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Hei alle gode LIL venner, da er 2015 er i ferd med å bli historie, det har vært en
 sesong  med nedturer og oppturer. Nedturene i år kom på herresiden, vårt Alag rykket 
dessverre ned i 4.divisjon. Tøff sesong for hele gjengen, men jeg er stolt over at de holdt 
løpet helt ut, kjempet som løver, men det holdt tilslutt dessverre ikke. MEN, vi graver 
oss ikke ned av den grunn. Vi skal jammen meg vise våre motstandere i 4.div at vi ikke 
er en slagen gjeng, de skal få det vanskelig når de møter oss, spesielt på Alvøen gress. 
Vi gleder oss allerede.

A lag damer startet sesongen dårligere enn forventet etter en god inngang til serien. De 
tok seg heldigvis sammen og kom inn på vinnersporet. Etter en sommer med noen spil-
lere som av forskjellige grunner sluttet, for damene en utfordring med påfyll. Det ble da 
muligheter for de yngre talentene våre, høsten ble allikevel bra, de endte på en hederlig 
5.plass i 3.divisjon. Vi gleder oss til neste år.

Vårt rekruttlag i 6.div, bestående av A lagsreserver og juniorer rykket nesten opp i 
5.divisjon. Her skilte det på målforskjellen til å nå kvalifiseringskamper. Neste år er vi 
enda mer forberedt, da rykker vi helt sikkert opp med denne gjengen. Skjebnen opp i 
dette, er at vårt (nye Alag) som spiller i 7.divisjon, hadde rykket opp i 6.divisjon hvis 
rekruttlaget hadde rykket opp. Hmm, jaja.

Vi har hatt ett år med mange gleder og tårer, sommercup for lagene i barne-og 
ungdoms- avdelingen og juniorlagene våre har hver for seg hatt en god sesong. Ekstra 
gøy å se at det arbeidet som våre junior-ogAlagstrenere har gjort med våre rekrutter har 
betalt seg. Vi ser i dag 5-6 juniorer på trening til Alaget, det varmer være Loddefjord 
hjerter.

Også på damesiden høster vi frukter etter en solid jobb av våre trenere med å ha 
kvalitetstreninger i ungdomsavdelingen.

Vi har i år fått uteksaminert en stolt trenerveileder i Petter Bakke. Han har allerede star-
tet en prosess, dette håper vi skal bidra til bedre treninger, spesielt for de minste. 
Gisle Andersen, trener for G03, skal gjennom samme program og forhåpentligvis bli 
den andre trenerveileder høsten 2016. Vi er stolte av å ha slike ressurser i klubben.

I 2015 har vi startet jobben med å bli en kvalitetsklubb, her er gjengen som skal lose oss i 
mål; Ove Vindenes, Stein Ove Pettersen, Morten Sanne, Eivind Lie, Ingvild Aakre, Eilin 
Hammerich.

Alvøen sommercup var i år også en suksess. Det er spesielt gledelig å se alle de flotte 
menneskene som kommer og gjør en dugnadsinnsats iløpet av denne helgen.  Alvøen 
sommercup er en helg hvor vi virkelig ser det  er lett å stå for en  klubb å være glad i. I 
år engasjerte Rema 1000 Drotningsvik seg. Han kom tidlig inn i planleggingsfasen og 
ba om å få bidra, det fikk han. Vi fikk et proffisjonelt byrå til å ta seg av grilling og mat. 
Til og med gratis frukt til alle.  Til Neste år har vi gjort noe justeringer i planleggings-
gruppen, som vi tror vil  bidra, om mulig,  til om mulig enda bedre arrangement. Leder i  
gruppen er Morten Sanne. Vi gleder oss allerede
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Så vil jeg takke alle trenere som har trofast møtt opp til alle treninger, kamper 
og cuper gjennom hele sesongen, uansett vær og vind. Til de av dere som 
takker av etter denne sesongen, stor takk til den innsatsen dere har hatt i de 
årene dere har trent de lagene enten det er  jenter eller gutter. Dere er alltid velkommen 
igjen for en innsats når tiden er inne. 

