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Høsten er plutselig kommet over oss, sommeren ligger bak og nok en
spennende sesongavslutning ligger foran oss. Det blir mange lidenskapelige
øyeblikk både for Alagene våre, men også for våre aldersbestemte lag. Det å avslutte
sesongen på en god måte betyr mye for alle som er innblandet i vår fotballfamilie.
Siden forrige nyhetsbrev, har det skjedd mye for alle lagene i klubben. Så har vi fått
presentert en ny sportsplan.
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Vår ungdomsavdeling har vært på sommercup. I år var det Danacup for G99/00, G01
og J99/00, J01. Takk til Morten Sanne som arrangerte turen for alle lagene i ungdomsavdelingen. J02 var i Sandefjord cup og G02 valgte en helgecup i Ål. I år deltok også hele
gruppen G03 og J03 med foreldre i Dana cup, dette resulterte i et søskenlag G04. Denne
store gruppen bodde på et feriesenter i Blokkhus.
Sportslig sett har lagene hatt spennende kamper, godt videre fra gruppespill, men
dessverre ikke godt helt til finalespill. Fotball er brutalt for dem som ryker ut på straffer,
slik G01 fikk oppleve i 16.delsfinalen i A-sluttspillet mot et dansk lag.
G02 som reiste til Ål cup, kom helt til bronsefinalen og vant den,
GRATULERER!
Alag Damer ligger flott plassert på øvre halvdel i 3.div. Laget har heng på 3.eller 4. plass.
Det er veldig bra, da vi har et ungt lag som helt sikkert vil bli enda bedre til neste sesong.
Alag Herrer sliter dessverre med å sanke poeng. Spillemessig er vi helt på høyde med alle
lagene i 3.divisjon. Det blir en spennende høst.
Rekruttlaget vårt rykke opp i 6.div til denne sesongen og har gjort en bra sesong, de
kjemper om 2.plass som gir kvalifisering til opprykk 5.divisjon. Spennende, særlig når
dette laget består av mange unge spennende rekrutter.
Vårt senior lag i 7.divisjon, nytt av året, også kalt det nye Alaget. Ligger på en god 2.plass
på tabellen og kan rykke opp i 6.divisjon.
Ja, også vi må vel ikke glemme våre eminente damer på «Tufte laget», våre spreke menn
på 7erlaget og ikke minst våre veteraner, viktige lag for klubben.
Sportslig sett har vi høy aktivitet i klubben. FFO og akademier for de minste
gjennom AltiFotball er positivt, da får vi aktivitet på døgnet hvor det normalt er stille.
Sommer er ensbetydende med Alvøen sommercup, også i år. Det ble en flott helg, tusen
takk til Rema 1000 Drotningsvik sitt bidrag. Det bidrog til å heve cupens innhold enda
noen hakk. Her må vi også berømme dugnadsoppmøte og de frivillige dommerne. Takk
for innsatsen til alle dere foreldre og Cupens initiativ deltakere.
Vi har som vanlig full trøkk på treningsfeltet hele uken, også gressbanen er benyttet
maksimalt for Alag og yngre lag. Det har vært fantastisk og nødvendig, særlig når
tirsdag og torsdager blir okkupert av kamper.
Kiosken er i drift av foreldre. Vi sliter med å drifte kiosken med varer da vår kjære
kioskansvarlig Trine måtte gis seg i sommer. Her er det en ledig plass til den som har lyst
å bidra i et meget positivt og godt miljø.

Var det noen som sa høst, ja da kommer
Vibeke med loddbøkene, jippi!!
Loddbøkene er ute. Her kan dere
tjene inn noen ekstra kroner i lagskassen.
Husk, Loddbok nr. 2 osv. får dere 40%
inn til laget. Spennende å se hvem som
blir Høstens storselger. Det ville ikke forundre meg om det blir noen i J2003. I år
var det Alag herrer som tok jobben med å
lime på forside på loddbøkene

