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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 pakke vekk coachjakken. Herlig å være foreldre på kamp når solen
skinner. Håper virkelig våre trenere har trent og forberedt spillerne våre godt til sesongen 2016. Det eneste vi kan være sikker på er at det vil bli oppturer, glede og nedturer,
men det er dette fotball handler om.
GLEMT NOE? JA SELVFØLGELIG NYTT KUNSTGRESS, DET ER
NESTEN IKKE TIL Å TRO, MEN NYTT KUNSTGRESS PÅ 11ER
BANEN ER SNART FERDIG OG KLAR OM BARE FÅ DAGER!
Nye treningstider. 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 damer lader opp til en ny sesong i 3.divisjon. Hovedtrener er Anniken Hoff og
hjelpetrener Ernst Hoff. Beklageligvis har mange ut av de eldste på laget valgt å gi seg etter forrige sesong og noen har gått til andre klubber. Det har gitt oss en utfordring med å
tilføre Alag damer nye spillere, noe som har vist seg å være vanskelig. Klubbene i Bergen
vest har startet en dialog for å se om man kan samle seniorspillere som satser i en klubb.
Løsningen ble å løfte opp egne spillere fra gruppen J16-17år. A lag damer er tynn i rekkene men står virkelig på, imponerende. I skrivende stund er jentene i Barcelona på en
velfortjent treningsleir. Første hjemmekamp 5.mai mot Nymark kl. 13.00.
A lag herrer skal i 2016 spille i 4 divisjon. A laget har fått nye trenere i Karl Fredrik
Sande og Ronny Sagstad, vi ønsker dem lykke til og velkommen inn i klubben. Nytt
seriesystem gjør at det er ingen lag i 3.div og 4.div som kan rykke opp. I tillegg er det 6-7
lag som rykker ned fra hver divisjon. Dette betyr at det blir en kamp om å bli blant de
4-5 beste i vår pulje. Her må dere møte opp på hjemmekampene og støtte laget!
Rekruttlaget vårt spiller fremdeles i 6 divisjon. Kampleder er som i fjor Eivind Forthun.
Laget rykket nesten opp i fjor, det skal vi i år!

Stort engasjement i parken!

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. Vi ser en liten nedgang i antall lag på Voss Cup, i år er vi 26
lag.
Gjennom vinteren har det vært stor aktivitet i klubbhuset med trenerkurs, dommerkurs,
trafikal opplæring, foreldremøter OSV. Flere lag i barne-og ungdomsgruppen starter
treninger med oppmøte i garderobeanlegget.
For de av dere som har merket at det har foregått anleggsarbeid i området ved tennisbanen er dette helt rett. Her kommer «TUFTEPARKEN» treningsapparater som blir tilgjengelig for alle, apparater med egenvekt som vekt. Åpning av dette blir trolig i slutten
på april.
Da ligger alt til rette for en spennende sesong. Jeg gleder meg til å se alle i aksjon, det å
se hele følelsesregisteret ved å vinne og tape er noe av det fineste med fotballen. HUSK,
våre trenere og spillere synes det er stas og motiverende når dere foreldre stiller opp på
kamp og støtter laget. Lykke til alle sammen.

Vinterens arbeid og aktivitet......
Mange dugnadstimer gikk med for å få enda noen treningsdager. God jobbet både store og små!

A lag
Damer

A lag damer lader opp til en ny sesong i 3.divisjon.
Hovedtrener Anniken Hoff, hjelpetrener (kjegleflytter) Ernst Hoff.
Beklageligvis har mange ut av de eldste på laget valgt å gi seg etter forrige sesong og
noen har gått til andre klubber.
Det har gitt oss en utfordring med å tilføre A lag damer nye spillere, noe som har vist
seg å være vanskelig. Løsningen ble å løfte opp spillere fra gruppen J16-17år.
A lag damer er tynn i rekkene men står virkelig på, imponerende.
De fyller en stall på +- 15 spillere. Laget er svekket fra i fjor og da kom de på 5.plass.
Målsetningen i år er å holde seg i 3.div. Laget er ungt, så det skal bli spennende å se
hvor stabile de kan bli.
FØRSTE HJEMMEKAMP ER MOT NYMARK TORSDAG 05.MAI KL. 13:00,
LEGG DET INN I KALENDEREN OG MØT OPP OG STØTT JENTENE.
Støtteapparatet er som vanlig Bente og Ernst Hoff. Chatrine Hoff er først og fremst
fysioterapeut, men bidrar tidvis som spiller. Chatrine er også tilgjengelig fysioterapeut
for A lag Herrer.
Det er mulig å følge Loddefjord sitt A lag
Damer på Instagram: ”LoddefjordDamer”