Takk også til de trofaste oppmenn/kvinner som bidrar til at lagene fungerer med 
administrative ting. Takk også til våre tillitsvalgte, styremedlemmer og de «usynlige « 
som bidrar for klubbens eksistens. Håper dere får en fredfull julefeiring og takk for 
innsatsen i året som har gått.

I Nobi Julecup tok vi tradisjonens tro flere skalper, G14, G 16 og J19 vant sine finaler, J16 
tapte knepent sin finale.

Sett året 2015 under ett, har også dette året vært et innholdsrikt år for Loddefjord. Vi 
gleder oss til 2016! 

Takk for all innsats i 2015
og et riktig godt nyttår med de 

beste ønsker for 2016!



Årsfesten ble en flott fest og markering av våre aktive i klubben vår. 
I år var vi over 100 deltakere, det var fantastisk. Kjekt at så mange tok seg 
anledning til å delta på Årsfesten. Flott å se den fine variasjonen av både yngre 
og eldre som hygger seg sammen i god Loddefjord il stil.

Årsfesten

Katrine, Linn, Cathrine, Anniken, Tonje, Henriette, Lennart

Lennart, Magnus, Andreas, Roy, Audun, Vegard, Cathrine, Eirik

Årets spiller:
Linn Aarseth

Årets Toppscorer:
Linn Aarseth

Årets mest
fremgangsrike:
Katrine Olsen

Spillernes spiller:
Henriette Mundheim.

Årets spiller:
Eirik Dalhus

Årets Toppscorer:
Magnus Solevåg

Årets unge spiller:
Andreas Lunde

Spillernes spiller:
Magnus Solevåg

FOR EN GJENG!



A LAG
Herrer

Roy og Vegard takker for seg etter denne sesongen. 
Takk for den tiden dere har styrt Alaget, dere har 
gjort en kjempejobb. Her får Roy velfortjent opp-
merksomhet fra spillerne.

Det er lov å mimre litt. Her 
åpner Roy  champagneflaske 
gitt av våre gode sponsor Rema 
1000 i Drotningsvik, etter opp-
rykket til 3.div. Det var en opp-
levelse både spillere og klubben 
alltid vil huske.

Alag styre herre; Bjarne, Gunnar, Eivind og Vidar. Takk for innsatsen, håper dere finner 
tid og motivasjon til å fortsette neste sesong.

Sesongen i 3.divisjon har aller mest vært lærerik, neste gang vi rykker opp, er vi enda mer 
rustet til å klare å bli værende i divisjonen. Det er målet, men med høy prosentandel av 
egne rekrutter. 3.divisjon var definitivt ett nivå opp på alle måter. Vi var ikke langt ifra 
med å holde oss, men det holdt dessverre ikke. Vi skal uansett ha en spennende fremtid, 
spesielt når vi ser de spillerne som er trofast og loyale i laget samtidig som vi ser en 
knippe unge juniorer som banker hardt og bestemt på døren.

Forberedelsene for 2016 er allerede startet og laget har trent i november og desember. 
De nye trenerne som skal lose laget, Karl Fredrik Sande og Ronny Sagstad er optimistisk 
og ambisiøse for sesongen 2016. Her snakkes det om opprykk fest!

A LAG
Damer

Vårt kjære A-lag Damer havnet på en hederlig 5.plass i 3.divisjon. 

Det var slik at vi måtte gå på Damelagets kamper for å få seire denne sesongen. 
Damelaget er i et generasjonsskifte, mange unge spillere, så dette er vi fornøyd med. 
Takk til Tonje og Anniken, Ernst og Bente for den innsatsen dere har gjort og gjør for 
Damelaget. 

Lina Forthun valgte å prøve seg i Fyllingsdalen i sommer, men hun er fremdeles i miljøet 
vårt. Hun bidrar som ressurstrener for J16, det er vi glade for.



Junior
avd.

Vi har også i år hatt to junior lag på guttesiden, hhv i 2.div og 3.div. 

Disse lagene har hatt gode trenere som Frode Misje, Andre Van Heide og 
Per Ivar. 