Trenings
tider

NYHETER

Marius, Eirik, Emil & Roy

Når serien er ferdig, i begynnelsen på november vil nye treningstider tre ikraft. Nytt av
året er at Mr. Kunstgress gjennomfører to møter fordelt på eldre og yngre lag. Hvor trenere får si sitt behov før kabalen spikres. Det er bare å si at, her er det mange avhengigheter og ønsker, ikke alle får sine ønsker oppfylt 100%. Takk til Mr.Kunstgress, for en jobb
dere gjør. Det går rykter om at det er mulig å bestikke Mr. Kunstgress, vel prøv da vel?
Når alle lagene trener, spesielt på 11er banen i tidsrommet 18:00-19:00, må vi ta hensyn
til de lagene som forsøker å gjennomføre en treningsøkt. Dessverre ser vi altfor mange,
både voksne og unge som, av forskjellige grunner beveger seg inn på banen hvor der
foregår en treningsøkt. Her kommer et lite hjertesukk fra våre trenere, hold dere utenfor
trenings- feltet når det pågår trening, ha respekt for andres treningstid!

Nytt Kunstgress på 11er banen er en realitet. Vi har fått kr. 500.000.- av Sparebanken
Vest, vi er tildelt kr. 500.000.- av Mohn fondet og vi har fått kr. 150.000.- av Obos –
FANTASTISK. Det er nå satt ned en gruppe som skal sette denne saken til virkelighet.
Planen er å skifte dekke i tidsrommet påske/vinterferie 2016.
Ny sportsplan er en virkelighet. Sportslig utvalg har gjort en kjempejobb, den ble
presentert til gruppene onsdag 30.sept. Den vil bli tema på vårt første trenerfora i januar.
Vi har fått en trenerveileder, Petter Bakke. Han skal bidra i klubbens barne -og
ungdomsavdeling. Sportslig Utvalg vil lage en plan sammen med Petter Bakke for
sesongen 2016.
Vi har fått 2 nye trenere til ungdomsavdelingen vår. To unge fremadstormende gutter,
Aleksander Bartz og Jonathan Vaksdal-Larsen. De skal ha G00/01 Lag 2 neste år.
Lina Forthun har meldt overgang til Fyllingsdalen sitt Alag Damer i 2.divisjon, kjemper
om opprykk til 1.divisjon. Lina er en ordentlig Loddefjord jente og bidrar fremdeles som
ressurstrener i J00/99.
Micro fotball er startet opp. Her har primus motor Kristian H. Oppdahl gjort en
kjempe jobb for å sette disse småtassene i gang med fotballtreninger.

Alag Herrer sliter dessverre, men de sloss i hver kamp for å overleve.

A-LAG
HERRER

Roy & Vegard har en tøff jobb for tiden. Det er godt å se at vi har et rekrutt lag
bestående av mange unge talenter sammen med våre erfarne Alagspillere, dette laget kan
lett rykke opp i 5.divisjon.
Og så har vi Audun, hva skulle vi gjort uten vår eminente materialforvalter!
Så må vi takke alle som gjør en jobb i parken rundt alle hjemmekampene til Alag herrer.
Men, hvorfor stilner ofte speakeren iløpet av 2.omgang, hmm.

A-LAG

Alag Damer ligger for øyeblikket på 4. plass, det er bra.

DAMER

Vi skal være fornøyd med å komme iblant topp 4. Laget er
ungt, fremtiden foran seg! Godt jobbet Anniken!

Team
Building

I slutten av august var Alagene våre på teambuilding,
litt bilder derifra

Bak
A-lagene

Juniorlaget bredde, med Per Ivar og Joakim (Alag spiller). De to gjør en flott
innsats for klubben og breddegutta på juniorlaget.
Junior 1.lag, med Frode Misje og Andre’ Van Heide. De har hatt en utfordrende sesong,
ligger å kjemper helt i toppen av 2.divisjon. Mange av spillerne har tatt store sportslige
steg gjennom rekruttlaget og hospitering inn på Alaget.
Rekrutteringslaget vårt kjemper om en opprykksplass til 5 divisjon, vi krysser fingrene
for at dette ender godt. Men, mange av dem som spiller på rekruttlaget er unge, laget er
en blanding av Alagsspillere, juniorer og siste års guttespillere. Takk for innsatsen
gutter, dere gjør en kjempeinnsats på dette laget.