A lag
Herrer

A lag herrer skal kjempe om poengene i 4. divisjon. Vi er kommet i en tøff
avdeling og med nytt seriesystem kan ikke lag i 3.div og 4.div. rykke opp og
5-6 lag rykker ned fra begge divisjonene. Det betyr at vi skal etablere oss i toppen
av 4.divisjon, det tror vi er mulig.
A lag herrer har også fått endringer i stallen. Ut har de spillerne som kom til oss i fjor,
heldigvis har vi beholdt de viktigste! I tillegg har vi også fått noen nye spennende
spillerer, velkommen til de.
A lag herre består av +- 26 spillere. 4 av disse har junioralder, det gleder oss ekstra. Laget
består av en herlig blanding av unge og erfarne spillere, det liker vi. Andreas Lunde
(keeper) har i vinter meldt overgang til Nest Sotra. Andreas fikk A lagskontrakt og får oppleve å spille i 2.divisjon. Vi ønsker Andreas lykke til og velkommen
tilbake når den tid kommer.
Treningskampene har også gitt pekepinn på at laget er godt forberedt til 4.divisjon.
Dessverre ble det tap mot Varegg i NM kvalik, men vi spilte en god kamp mot et godt
3.divisjonslag.
Vi ønsker alle gamle kjente, og nye fjes, hjertelig velkommen på
kamper utover våren. Deres støtte blir satt stor pris på. Det skal bli
tøft for våre motstander lag å møte oss. Vi gleder oss til seriestart!!
NESTE HJEMMEKAMP ER MOT NORDRE FJELL LØRDAG 30.APRIL KL. 14:00.
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
representant i fotballstyret. Vi er glade for at flere ønsker å bidra rundt junior- og
seniorlagene.

Junior

Bak A laget gror det godt med spillere i klubben, samarbeid mellom gutte-,
junior og seniorlagene våre er særdeles bra. Mange juniorer hospiterer inn på
A lags trening, det er flott å se.
Vi har et sterkt juniorlag med Frode Misje og Andrè Van Der Heide i trenerteamet på
Junior 1. 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 Joachim Westrheim, Jonny Nguyen, Iben Van Der Heide er eksempler
på spillere som har kommet seg fra junior og opp i A troppen. Men vi har flere som
banker veldig, veldig hardt på døren til Alaget. Disse vil nok vise seg ekstra frem på
rekruttkampene.
Junior 2 har i år fått to nye trenere, Stein Ove Pettersen og Alexander Bartz.

Jr 1 på tur til Stord - resultatet snakkes det ikke om...

Stein Ove Pettersen
- ikke bare trener....

Rekrutt

Rekruttlaget vil bestå av A-lagsspillere og juniorspillere. Eivind Forthun vil gså i år ha
ansvar for dette laget. Et klart mål er og forsøke å rykke opp i 5. divisjon med dette laget.
Det har vi stor tro på at denne gjengen vil klare.
Rekruttlaget 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 A lags trenerne og junior1 trenerne.
NB! Søndag 24. april vil rekruttene spille kamp i idrettsparken kl. 16:00 mot Hordabø.
Dette blir den første senior kampen på det nye kunstgresset! Møt opp og hei frem Loddefjord til seier!

Jenter 15/16/17 år ( 2001/00/99)

Jenter
15/16/17

Jentene skal i år spille i en serie for aldersgruppe 15/16/17 år. Dette gir
utfordringer, spesielt for de yngste J15år.
Vi har valgt å holde J15år i samme treningsgruppe som dem alltid har vært, de trenes av
Ove Vindenes, Marcus Vindenes og Lars Lie Markhus. Jentene er en stabil gruppe med
ca. 18 jenter. Her har trenerne innført lørdagstrening med taco etterpå, populært tiltak.
For J 16/17år trenes de av Birthe Andersen og Anniken Hoff. Samme gjeng som har vært
sammen de siste årene. Dessverre har noen valgt å slutte og noen har blitt løftet opp på
A laget, dette har gitt laget noen utfordringer med antall spillere i denne gruppen. Birthe
og Anniken står på og lager tilbudet særdeles bra til dem som er i gruppen. Det blir
spennende å følge begge disse lagene i serien.
Ove, Birthe og Anniken deltok på trenerkurs i mars. Marcus Vindenes og Lars Lie vil
gjennomføre trenerkurs iløpet av vårsesongen.
I mars deltok J17 på Lerøy Cup. Der viste jentene fantastisk angrepsspill og kom til kvartfinalen før det sa
stopp. Det som var ekstra kjekt på denne cupen var at
spillerne fikk være på samlet på ett lag da vi ikke hadde anledning til å stille med to lag grunnet få spillere.
Dette var alle enig om at var en positiv opplevelse. Nå
gleder jentene seg til sesongstart i april.