Frode Misje har også et hovedansvar for talentutvikling opp mot Alaget og rekruttlaget. 
Det har fungert godt, vi er på vei til å ivareta våre unge rekrutter på en god og forutsigbar 
måte. Takk til dere. 

Per Ivar har valgt å ta seg en velfortjent pause, det er du velfortjent til å gjøre. Du har gjort 
en kjempejobb for guttene og klubben. Heldigvis er det håp, Stein Ove Pettersen med 
Alexander Bartz tar over stafettpinnen for denne gjengen, det gleder oss å få de inn her.

Gutt/Jente
99/00

Jentene trenes av Birthe og Anniken med Lina Forthun som ressurstrener. Her har vi et 
samarbeid med Olsvik, noe som vi har hatt i flere år. Det har vært et godt samarbeid.
Gruppen har hatt 2 lag, de er ca. 30 spillere. Dette er en stor og god gruppe det blir 
spennende å følge med.

Da vi hadde noen justeringer i Alag damer i sommer, ble noen av de beste av jentene 
tilbudt Alag spill. De jentene tok nivået på Alaget på en utmerket måte, det er flott å se at 
rekrutteringen er god.

Det ene laget rykket opp i 1.div til høstsesongen, kjempeinnsats! 

Gruppen hadde 2 lag i Nobi Julecup, her vant det ene laget 6-0 i finalen og det andre laget 
tok sølv med et knepent tap i finalen.

Guttene 99/00, trenes av Tom, Dalhus, Bjørn, Alexander,Jonathan (Koldal og Ole var med 
i vårsesongen)

Gruppen var delt i ett første lag og ett breddelag. Breddelaget hadde ett 11er lag og ett 7er 
lag. Førstelaget kjempet i toppen av 2.divisjon, dessverre klarte de ikke å rykke opp. God 
gruppe vi håper forstetter også til neste år.

Blant de beste i 99årgangen, fikk prøve seg både på junior og i rekruttkamper i 6.div. ikke 
nok med det, noen av disse guttene fikk prøve seg på A-laget i 3.divisjon. 

I Nobi Julecup hadde gruppen 2 lag, hvor det ene laget vant 3-1 i finalen og det andre 
laget røk ut i 16dels finalen.



Jenter 2001 er en god og stabil gruppe, ca. 18 spillere. Jentene har i år spilt
11er fotball for første gang.
 
De trenes av Per&Robert og de har vært med laget helt siden de begynte å spille. 
Per og Robert har klart å holde gruppen i sammen i alle disse årene. De ønsker nå å 
overlate laget til nye krefter på trenersiden. Takk for innsatsen så langt Per og Robert, 
dere har gjort en kjempeinnsats for jentene og klubben.

Gutter 2001 har blitt en kjempegod gruppe, trenes av Trond Dahle. De har vært 15stk. 
med 2 stk. fra 02 og en fra 03. 

Gruppen har hatt en høy treningsaktivitet, deltatt i mange cuper hvor de har kjempet i 
finalespill så å si i alle cuper de har deltatt i. I serien har guttene spilt i 1 divisjon, hvor de 
kom på 2.plass bak Brann i sin avdeling.

Gruppen hadde 2 lag i Nobi Julecup, hvor det ene laget vant finalen 1-0, mens det andre 
laget røk ut i kvartfinalen.

Små-
jente/gutt

2001

Små-
jente/gutt

2002

Jentegruppen i denne årsklassen er stor og god, ca. 32 spillere. Trenes av Sturle, Andre og 
Are. De har i år spilt første års 9er fotball.

Gruppen er treningsvillig, det kan man bare se på fremmøte på de frivillige søndags-
treningene gruppen har tilbudt.

De har organisert lagene likeverdige, hvor det ene laget spilte kretsfinale mot Nordhorda-
land. Dessverre ble det tap med 0-2 , men de kommer helt sikkert sterkt igjen.

Neste år går de over i 11er fotball og vil melde på 2 lag i serien. Vi gleder oss til å følge 
denne årgangen.