Ungdoms
gruppen

G99 vil gå inn i en juniorgruppe til neste år. Noen i denne gruppen banker
allerede hardt på døren til Alagsgruppen. G99 vil bli fordelt både på 1.laget
og på breddelaget. Også neste sesong vil vi ha 2 juniorlag.
Gutter 99/00 består av to 11er lag og et 7er lag.
Lag 1; Trenere, Tom H.Andersen, Eirik Dalhus. Begge Alagsspillere. Takk for innsatsen.
Lag 2; Trenere, Bjørn Paulsen, Christian Kolldal, Ole Gloppen. Her har Christian og Ole
måtte gi seg i sommer. Da har vi fått Aleksander og Jonathan inn som erstattere. Takk til
dere alle.
Til neste år blir G00/01 slått sammen. Det blir en flott gruppe vi gleder oss til å se.
Gutter 2001, med Trond Dahle, har gjort en kjempesesong og kjemper helt i toppen av
1.divisjon, bare Brann er foran. Mange spennende og treningsvillige gutter i dette alderstrinnet.
Gruppen reiste til Ham Kam Talentcup i september. Med på turen var Sander Christiansen på lån fra Brann. Dessverre knakk Sander armen, heldigvis gikk det bra med ham.
Sportslig sett var cupen godt for 01 guttene. Etter en puljefinale med Odd på Briskeby
stadion, kom vi i B sluttspillet. Der røk vi ut for Fana1, etter en kjempekamp av oss. Fin
tur, gruppen leiet en minibuss av Taxi 1.

Ungdoms
gruppen

Gutter 2002 reiste til Ål cup og tok seg helt til Bronsefinalen i A-sluttspillet. Der slo de til
med 2-0 over Flaktveit og sikret seg bronsemedaljer! Gratulerer!

Jenter 99/00, et samarbeidsprosjekt med Olsvik il. Dette samarbeidet fungerer godt, god
samhold i gruppen. Gruppen har 2 lag, differensiert med 1.lag og et 2.lag. Første laget
rykket opp i 1.divisjon til høstsesongen, hvor de nå spiller. Noen av disse jentene har
allerede hospitert inn i Alaget, flott.

Jenter 2001, stabil gjeng, som spiller første års 11er. Takk til Per og Robert for den innsatsen dere gjør for jentene.
Jenter 2002. STOR og god gruppe. Gruppen er fordelt på to lag og spiller første års 9er.
Godt jobbet Andre’, Sturle og Are!

Barne
Gruppen

Sesongen er nå snart slutt for alle lagene i barneavdelingen og mye godt arbeid
er nedlagt både fra spillere, lagledere og foreldre. Uten hjelp av de frivillige i
barneavdelingen ville det ikke vært mulig å ha så godt aktivitetsnivå i Loddefjord il.
Tusen takk for innsatsen!
2003 jentene og guttene har nå hatt sitt siste år i barnegruppen og tar nå steget over i
ungdomsavdelingen. Da begynner så smått alvoret i fotballen å ta over, men vi håper at
de også tar med seg gleden ved å spille fotball og det gode grunnlaget som er blitt dannet
gjennom mange år med trening og kamp.

Øvelsebank til trenere;
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, og passord og brukernavn
får dere ved å kontakte Remi Larsen på epost. Han er administrator for denne tilgangen.

Typisk positur av våre engasjerte materialforvaltere. De er trofast på plass hver
Onsdag i gamle klubbhus, bare for å tilfredsstille behovet til gruppene.
Generelt ber vi om at gruppene våre tar vare på utstyret dere får utdelt (Samler inn
baller etter trening osv.).

