gå inn på hjemmesiden til hordaland fotballkrets:
http://www.fotball.no/Kretser/Hordaland/
Her finner dere mye godt fotballstoff.

Kvalitets
Klubb

Treningstider

Vi skal iløpet av høsten jobbe med å bli en kvalitetsklubb i prosjekt av
Hordaland fotballkrets nivå 1. Fana il vil bli vår Fadderklubb, lykke til med
jobben kvalitetsklubb gruppen skal gjøre i høst.

Også i år har vi måtte ta ibruk gresset til trening for de yngre lagene. Dessverre har været
ikke spilt på lag med oss i år og mange av de lag som var satt opp på gresset måttet
avlyse/endre treningene. For dem dette har rammet, har trenerne klart å ta dette på en
god og sportslig måte.
Uansett, det er kjekt å se all den aktiviteten som er i idrettsparken gjennom uken, til og
med lørdager og sønder er flittig brukt. Ikke rart vi har mange gode fotballspillere i alle
aldre.

Alt i Fotball

Dere har gjerne sett denne logoen. Ja, det er de som har engasjert seg med FFO og fredagsakademiet. De har ennå ingen tilknytning til Loddefjord IL eller har noen formelle
avtaler pr. dd. All aktivitet denne gjengen har gjennomført, FFO og Fredsakademiet er
gjort i klubbens regi.
Men, klubben er i disse dager i ferd med å lage en samarbeidavtale
som skal sikre klubben økonomisk og ikke minst kvalitet i de
aktiviteter som AiF skal iverksette i fremtiden.

Alvøen
Sommercup

I år blir Alvøen sommercup oppgradert og sannsynligvis vanvittig bra. Vår trofaste
sponsor Rema 1000 i Drotningsvik tilbyr proffesjonell hjelp rundt matbehandling og
salgsboder. Det gleder vi oss til. Da er det bare å sette av denne helgen, 21.-23.August.
Påmeldingen er ganske bra og vi er oppe i 170 lag hittil. Normalt vil det da være over 200
lag når vi nærmer oss cup helgen!
Egen Facebook side er opprettet for å ytterligere markedsføre cupen.
https://www.facebook.com/Alvoensommercup?fref=ts

FOTBALL FRITIDS ORDNING

FFO

I begynnelsen av 2015 startet FFO opp og var umiddelbart en populær aktivitet i
Alvøparken.
2 ganger i uken (tirsdag og torsdag) samles jenter og gutter fra 3-5 klasse seg i parken
etter skoletid for leksehjelp en matbit og så 1,5 time med fotballtrening. Fokuset er sjef
over ballen og det betyr masse ballberøring!
Formålet med FFO er å gi et tilbud utover den vanlige fotballtreningen og ikke minst
et tilbud som skal konkurrere med aktiviteter son TV, dataspill og annet stillesittenden
aktivitet.
Høy kvalitet på treningene sikres gjennom bruk av erfarne instruktører.
De som har deltatt nå frem til sommeren ser ut som å stortrives og det blir spennende å
se hvor mange som kommer tilbake til høsten sammen med mange nye deltakere!
Se også denne invitasjonen til FFO: Trykk her!

Fredagsakademiet har hatt fokus på litt eldre deltakere enn FFO og konseptet er mer
basert på detaljer i treningsarbeidet. Her har 11, 12 og 13 åringer deltatt.

Fredags
Akademi

Mange testesr og video av deltakerne har gjort at akademiet har fått et spennende
innhold som deltakerne har hatt stor glede av. Alle deltakerne har fått personlige
rapporter på resultater og forbedringspotensiale.
Akademiet bruker erfarne instruktører og har også knyttet til seg A lags spillere som
instruktører. Fokuset er masse balltouch og kvalitet på innholdet.
Også Akademiet har laget egen invitasjon: Trykk her!

Tabeller

Sjekk også
Fotball.no for
løpende tabeller og
kamper!
Trykk
her for
link

OR T
M
E
HU RN
Ø
HJ

Det var en bonde i Norheimsund som bestemte
seg for å sanke inn noen epler en ettermiddag i
en flott og solrik dag. Epletrærne var plantet like
ved sjøen. Bonden tok med seg en bøtte og gikk
ned mot sjøkanten. Plutselig hørte han skrik og
skrål. Til sin overraskelse møtte han på 3 jenter som badet naken. Da de merket bonden, løp
de uti vannet til de var dekket opp til halsen. Så
ropte de til bonden og sa « Vi kommer ikke opp
før du har gått!» Da roper bonden « Jeg kom
ikke her for å se på dere, jeg skulle bare mate
krokodillene i sjøen, og viste bøtten»

Far; Åssen gikk det på eksamen i dag Petter.
Petter; Kjempefint. Jeg har forlenget kontrakten
med skolen ett år til !!

To nordmenn var på tyveriraid i sverige. Da de
skulle passere grensen over til Norge, sa den
ene nordmannen:
Jeg har en god og en dårlig nyhet.
Hva er den dårlige? spurte den andre.
Politiet er etter oss.
Hva er den gode da?
Det er det svenske politiet.

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!