Småguttelaget 02 er ikke så mange. De er ca. 15 stk. og trenes av Stig, Ingvar og 
Oddbjørn. Også de har spilt første års 9er.

De startet med å komme til finalen i vinterserien. Laget har spilt i 1.divisjon og 
gjennomført en bra sesong.

De valgte å reise til en helgecup i sommer, Ål cup, kom til finalen og vant!

Denne årgangen er en spennende gruppe som har tatt store steg denne sesongen, mye 
takket være engasjert trenere. 

Gruppen sender til neste år  4 spillere til Team Vest



Barne
avdelingen

Vi har en stor barneavdeling. I slutten på hvert år har vi lagsmøter med 
alle trenerne på alle lag i barnegruppen, det har vi også hatt i år. Artig å se at 
flere av våre nye trenere for de yngste lagene har vært aktiv i Loddefjord på sine yngre 
dager, ja noen har til og med spilt på A-laget.

Etter å ha møtt alle våre trenere, er det fantastisk å se hvor glad de er i laget sitt! Vi har 
mye å glede oss til i fremtiden, det er helt sikkert!

Til dem av trenere som ikke blir med videre, TAKK FOR INNSATSEN DERE HAR 
OFRET FOR KLUBBEN VÅR!

Aktiviteten i barne avdelingen er som alltid stor. Nye lag kommer til og Micro fotballen 
starter opp hver høst.

Presset på banekapasiteten blir ikke bedre med årene, men med mange velvillige trenere 
og oppmenn så klarer vi å få på plass dette også.

Nå har de fleste yngre lagene jule pause, men vi vet at i januar/februar så stiger aktiviteten 
i parken. Vi håper alle tar hensyn til hverandre og gjør det beste ut av treningsforholdene 
.slik at alle barn får en god opplevelse!

Vi har deltatt i mange cuper i løpet av høsten / vinteren og det er gledelig å se at mange 
smaå jenter og gutter storkoser seg! Gledelig er det også å se at engasjementet blant 
foreldre og familie er stort!

Kafeen har vært flittig brukt til avslutninger med noen overraskelser....

Huseklepp på besøk!

Stor glede!



Loddefjord il har i år gått i et samarbeid på guttesiden, G00/01/02, 
med Vadmyra, Olsvik, Kjøkkelvik, Lyngbø og Bønes. 4-5 gutter i hver 
aldersklasse blir plukket ut av hver klubb, som skal danne Team Vest. 
Dette gjennomføres også i de andre bydelene. Hensikten er å gi de nestbeste, som ikke er  
på kretslag et tilbud på tvers av klubber i alle bydeler.

Treningene avholdes hver søndag og sirkulerer hos de klubbene som er med i 
samarbeidet. 

TEAM
VEST

Her er de stolte guttene som deltar på Team Vest i 2016.

00:  Torstein Korten, Sindre Aase, Malik Miqdad, Benjamin Eggum, Jostein Rosendahl

01:  Jonas Kathenes, Sindre Hopland, Marius Lyseknappen, Kerem Can, Pål Fallebø, 
 Alexander Abarca

02:  Adrian  Dahle, Sondre Sundnes, Sindre Olsen, Vebjørn Rosendahl

NOBI
JULECUP

2015

Nobi Jule cup i Askøy Forum er en juletradisjon for alle våre lag i barne-og 
ungdomsavdelingen. Mange oppturer og nedturer for store og små, for trenere og 
foreldre. Det er dette fotball handler om, fantastisk!

I årets julecup kom følgende lag helt til Finalen;

• G01 Vant 1-0 over Askøy 1. Kerem Can scoret vinnermålet og Adrian Dahle ble kåret  
 til banens beste. Han er en 02 gutt vi kan vente mye av i fremtiden.

• G16  Vant 3-1 over Follese 1. Even, Sebastian og Joachim scoret målene, Joachim  
 Westrheim ble kåret til banens beste. Speaker mente Joachim var den beste 
 spilleren som har spilt i Nobi julecup på lang tid.

• J16 Dessverre ble det tap på Loddefjord/Olsvik mot Askøy 1-2.