Høsten er tidsrom for avslutninger og foreldremøter, her er det rom for evaluering av årets sesong og planlegging opp mot neste sesong. Når avsluttes
treningene i år og når starter man opp igjen til neste år. Hvilke cuper ønsker
dere å melde dere på til neste år. Spørsmål og hjelp til dette kan Barne og ungdomstyret
være behjelpelig til.
Husk å melde på lagene deres i cuper utover høsten og ikke glem årets julecup.
Klubben har gode tradisjoner i Nobi julecup på Askøy

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

I år reiste vi med en hel gjeng til Dana cup.
Ungdomsgruppen ble arrangert i fellesskap med Morten Sanne som reiseleder.
Vi reiste med J99/00, to lag, J2001, G99/00 to lag, G2001. Vi bodde på samme skole,
tilfeldighetene skulle bli at jentene fikk de fineste klasserommene, men guttelagene måtte
bo sammen i en stor gymsal. Her var det trangt om plassen.
J98/99/00 stilte med 2 lag på Dana Cup 2015. Ett lag i J15 klassen og ett i J16 klassen.
For J15 laget ble Dana Cup en stor suksess, etter å hatt det tøft i vårsesongen hjemme. De
ble gruppevinnere og spilte mange gode kamper! De røk dessverre ut etter en jevn kamp
i 16-delsfinalen.
J16 spilte seg videre til A-sluttspillet etter de havnet på 2.plass i gruppen. Det store høydepunktet for J16 var når jentene slo ut Arna-Bjørnar på straffer etter en solid opphenting. Jentene var tom for krefter i neste sluttspillkamp og ble slått ut av et tøft og spillende
Hinna-lag. Alt i alt var jentene godt fornøyde med deres første deltakelse i Dana cup,
både med tanke på det sportslige og det sosiale. Gjengen gleder seg allerede til ny cup i
2016!
De ansvarlige trenerne på disse lagene, Anniken, Birthe, Lina, Per og Robert på jentelagene og Tom, Bjørn, Kolli, Rune og Trond på guttelagene.
Ettersom lagene gikk røk ut, var det noen slagne trenere som kom på våre felles briefing.
Det fine med våre eminente trenere er at de kommer raskt over skuffelser og tap.
Klubbens fellestur til Fårup var en suksess. Her hadde Morten Sanne organisert med
busser til og fra og mat inne på Fårup.
I år reiste også G2003 og J2003 i tillegg til et søskenlag G2004. Denne gjengen bodde på
et feriesenter i Blokkhus.
Sommercupen for våre lag i Dana cup ble en god opplevelse tilslutt.

PRESENTASJON
Junior
Herrer

Trenere:

Andrè van der Heide og Frode Misje

Junior 1 har i år spilt i 2. divisjon både vår og høst. Laget var ikke langt unna opprykk til
1. divisjon til sommeren, men røk på målstreken.
Sett i lys av at laget har mistet en del spillere i løpet av sesongen, var det kanskje like greit
at laget fikk utvikle seg i 2. divisjon.
Laget består av ca. 18 spillere, hvorav en del også hører til guttelaget. Flere av disse har
imidlertid tatt store steg i årets sesong, og hele fire guttespillere har deltatt i Alags
sammenheng. I tillegg har 4 juniorspillere også deltatt i trening og kamp med Alaget i
løpet av sesongen.
Med tanke på at juniorlagets hovedoppgave er å utvikle spillere til å ta steget opp i
Astallen til Loddefjord, er vi godt fornøyd med at så mange har fått sjansen til dette.
Juniorlaget består av en flott gjeng med gutter, der flere har spilt fotball sammen i mange
år. Det ble ingen sommercup på laget i år på grunn av at få spillere var tilgjengelig, men
vi håper at vi kan få til noe til neste sommer.
Juniorlaget har lagt på 4-5 felles aktiviteter hver uke, året gjennom. Nå nærmer sesongen
seg slutten, og det skal bli godt med en liten pause for både spillere og trenere.

Vi er i en fase hvor vi har startet opp en gruppe som skal få
oss til å bli en kvalitetsklubb etter Hordaland fotballkrets krav.
Ny hjemmeside. Her finner dere masse informasjon, gå inn og se da vel. Jeg vil anbefale
å logge dere inn og se på Loddefjord il sin klubbhåndbok.