Gutter
16

Gutt 15/16 år har hatt et godt trening og kamptilbud gjennom vinteren. Gruppen består
av ca. 25 spillere og har påmeldt to 11er lag i serien. Lag 1 er påmeldt i 1.divisjon og lag 2
i 3 divisjon. Gruppen trener sammen.
8-10 spillere har hospitert opp til junior1, rapportene sier at de klarer seg veldig fint. I
tillegg har det vært ca. 8 spillere deltatt i Team Vest. Vi vil nok se flere gutter hospitere
jevnlig opp på juniorlaget , kanskje også møte til rekruttkamper.
Viktig for Lag 1 som skal spille i 1.divisjon at flere spillere kjenner på et høyt nivå i
treningshverdagen.
Gruppen har spilt Åsane cup, Gneist cup, treningskamp mot Gneist. Gjennom vinteren
har de spilt mot mange gode motstandere, betryggende å se at de er på høyde med de
beste når laget er på hugget.
Gruppen trenes av Trond Dahle, Anders Sivertsen, Joachim Vaksdal Larsen og
Ole Gloppen. Trond og Anders deltok på trenerkurs i mars.
Det blir spesielt spennende å se om Lag1 klarer å holde seg i 1 divisjon!

Jenter
14

Jenter 2002 skal i år spille første års 11er fotball, det blir spennende og litt av
en overgang fra 9er fotball. Gruppen har trent godt i vinter med innlagte
søndagstreninger. Også har gjengen vært med på vinterkarusellen. En vill ide av trenerne
(Andre’, Are og Sturle), Andre og Are ble skadet i vinter så det ble Sturle som løpte 5 km
sammen med jentene, Fantastisk! Adele Norheim Henriksen vant jenteklassen 5km på
den vanvittige tiden 19.40, bare å gratulere!
Gruppen har påmeldt to lag i serien, spennende følge denne gjengen som alltid er godt
utstyrt.

Gutter
14

Trenes av Stig Storøy, Ingvar Landro og Oddbjørn Endal. De er ca. 15 spillere i gruppen,
rent sportslig de har tatt mange steg i fjoråret. Gruppen har trent godt i vinter med godt
treningsfremmøte. Her har de hospitanter fra J15/16/17, G13 og G12, populær treningsgruppe!
De kom helt til B-finalen i vinterserien, hvor det ble tap for Masfjorden. Gratulerer!
Overgangen til 11er fotball har godt fint for denne gjengen og er påmeldt med ett lag i 1.
divisjon.

Stig med pokalen!

SCORINGSKLUBBEN

2016

Støtt Loddefjord Fotball (herrer) med et
fast bidrag pr scorede mål
10 eller 20 kroner pr scorede mål utgjør lite for hver enkelt person eller bedrift, men summen dette
genererer kan bidra til å øke den sportslige satsingen for Loddefjord Fotball betraktelig. I god
Loddefjord ånd har vi derfor opprettet Scoringsklubben 2016.

INFORMASJON:
• Som medlem i denne spesielle klubben støtter du opp om fotball lagets drift, og inspirerer våre
aktive fotballgutter til økt sportslig innsats
•

Innbetalingen vil skje i 2 terminer, etter vårsesongen og ved sesongslutt.

•

Velg det beløpet du ønsker å støtte laget med for hvert mål Loddefjord scorer i serien 2016.

10 eller 20 kr pr scorede mål.

SCORINGSKLUBBEN 2016:
Navn:
Adresse:
Postnr:
Telefon:
Epost:
Jeg bekrefter herved at jeg vil kjøpe medlemskap i scoringsklubben i 2016 sesongen à kr:
- 10,- pr scorede mål i seriekamper
- 20,- pr scorede mål i seriekamper
- 40,- pr scorede mål i seriekamper (kun bedrifter)

Signatur

Støtt Loddefjord IL når du tipper ved å
oppgi Loddefjord IL som mottaker av din andel

Gruppen er ny i ungdomsgruppen og skal spille første års 9er fotball.

Gutter
13

Stor og god gruppe. Stabil trener gjeng med Alf Hesjedal, Gisle Andersen,
Tor Korten, Bård Karlsen og Stein Otto Johannessen.
Aktivitetsnivået i gruppen er høyt, med mange cuper og 3 treninger i uken. 30 spillere
som stort sett er godt representert på alle treninger.
5 av guttene er med på sonesamlinger for G13 - spennende å se om noen tar steget
videre inn mot kretslaget! Lykke til til Ole, Christian, Eivind, Mathias og Fredrik!
Gruppen har påmeldt to lag i 9er serien, ett i 1.divisjon og ett i 2.divisjon samt ett lag
i 7er serien. Samarbeider både oppad med G14 og nedad med G12 både på trening og
kamp. Her skal det være nok aktivitet for alle! Gruppen skal delta i
Lerum Cup og Dana Cup til sommeren - de gleder seg enormt!
Beste plassering i vinter ble en tredjeplass i Varegg Cup! Gratulerer!