• J19 Her ble det kalas seier, 6-0 over Askøy. Sofie Tvedte ble 4 målscorer og banens  
 beste, Kristina ett og Lene ett.



Litt om alt Loddbøker
Salg av loddbøker er en viktig inntektskilde for klubben. Men også en anledning for grup-
pene og bygge opp lagskontoen. Det er viktig å presisere at salg av lodd bok nr. 2 også 
videre går 40% til laget. I år har det vært et godt år for våre inntekter på loddbøkene, det 
betyr at vi har noen lag som har tjent godt i lagskassene sine.

Dommeravdelingen
Vi har en gruppe dommere i klubben, ivrige dommere på forskjellig nivå. Jan Erik Engan 
er linjedommer i elitedivisjonen, representerer Loddefjord il. Vi er totalt 10 dommere, 
det er bra. Dommere som representerer klubben er særdeles positivt, vi ønsker flere unge 
som vil prøve seg.

Treningsøkta.no
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  han er administrator for denne 
tilgangen.

Sportsplan
Hospitering, permanent oppflytting, påmelding av lag opp årsklasser, treningstider - er 
ord som får mye oppmerksomhet,  så også i 2015. Vi har fått en ny sportsplan, den skal 
ivareta store deler av denne type utfordringer. Klubben ønsker hospitering, det gir en 
godt og fornuftig utfordring til mange.

Kafeen
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!

Sommercup 2016
Sommercup for ungdomsavdelingen blir også Danacup. Turen vi hadde i 2015 var en flott 
tur, både for spillere og foreldre. De som ønsker å reise til Dana cup på felles arrangement 
gjennom klubben, må melde sin interresse til Morten Sanne. Spiller påmelding til 
Danacup starter i februar og melder da på til sitt lag. Foreldre må organisere seg selv.

Årsrapporter
Tiden er inne for å lage årsrapport for ditt lag/gruppe. Mal for slike årsrapporter vil bli 
sendt ut til gruppene i begynnelsen på Januar. Viktig at dere tar dere god tid på å opp-
summere sesongen 2015 i årsrapporten som vil bli endal av historien til klubben og 
vedlegg til årsmøte.

 Kiosken
 Kiosken  har vært i drift også i 2015. Dette kan vi takke Ove,    
 Vibeke og Ingvild for. Dere har gjort 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.

DEN 12.MANN

mailto:remi_arne_larsen%40hotmail.com?subject=


Lagspresentasjoner i Nyhetsbrevene er alltid gøy, men det var spesielt en som 
utmerket seg, Anders Pamer sin presentasjon av Gutter 2007. 
Den tåler en repetisjon:

Hunder uten tenner
«Tenk på hvordan det er å spille fotball mot en hundeflokk. De gir seg aldri, du får aldri 
tid.»

Det tok oss lang tid å nå frem til gruppen med fem- og seksåringer. Vi prøvde å forklare 
fotball på en «voksen» måte. Vi forsøkte å si til dem hvordan man skal sparke ballen, hvor 
de bør løpe, hvor hardt og hvor på ballen de skal sparke, hvilke deler av foten som skal 
brukes. Vi nådde sånn helt passelig frem til dem. Det gjorde jo heller ingenting, de skal jo 
bare ha det morsomt.

Men fotball er morsommere hvis man prøver å få det til på ordentlig. Etter at vi hadde 
prøvd å nå frem med lange enetaler foran en stor samling utålmodige kjuagutter, og etter 
at jeg grep meg selv i å si «Vi må presse ballfører», slo det meg: Du er en idiottrener. Det 
er barn du har foran deg. De snakker ikke rent engang.

Det var da vi kom inn på hundene. Har du prøvd å spille fotball med en hund? Hvis 
guttene ikke hadde prøvd, kunne de i det minste forestille seg det. Hunden gir seg aldri. 
Den løper hele tiden. Alt den vil, er å ha ballen. Mister den ballen, skal den ha den tilbake 
så fort som mulig. Hva den gjør med ballen, er ikke så viktig. Det kan vi ta senere.