Nyttig

Garderobeanlegget, kafe m/ kjøkken. Det er bra at garderobeanlegget brukes, men de
lagene som bruker garderobene må også rydde etter seg. Boss kastes og gulv kostes.
Kafeen m/kjøkken skal alltid ryddes, kjøkken skal vaskes og kopper og fat i oppvaskmaskinen. Det er mulig å se fotballkamper på storskjerm i kafeen.
Til slutt, HUSK Å LÅSE !
Ledermøter med klubber i Bg.Vest. I regi av Hordaland fotballkrets har de satt i gang
en prosess i alle soner hvor ledere møte og diskutere samarbeid. Det er et positivt tiltak å
ble mer kjent med våre naboklubber.
Medlemregistrering 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 administrere sitt
medlemskap i idrettslaget gjennom MinIdrett ved pålogging på www.minidrett.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 på MinIdrett.
Ytterligere informasjon om MinIdrett finnes på: https://itinfo.nif.no/Min_idrett

Vi har en gruppe dommere i klubben, ivrige dommere på forskjellig nivå.
Jan Erik Engan er linjedommer i elitedivisjonen, representerer Loddefjord il.
Årsfesten avholdes lørdag 14.nov. Dette er dagen for å feire et flott fotballår 2015 og
mimre over gode tider. Trenere og tillitsvalgte, velkommen skal dere være, meld dere på!
LODDEFJORD LØPET I år går Loddefjord løpet søndag 18.okt. Meld dere på, utfordre
gjerne trenere og foreldre i laget deres. Barneløpet starter kl. 12.30 og 5 km og 10 km
har start kl. 13.00. Det er mulighet for etteranmelding på løpsdagen fra kl. 11.00. Det er
deltakerpremie til alle i barneløpet. For mer informasjon om løpet, se Loddefjordløpet.

Alvøen Sommer Cup var også i år en stor suksess, mye takket være
Rema 1000 Drotningsvik. Mange fikk sin store øyeblikk iløpet av helgen,
tap og vinn med samme sinn. Så var det premieutdeling, denne sprøe mannen
var tilbake, nemlig Ernsten, det er en opplevelse å høre på premieutdelingen.
Alle går fra cupen vår med et smil om munnen

Kiosken

den 12 mann
Kiosken er et flott innslag i idrettsparken, men vi sliter med å holde den med varer. Vi
trenger sykt en ny person som kan ha ansvar for å holde varebeholdningen oppe gjennom sesongen. Finnes det en person som vil bidra, da jubler vi! Interresert, send en
epost til post@loddefjordil.no

Kamper

A-lagene våre har følgende kamper igjen. Det går mot en
spennende høstinnspurt, spesielt for herrene!
Herrer
Dato

Dag

Kl

Hjemme

Borte

Bane

12.10

Mandag 20:00 Fyllingsdalen 2 vs Loddefjord

Varden Amfi

17.10

Lørdag

16:15 Lysekloster

vs Loddefjord

Lysekloster

24.10

Lørdag

15:00 Loddefjord

vs Arna-Bjørnar

Alvøen Gress

Dato

Dag

Kl

18.10

Søndag

18:00 Loddefjord

vs Fyllingsdalen 2

Varden Amfi

25.10

Søndag

13:00 Loddefjord

vs Baune

Alvøen Gress

Damer
Hjemme

Borte

Bane
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En sportsjournalist er en som på lørdag kan
forklare hvorfor et lag er nødt til å vinne, og som på mandag er i
stand til å forklare hvorfor det samme laget var nødt til å tape.

En lærerinne spurte elevene om hvem som var Manchester United fans.
Alle rakk opp hånden unntatt en liten jente
Lærerinnen spurte -Hvorfor er ikke du en manchester United fans?*
- Jeg er LIVERPOOL fan svarte jenten..
Lærerinnen spør - Hvorfor er du en Liverpool Fan?
- Min far er Liverpool fan og min mor er Liverpool fan, så derfor er jeg
Liverpool Fan også.
Lærerinnen sier - Det er jo ingen grunn. Tenk om din far var en idiot
og din mor var en idiot. Hva ville du vært da?
- DA ville jeg vært en Manchester United fan, HEHEHEHEHEHEHOHOHOOOOOOO

– Min kone sa at jeg måtte velge mellom
henne og fotballen.
– Det var da kjipt!!
– Ja, jeg savner henne litt.

RBK

Hva betyr RBK?
Det betyr Rolland Ball Klubb

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!