Fredrik og Eivind var
fornøyde!

G13 er også i år klare til Dana Cup med 2 lag!

Jenter
13

Jentene fra 2003 årgangen er også nykommere i ungdomsgruppen. Etter mange års
foreldretrenere har de i år fått ny trener. Petter Bakke skal prøve å videreutvikle en
positiv og fin gjeng. Han får selvfølgelig med seg mange hjelper da foreldrene ikke helt
vil gi jentene fra seg enda og det er bra !
Også jentene er representert inn mot kretsen med Karolina Vaksdal-Larsen. Selv om hun
ble alene på sonetreningene gjør hun det bra og vi håper på det beste for Karolina!
Jenter 13 har påmeldt ett 9er lag og ett 7er lag i serien. Vi ønsker dem det beste for
sesongen 2016!

Team Vest er et samarbeidsprosjekt mellom klubber i Bergen Vest.

TEAM
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 andre 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 14-16 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 har fremmøte på treningene ikke vært like bra, mange av lagene har vært med på
cuper som også har sluttspill om søndager. Det blir sannsynligvis endringer i opplegget
til neste år. Tiltaket er veldig bra, i tillegg til det sportslige knytter man fine kontakter på
tvers av lagene i Bergen vest.

Nytt av året er at Fotballforbudet har startet enda tidligere med å kartlegge de mest lovende spillerne i landet.

Sone
treninger
2003

Vi har en god gruppe i G13, hele 5 er videre i andre runde på opptak til kretslag, flere i
gruppen ligger tett opp i dette sjiktet. J13 har også med seg en spiller inn mot jentesonene.
Etter tsonereningene høsten 2015 og våren 2016, vil det bli tatt ut en kretsgruppe for
2003 årgangen. Dette vil foregå høsten 2016. Loddefjord er kjempestolte at hele 6 spillere
fra 2003 årgangen kom seg gjennom første nåløye! Men det kreves innsats og motivasjon
for å klare neste hinder på veien inn mot kretslaget! Lykke til alle sammen!

Fra den første samlingen fra gutte sonen på Sotra

Barne
gruppen

Barnegruppen i Loddefjord Fotball har stor aktivitet og vi er stolte over alle
de frivillige foreldre som engasjerer seg for barna.
Serien begynner noe senere for barnegruppene, men aktiviteten er meget stor i idrettsparken! Treninger og foreldremøter blir avholdt før startskuddet går!
Baren- og ungdomsstyret ved Stein Ove har hatt gleden av å sette opp alle hjemmekampene i parken. Noen utfordringer har det blitt og vi håper at vi også i år klarer å løse de
utfordringene som kommer både nå og til høsten!
Nytt av året er baneinndelingen for 7er fotballen som før gikk fra langside til langside,
den blir nå fra kortsiden og opp mot midten. Dette gjøres for å klare å avvikle kampene,
nå kan vi ha to 7er kamper og to 5er kamper samtidig på den store kunstgressbanen.

Voss Cup som arrangerers 10-12. juni er booket og vi blir også i år en stor gruppe som
reiser, men antall lag er noe redusert fra foregående år, vi blir 24 flotte lag. Det blir en
herlig helg med masse fotball og andre aktiviteter. Voss cup er en flott cup vi alltid prioriterer med barnelagene våre. Vi gledere oss til årets cup, det blir vår tradisjonelle grilling i
år også. Har ditt lag ikke meldt seg på? Siste frist er30.04 ! Loddefjord sin felles
påmelding er gått ut, så nå må dere ta det selv.....
FOTBALLSKOLEN 6 ÅR - 12 ÅR
Fotballskolen vil i år avholdes i uke 25, mandag 20.juni til fredag 24.juni. 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 med mange fine veiledere. Da er alt under kontroll !

21.-23.AUGUST
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. Til alle foreldre, sett av datoen i kalenderen, denne helgen
er forbeholdt kvalitetstid i idrettsparken.
Pr april er det 65 lag påmeld og invitasjoner er sendt ut til alle fotballklubber i
Hordaland.

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 også 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. Nå
er det et nytt år og nye muligheter å slå J2003, husk: det bidrar godt inn i lagskassen!

Danacup, klubben har i år en samlet påmelding i ungdomsavdelingen på
sommercup til Danacup. Vi reiser med mange lag og vi gleder oss masse!
Vi nærmer oss neste stadiet i arrangementet, vi kommer snart ut
med info rundt betaling av båt og deltakelse.
Følgende lag er klare for Dana Cup 2016:
• Gutter Junior
• Jenter 17
• Gutter 16
• Jenter 15
• Gutter 14
• Gutter 13

Litt av
hvert!