Noen hadde knekt koden allerede. Flere knakk den etter å ha tenkt på hundene. Og 
fortsatt prøver vi bare å fortelle dem at de skal spille fotball som hunder. Aldri gi opp. 
Vinne ballen tilbake. Løpe med den hele tiden.

Loddefjords 2007-gruppe består av 23 valper. De fleste begynte med microfotball, så de 
har spilt en stund allerede. Derfor fikk vi klubben med på å melde dem opp en årsklasse. 
Det har gått helt fint. De vinner en del, taper en del og slik lærer de seg begge deler av 
spillet. Vi har forsøkt å spille mot jevnaldrende på mange cuper, da vinner de for ofte og 
for mye.

Det er en stund siden vi sluttet med «hauk og due» og «haien kommer». Ikke fordi det er 
dårlige øvelser eller fordi vi har så voldsomme ambisjoner. Men guttene liker best å 
sparke fotball. Så da gjør vi det. Så intensivt vi klarer. Tre ganger i uken, for de som øn-
sker det. De som vil trene mindre, gjør det. Alle får uansett spille kamper.

Vi har et kjempefint miljø, valpene koser seg med fotballen og det er flere år siden noen 
hoppet av hos oss. Vi har en rekke snille foreldre som stiller på treninger, kamper og 
cuper og når vi trener om søndagene er det gjerne noen som har termosen med og byr på 
en kaffetår. For andre år på rad deltok vi i år på Voss cup, med helt fine resultater. Vi vant 
like mange kamper som vi tapte, og hadde en uavgjort eller to, også.

Vi tror vi har greid å skape treningsvilje, glede ved det å bevege seg utendørs i all slags 
vær og nysgjerrighet for fotball. Vi vet vi foreløpig har et miljø nesten kjemisk fritt for 
mobbing og en rekke små fotballspillere som blir flinkere for hver eneste trening. Vi ser i 
barnas øyne at de koser seg når de er på trening, og hvis de hadde giddet å se etter, hadde 
de sett tre trenere og en oppmann som også koser seg så lenge vi får lov å trene dem.

For tiden er valpene midt i tannfellingen. Derfor snakker de fortsatt ikke helt rent. Men 
tre dager i uken kommer de hjem til foreldrene, svette på ryggen, kalde på hendene, med 
roser i kinnene. Forhåpentligvis er de fornøyde. Og vi gleder oss til de får tenner. Da skal 
de bite fra seg!

På vegne av trenerne Eivind Lie og Christer Haugen, samt vår suverene oppmannkvinne 
Ingvild Aakre.; Anders Pamer, LIL 07

Lag
Presentasjon 



I år var det bare 99/00 som 
var med i 24Cup (ung-
domslag) med to lag.

Det ble 2.og3.plass.!

G01 var med i Vadmyra 
futsalcup med to lag. Det ene 
laget røk ut i kvarten, mens det 
andre Vant finalen 3-2 over 
Fyllingsdalen!

VINNER AV 71 GR.NORD

Stian Drotningsvik, trener i friidrettsgruppen vant en helt overlegen seier i 71 gr. Nord. 

FOR EN MANN, VI ER IMPONERT SELV I FOTBALLGRUPPEN. 

Cuper



Loddefjord Fotball har inngått samarbeid med AltiFotball AS på en rekke områder i 
løpet av 2015. 

Fotball fritidsordning (FFO) for 2-5 klasse og Fotballakademi for 6-7 klasse, er to av 
områdene som har blitt iverksatt i løpet av året.  Begge deler fortsetter inn i 2016 og vi 
ser allerede nå at tilbudene er populære! Det er fortsatt noen ledige plasser så her er det 
bare å melde seg på!

”Grasrothandel” på Internett er også et spennende prosjekt som ble lansert rett før 
nyttår. Ved å bruke nettportalen til Loddefjord vil klubben få provisjon på hver 
netthandel som blir foretatt gjennom denne! Ingen risiko for Loddefjord og for deg som 
handler på nettet vil det ikke koste noe ekstra. Veldig enkelt og inntekter til klubben!

Sponsorhjelpen er et tilbud som AltiFotball tilbyr og sikrer flere og med stor 
sansynlighet bedre oppfølging av sponsorer til klubben.