Vi har en gruppe dommere i klubben, ivrige dommere på mange forskjellig nivå.
Jan Erik Engan er for eksempel linjedommer i elitedivisjonen,
representerer Loddefjord IL
Vi har iløpet av vinteren hatt en klubbdommerkveld i regi av NFF hordaland fotballkrets.
Over 30 kommende dommere i alderen 12-16 år møtte (i tillegg til 2 voksne!). Dette er
første del i dommerutdanning og vi håper vi klarer å fortsette å utvikle/rekrutterer gode
dommerer.

Stor gruppe med gutter og jenter som er nyskjerrige på dommerfunksjonen!

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 han er
administrator for denne tilgangen

HOSPITERING, OPPMELDING AV LAG I ÅRSKLASSER OVER
Hospitering, permanent oppflytting, påmelding av lag opp årsklasser,
treningstider -er ord som får mye oppmerksomhet, så også i 2016.
Det blir det definitivt også i fremtiden. Sportsplanen setter kriterer for dette temaet.
Hvis noen er usikker hvordan de skal gå frem, ta kontakt med sportslig utvalg. Klubben
ønsker aktiv hospitering, vi har derfor prøvet å motivere denne aktiviteten gjennom ny
sportsplan. Ingen lag i barneavdelingen 6år-12år skal «toppes»!!

KAFEEN

Litt av
hvert!

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, spesielt 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 ER ÅPNET, HURRRAAAAA
VIKTIG AT DERE SOM HAR DUGNAD I KIOSKEN ER LOJALE TIL DUGNADEN.

Kaffeavtalen
Også i år kjører vi på med Årets kaffedeal, ”gratis” kaffe i ett år!
Koster kr. 199.-, kjøpes i kiosken.
I tillegg støtter du en særdeles god sak, Loddefjord IL!

Trenerkurs
I mars ble Trenerkur 3 gjennomført her hos oss. Petter Bakke fikk sin debut som
kursinstruktør med en gjeng som var både lydhøre og tilpassningsdyktige. Tusen takk
også til lagene som stillte opp under kurset!
Klubben satser sterkt på utdanning av trenere og del 4 er ikke langt unna for denne
gjengen. Samtidig vil nye løp i fra barnegruppen starte så her er det bare å følge med å
melde seg på for interesserte trenere!

Fotballfritidsordningen (FFO)har nå pågått snart i ett år.

FFO

Dette er en suksess, gutter og jenter trives og flere er kommet til iløpet av de
siste månedene.
Petter og Ove er pådriverne, men de har med seg gode hjelpere, Audun og Bård i tillegg
til Emil Knappskog.

Akademiet er et tilbud for jenter og gutter i alderen 12 og 13 år.

AKADEMIET

Her er målsetningen å gi deltakerne et annerledes tilbud enn det de får i lagstreningen.
Her har vi meget kompetente veiledere. Petter Bakke er hovedtrener, han har med seg
Emil Knappskog og Ove Vindenes.
Tilbudet er hver mandag og 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.

Er du interessert i tilbudene?

Ta kontakt med Petter på telefon 981 04 007

Treningene foregår uansett forhold og tar kun fri i skolens fridager......

Keepersiden i klubben vår har i mange år ikke fått egen veiledning.

Keepere

Vi har som målsetning å bli bedre også her. og har startet et lite keeperprosjekt.
Vi startet i fjor, vi ønsker å utvide tilbudet.
Hver fredag fra kl. 17:00-19:00 er det keepertrening i parken!
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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.
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Husk, dere er forbilder til de aktive og ansikt utad for klubben. Våre aktive hilser alltid
før og etter kamp, det vil vi også 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.
Spesielt 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. Dette ber vi også respekteres på 5er og 7er kamper.

BarneFotBall

Barnefotball 6–12 år:

fEmmER og sjuER
Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte
mellom trenerne og dommeren før kampen. Gå gjennom
disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:
spillet:
1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra
motstanders keeper.
2. Utspillsregelen skal benyttes.
3. Tilbakespillsregelen benyttes ikke, men vi oppfordrer
til at keeper bruker beina.
4. Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte
for å få den jevnere?
Rammene:
1. Husk Fair playhilsen før og etter kampen.
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på
motsatt side av lagleder og spillersiden.
3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og
vanskelige situasjoner.

unGdomsFotBall

ungdomsfotball 13–19 år:

sjuER, NiER og EllEVER
dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er
oppsatt dommer, tar initiativ til et Fair play-møte mellom
dommeren og trenerne før kampen.