Mange lurer sikkert på hvem som står bak AltiFotball og her får du en kort presentasjon 
av gjengen bak:

Petter Bakke er daglig leder og er også sportslig ansvarlig i Altifotball. 

Ove Vindenes er primus motor for salg av netthandelsløsingen, sponsorhjelpen og alt 
som de andre ikke får tid til....

Emil Knapskaug er trener og veileder for både FFO og Akademiet. 

Bård Karlsen jobber i kulissene som styrets leder og støtter opp under driften når det 
trengs.

Audun Larsen hjelper til med innkjøp og organisering av både FFO og Akademiet

Alle involverte i AltiFotball er også med i det frivillige arbeidet rundt Loddefjord.

Samarbeid



Bak fra vestre: Christian Andersen, Eivind Korten, Fredrik Karlsen
Foran fra venstre: Henrik Ødemark. Ole Pamer, Mathias Johnsen

I november ble det gjennomført sonetreninger for gutter og jenter født i 2003. Dette var 
den første samlingen i den nye Landslagsskole modellen for 13-16 år som Hordaland 
Fotballkrets gjennomsførte. Våre gutter og jenter fikk 3 treninger sammen med andre 
klubber og det ble plukket 25 spillere fra hver sone. Loddefjord fikk hele 6 spillere med i 
fra guttene og vi fikk med 1 jentespiller. 

I 2016 skal det gjennomføres det 8 treninger/samlinger før det tas ut kretslaget for 2003 
årgangen. Vi ønsker alle sammen lykke til!

Overgangen til Ungdsomsavdelingen

Gutter/jenter 2003 går nå over i ungdomsavdelingen med de utfordringer det medfører.

Loddefjord har bestemt at alle årsklasser skal trene sammen for å ivareta samholdet og 
samtidig sørge for at ulikhetene i utviklingen av spillerne blir ivaretatt. Det vil bli 1. lag og 
2. lag, men hele kullet skal trene sammen.

Utfordringen for lagene er å sørge for at flest mulig blir med videre inn i ungdoms- 
avdelingen og at flest mulig blir bedre fotballspillere! Ikke en enkel oppgave med med 
gode ressursgrupper rundt lagene blir dette sikkert kjempebra!

Sone uttak
Spillere født i 2003

Karolina Vaksdal-Larsen fra jenter 2003!



Klubb
admin

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 
administrere sitt medlemskap i idrettslaget gjennom MinIdrett ved pålogging på 
www.minidrett.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

KONTINGENT
Uten kontingent har vi ingen mulighet å drive klubben. Vi vil med dette innstendig be 
dere betale kontingent straks dere får melding om det via epost. Den kommer i januar / 
februar. Har dere ikke fått melding innen mars, gi en melding til post@loddefjordil.no

KVALITETSKLUBB
Vi har satt i gang jobben med å bli kvalitetsklubb etter NFF sine retningslinjer. Vi har hatt 
møte nr. 1 i regi av NFF hordaland v/ Jan otto Solberg og vår veileder fra Fana. Gruppen 
som vi har satt opp er; Ove Vindenes, Stein Ove Pettersen, Morten Sanne, Eivind Lie, 
Ingvild Aakre, Eilin Hammerich.

Gå inn på hjemmesiden og følg fremdriften i 
prosjektet. Vi satser på å bli godkjent kvalitetsklubb 
iløpet av året 2016.

SPORTS PLAN
Sportslig utvalg har revidert vår sportsplan. Den er snart tilgjengelig på vår 
hjemmeside,mange har fått en kopi på våre lagsmøter i november/desember. Det er viktig 
at dere alle som er innvolvert med barn i klubben eller er trenere er kjent med
 sportsplanen. Har dere suppleringer, send dem gjerne til sportslig utvalg.

Kvalitets
Klubb

Sports
Plan

http://www.minidrett.no.
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Lørdag 21.nov arrangerte BUS merkedag. Det ble en flott dag, kaldt men sol.
 Mange barn tok både minimerket og mer denne dagen. 
Tydelig at noen hadde trent på FFO og akademiet!