BarneFotBall

TRENERVETT i barnefotballen
«De viktigste ferdighetene til treneren min i barneåra var
rett ferdighetssans, humør og evnen til å skape artige treninger.»
– Oppsummering av svar fra 100 landslagsspillere

som trener er jeg et forbilde for spillerne mine.
Da er det viktig at jeg utviser trenervett:
1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
3. Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel
– både positiv og negativ – smitter over på andre.
4. Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min,
dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom
positiv språkbruk og kroppsspråk.
5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine
og en god ambassadør for fotballen og klubben min.
Trenervett gir kampvett:
1. Gjennom Fair playmøtet er jeg med på å skape en
god fotballopplevelse for alle.
2. Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om
å skape jevnbyrdighet i kampen.
3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste
spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke
opp i dommeravgjørelser.
5. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men
jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt
og konstruktivt.

unGdomsFotBall

TRENERVETT i ungdomsfotballen
«De viktigste ferdighetene til min trener i ungdomsårene var
at treneren var der når det gikk tungt, satte krav når det gikk
lett, hadde humør, var rettferdig og hadde peiling på fotball.»
– Oppsummering av svar fra 100 landslagsspillere

gå gjennom disse punktene på møtet
og gjør tydelige avtaler:
1. Husk Fair playhilsen før og etter kampen.
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på
motsatt side av lagleder og spillersiden.
3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt
Fair playklima under kampen.
4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og
vanskelige situasjoner.
6. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og
kapteiner «Handshake for Peace».

som trener er jeg et forbilde for spillerne mine.
Da er det viktig at jeg utviser trenervett:
1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
3. Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel
– både positiv og negativ – smitter over på andre.
4. Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstander
laget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine
og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

trenerne avslutter Fair play-møtet med «Handshake for Peace».

Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt rustet til å være ungdomsfotballtrener.

Trenervett gir kampvett:
1. Gjennom Fair playmøtet er jeg med på å skape en
god fotballopplevelse for alle.
2. Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.
3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon.
Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
5. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min
og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.
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FAIR PLAY – et samarbeidsprogram mellom
Norsk Tipping og Norges Fotballforbund
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1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både
for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og
motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon
for å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge
lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog
om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og
til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og
støttende – da er du en god medspiller!

Det handler om respekt – ikke sant?

10.26

Sportslig
Utvalg

SPORTSLIG UTVALG
Sportslig Utvalg består av Bård Karlsen, Ove Vindenes, Anders Pamer,
Anniken Hoff og Gisle Andersen.
Sportlig utvalg har i 2015 utarbeidet ny sportsplan som nå er godkjent i NFF Hordaland,
dette i tråd med arbeidet om å bli en kvalitetsklubb.
Vi har vært inne i en tid hvor vi legger planer for sesongen og lagene trener for å
forberede seg til serien.
I denne tiden kommer spillere til oss og noen velger å gå til andre klubber, det må vi leve
med. Vi skal som god fair play klubb, varsle tidlig klubber om noen spillere kommer på
prøvetrening hos oss. Er du usikker, ta kontakt med sportslig utvalg.
Noen tilfeller ønske vi å tilskrive andre klubber på spillere vi synes kan ha en fremtid
hos oss (kun i ungdoms-og senior nivå) I slike saker skal sportslig utvalg være klubbens
representant og være dem som sender henvendelse.
Har du noen spørsmå så ta kontakt med leder Bård Karlsen på baard.karlsen@me.com!

Årsmøtet
2016

STYRET
2016

ÅRSMØTE
Ble i år avholdt 19/2. Det var 22 medlemmer som møtte. Referat er lagt ut på hjemmesiden.
Takk de dem som møtte på årsmøte. Dette årsmøte var et godt møte med gode innspill
fra de fremmøtte.

FOTBALLSTYRE
Det ble på årsmøte noen endringer i styre. Ove Vindenes takket for seg som nestleder.
Ove har gjort en fantastisk innsats i styre, men han har også mange andre oppgaver i
klubben, han trengte å prioritere vekk nestlederrollen. Godt jobbet Ove, vi er glad du er
med oss!
Ny nestleder er Gisle Andersen. Gisle er inne i trenerteamet i G2003 og medlem i
sportslig utvalg. Gisle er en kompetent fotballmann og en positiv person. Gisle er også
med i årets trenerveilederprosjekt i regi av NFF Hordaland. Vi ønsker Gisle velkommen i
fotballstyret!
Fotballstyret 2016
Leder - Rune Lyseknappen
Nestleder - Gisle Andersen,
Sekretær - Ingvild Aakre
Økonomi - Vibeke Vallem
A lag Herrer - Bjarne Kjellevold
A lag Damer - Ernst Hoff
Ungdomsrepresentant - Tom Andersen
Barne&ungdomsrepr. - Stein Ove Pettersen & Eileen Hammerich

HOVED
LAGET

HOVEDSTYRET
Vi har også fått endringer i hovedstyret. Johannes Eriksen har trukket seg til
side og blitt nestleder, ny leder er Eivind Lie.
Vi i fotballgruppen takker Johannes for det gode samarbeidet vi har hatt og ser frem til å
samarbeidet med ny leder Eivind Lie.

Medlemsregistrering i Loddefjord IL

MEDLEM

Loddefjord IL tok for ett år siden i bruk
Norges Idrettsforbunds nye løsning for
medlemsadministrasjon. Dette
innebærer at alle medlemmer må
administrere sitt medlemskap i
idrettslaget gjennom MinIdrett ved pålogging på www.minidrett.no.
Treningsavgift (kontingent) blir sendt over epost registrert på min idrett. Viktig at dere
er flinke med å oppdatere mail slik at denne er riktig. Klubben er helt avhengig av at
kontingent blir betalt av alle. Kontingent er en av våre hovedinntekter, får vi ikke inn
kontingent har vi ikke midler til å drive et idrettslag
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

Grasrothandel

Vil du støtte Loddefjord når du handler på nettet?
I samarbeid med Altifotball AS har Loddefjord en egen side som du kan gå inn på og velge din netthandelside før du starter shoppingen! Du vil fortsatt få dine eventuelle rabatter og andre tilbud - det eneste du trenger å gjøre er å først gå inn på loddefjord sin side!
Loddefjord vil så motta prosenter for alle kjøp som blir gjort via

http://loddefjord.sponsorhjelpen.no/

Her finner du alt av nettbutikker og bl.annet unisport, mange nye butikker er på vei!

Bli med å støtt klubben når du først handler på nett!

Vi har satt i gang jobben med å bli kvalitetsklubb etter NFF sine retningslinjer.
KVALITETS
KLUBB

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 og Eilin Hammerich.
En del av å bli kvalitetsklubb er at styremedlemmer må ha lederutdanning.
Helgen 11-12. mars deltok Rune L, Ernst, Stein Ove, Birthe, Anniken og Gisle på
lederkurs 1.

Ove vindenes har gjennomført lederkurs 4 som er det høyeste utdanning i NFF for
ledere. VI GRATTULERER.
Anniken, Birthe og Tom tar lederkurs for ungdom. Petter har gjennomført Trenerveileder kurset og nå har vi Gisle igang.
Gå inn på hjemmesiden og følg fremdriften i prosjektet. Vi satser på å bli godkjent
kvalitetsklubb iløpet av året 2016.
X-Run var hos oss i 2015 for første gang. De laget hinder i parken og i lysløypen mange lurte kraftig på hva dette rare greiene var for noe.

X-RUN

Det viste seg å være en suksess og X-run kommer igjen til oss i juni. Påmelding er allerede 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.

REISEBREV

Jentene våre har vært på treningsleir til
Barcelona, det er velfortjent! Her følger et
flott reisebrev fra Treningsleir Barcelona -16

Årets høydepunkt for damespillerne i LIL er definitivt treningsleir til varmere strøk i
påsketider. Selv om det ikke var mannebein i Loddisdrakt med på turen denne gangen
skal det ikke legges skjul på at jentene likevel hadde forberedt seg godt, dvs brukt enorme
mengder tid på å få i stand den ytre fasaden. Og vi sikter da selvfølgelig til solariumsbabene, som til en liten digresjon for øvrig hadde minsket litt i gruppestørrelse og oransjefarge etter som ”sjefs-solerne” fra i fjor har skiftet klubb. Men for all del, den yngre garde
hadde sørget for at Brun & Blid Drotningsvik sannsynligvis kommer til å gå med et solid
overskudd i år også.
I år bar ferden til Barcelona, nærmere bestemt Lloret de Mar, som var en times kjøring
utenfor det yrende storbylivet. LIL gjengen som talte 23 stk ankom
Olympic hotell natt til onsdag i 2-tiden. Med oss i teamet hadde vi
i år blant annet tidligere damekeeper i klubben, Henriette Instebø,
som hadde ansvar for keeperne våre Tørrestad og Kathrine. Hun
viste seg å være en liten ulv i fåreklær, og kjørte den heseblesende
duoen knallhardt i treningssammenheng. Både hinder og kjegler ble
flittig brukt, og sjelden har vi vel sett ”word vomit” Tørrestad så lite
snakkesalig som etter siste økt på treningsleiren var avsluttet.
Totalt hadde vi 10 treningsøkter på turen, både på kunst- og naturgress. På treningene hadde trener Anniken lagt opp til mange spill
sekvenser med fokus på press, forskyvning og offensive backer. I
tillegg var angrepsspill 1 mot 1, og 3 mot 2 noe som ble terpet mye
på gjennom hele uken. I LIL er vi også heldig som har en aktiv fysioterapeut til både dame- og herrelaget. Hun deltok også på turen i teamet, og sørget for at
det ble gjort skadeforebyggende trening underveis. Spesielt strikkøvelsene sørget for
mange såre romper og høy stemning. Vi vil gjerne trekke fram de estetiske Circ du Soleil
bevegelsene til K.T. Miriam, Tine og Tørrestad, som fikk resten av gjengen til trene en
muskel som ikke var helt var i fokus forut for øvelsene, nemlig lattermusklene. Det ble
i tillegg trent en del på dødballer og frispark, men ettersom Loddisutgavene av Amelia
Earhart, Linn og Malene, befant seg i feltet var det ikke så mange andre som fikk være
borti ballen. Kanskje foruten om hodesterke Lea da. Men det var like greit at det ikke var
så ofte, ettersom halve ballen var dekket i brunkrem etter hennes hodestøt.