Merkedag

X-Run

X-Run var hos oss i vår for første gang. De laget hinder i parken og i lysløypen, mange 
lurte kraftig på hva dette rare greiene var for noe.

Det viste seg å være en suksess og X-run kommer igjen til oss i juni. Påmelding er allere-
de startet, gå inn på hjemmesiden X-run.no og meld deg på.

Dere kan velge mellom lag eller alene, det arrangeres også barneløp. Dette gleder vi oss 
til. I år vil Loddefjord fotball bidra med vakter og frivillige i løypen.



Herrer 4. divisjon avd. 02
Frøya
Loddefjord
Nordre Fjell
Os 2
Sandviken
Solid
Sund
Sædalen
Telavåg
Trio
Trott
Vadmyra

Avdelings
oppsett

Herrer 6. divisjon avd. 02 (Rekrutt)
Bergen Nord 2
Bergkrystall
BI Bergen
Hordabø
Loddefjord 2
Nordhordland 2
Nordre Holsnøy
Radøy/Manger
Varegg 2
Viggo

A lag Damer 3. divisjon 
Djerv
solid/trott
Gneist
Loddefjord il
Nordhordaland
Sotra
Nymark
Hordabø/Radøy
Fyllingsdalen2
Stord Fotball



Jaaaaa, endelig skal vi få skiftet ut  vårt kunstgress på 11er banen!

Leverandøren er valgt, tidspunkt for skifte er rundt påsketider. Arbeidet tar ca. 6 
dager, men det er væravhengig. Uansett, dette gleder vi oss sykt til.

Vi må takke Sparebanken vest som har bidratt med 500.000.-  Tilskudd fra 
Mohnfondet med kr. 500.000.-. Obos med kr. 150.000.-

Vi har heldigvis mange sponsorer som bidrar til klubben, det er vi helt avhengig av og vi 
er «sykt» takknemlige.

Jeg vil allikevel benytte sjansen her å takke ekstra Rema 1000 Drotningsvik v/ kjøpmann 
Trond Malvin. Du er en fantastisk mann som bidrar så mye som du gjør. Håper virkelig 
vi kan få glede av å ha deg med i mange år fremover. Din inntreden i Alvøen sommercup 
har vært spesielt viktig for oss, her blir det spennende i årene fremover. 

Tusen takk Trond Malvin!

Loddefjord il har ansatt ny regnskapsmedarbeider. De trengte ikke gå lang, selvsagt måtte 
de headhunte en ifra fotballgruppen.  Hvem andre en den mangeårige kasserer i fotballen 
Vibeke Wallem. 

Vi grattulerer!!

Sponsorer

Nytt fra 
laget

Fyrverkeri
I år har vi fått lov å selge fyrverkeri av kjøpmannen Trond Malvin utenfor Rema 1000 
Drotningsvik hvor overskuddet går til oss. Det er ekstra gledelig at Alag Herrer tar 
utfordringen med å organisere dugnaden.

Bjarne og Ove, 
litt av noen typer. 
Er det trygt å 
kjøpe fyrverkeri 
av dem? Hmm.



Fruen i huset var misfornøyd med bilen sin og beklaget seg 
overfor sin mann.

–  Kjøp en overraskelse til meg i julegave! Når jeg setter foten ned   
 skal den akselerere fra 0-100 på mindre enn 4 sekunder, sa hun.

–  Helst en lyseblå! la hun til.

Full av forventninger gikk hun julaften i møte. 
– Hun fikk en flott lyseblå badevekt.

Når det gjelder julenissen gjennomgår de fleste mennesker tre stadier:
– Først tror de på julenissen
– Så tror de ikke på julenissen
– Og så må de være julenissen

Det luktet deilig julemat. Huset var vasket og julepynten hengt opp. Juletreet 
sto stivpyntet i stua og alle barna hadde fått på seg penklærne. Mor åpnet 
vinduet og lyden av kirkeklokker fylte hele rommet. Da kom minstemann 
løpende og ropte:
– Jippi! Nå kommer is-bilen!



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!