(Fotsetter neste side!)

Hver kveld hadde vi også en sosial aktivitet, og det bestod av alt fra quiz (der enkelte
jenter lærte at Sør-Irland ikke er et land), konkurranseaften (epleløpet m/spesialmoves,
non-stop løpet, sanseleken og hukommelsesleken), underholdningsaften (danselek med
miming, kjendisalias, kattejammer og smaksprøving med bind for øynene), samt felles
”bli kjent tur” i Lloret de Mar som inkluderte en radiobil konkurranse.
Midt i uken reiste vi også inn til selve Barcelona, hvor vi fikk privat
sightseeing med det som utover dagen ble bestekompisen til Tørrestad.
Han tok oss blant annet med til Camp Nou, der de denne dagen hadde en stor
minnemarkering ettersom Barcelona legenden Johan Cruyff nylig hadde gått bort.
Heldigvis fikk også jentene som ikke ville oppleve det kulturelle av hva Barcelona hadde
å by på i stedet svidd av noen lapper på shopping (kremt Tine, Elise Linn og hun som
ikke skal nevnes med navn).
Alt i alt har vi hatt en superfin treningsuke, både sportslig
og ikke minst sosialt. Vi har blitt en sammensveiset gjeng,
og stemningen har vært på topp hele turen- bortsett fra da
trenerteamet måtte legge ned veto om at mobiltelefon ikke
fikk benyttes under måltid eller på trening.
Helt tilslutt er det bare å si takk til Loddefjord IL for deres
økonomiske bidrag, samt
ledere og arrangører av turen- dere har gjort en kjempe
innsats og vi er så takknemlige for at dere gjør det mulig for
oss å dra på treningsleir år etter år.
Det er ingen tvil- Loddefjord er en klubb å være glad i!
- Over og ut-

GRATULERER!

Vi er stolt av å kunne
meddele at vår tidligere
Loddefjordspiller
Sander Christiansen
(nå i Brann) er tatt ut på
G15 landslaget.
Det er imponerende, og vi er utrolig stolt av Sander. Landslagsgruppen skal på turnering
i Østerrike og Italia i perioden 21.april til 2.mai. Loddefjord ønsker supertalentet Sander
masse lykke til!
Sander har vært en gutt med stor glede av å spille fotball, helt siden han begynte som
6åring i Loddefjord. Sander har vært en eksemplarisk gutt som spilte like godt med
satsningslag som med breddelag.
Sander har i tiden før Brann hentet ham, kun vært med på aktiviteter i Loddefjord
fotball. Sander har den indre motivasjonen som vil bære ham minimum inn på Brann
sitt A lag. Det er spennende å følge ham, virkelig en flott representant for
klubben vår. Vi heier på deg Sander!

NYTT KUNSTGRESS!

Som de aller fleste har fått med seg har det vært stor aktivitet i parken de siste ukene. Nå
er vi i sluttfasen på arbeidet med det nye kunstgresset! Det blir kjempeflott!

Tusen takk for alle dugnadstimene som er lagt ned i fra alle som har bidratt! Uten den hjelpen hadde dette ikke komt i mål......
Her er litt bilder i fra arbeidet.

HUMØR HJØRNET!

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.
__________
- 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
hønene kakle,
kommer jeg til å tenke
på egg og bacon.
__________
- Hvorfor legger høner
egg?
Hvis de kastet dem,
ville de blitt knust

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 om1000 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 Halvorsen 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 regjeringen, og de
drittsekkene trakk 90 prosent i skatt!

Baderommet
En mann har seks gjenstander
på badet: En tannbørste, barberskum, høvel, etterbarberingsvann, såpe og et håndkle.
Gjennomsnittet av gjenstander
for den typiske kvinne er 384. For
en mann er det umulig å identifisere mere enn noen få av disse
gjenstandene.

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.
En kvinne som ber enmann 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.

Shell / 7-Eleven Drotningsvik
Husk å bruke pumpe 6 og 7, da
støtter du Loddefjord il samtidig!

