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ÅRSBERETNING Hovedstyret 2016
Styret 2016:
Jonny Finstad, leder
Bengt Gulbrandsen, nestleder (leder seniorstyret)
Arne Reiersen, (leder juniorstyret)
Geir Kristian Johansen
Alf Einar Gjertsen
Ole Martin Hammer
2016 har vært et nytt aktivt år for Leknes Fotballklubb.
Hovedstyret har gjennomført 10 styremøter, og behandlet 76 saker. I tillegg har det vært
avholdt et fellesmøte med junior og seniorstyret om organisasjonsstruktur, samt at deler av
hovedstyret har deltatt på andre møter på ulike nivå i klubben – også i idrettsrådet.
Viktige saker som er drøftet i Hovedstyret:
- Damefotball
- Økonomi og strategi
- Klubbutvikling, Kvalitetsklubb
- Lofoten Viking Cup
- Sportslig satsing
- Omorganisering av klubben
Klubbutvikling
Hovedstyret har på samtlige styremøter hatt på agendaen sak om ny organisering av klubben.
Dette har vært en møysommelig prosess, hvor det har vært viktig å få med seg det beste inn i
en ny framtid for klubben. Styret mener at fremlagte forslag til organisering er den beste slik vi
ser det pr nå, men er åpen for å gjøre justeringer underveis. Veien blir ofte til mens man går.
LFK har også i lengre tid jobbe for å bli Kvalitetsklubb. Dette har vi sett som et mål i forbindelse
med omorganiseringa i klubben, og det er nå bare kun små justeringer som gjenstår før LFK er
kvalitetsklubb.
Klubbens verdier, Trivsel – Inkludering – Respekt – Utvikling, brukes daglig i klubben. Mange av
klubbens treninger åpner med gjennomgang av dette, og spillerne på alle nivå kan TURI, og hva
TURI betyr.
Når det gjelder informasjon ut av klubben, er det månedlige nyhetsbrevet stadig en fin kilde til
informasjon, og tilbakemeldinger fra kretsen og andre klubber er udelt positive. Vi har økt
bruken av Facebook som informasjonskanal, både innad i lagene, men også ut til publikum.
Hjemmesiden brukes mest som informasjonsbank, der man finner dokumenter, skjema, regler
osv. Om dette er optimalt må vurderes fortløpende.

Sportslig
2016 var et veldig godt år sportslig sett for LFK, og viser til årsmeldingene fra senior og
ungdomsavdelingen
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Økonomi
Samarbeidspartnere og sponsorer
Hovedstyret vil rette en stor takk til alle våre sponsorer og støttespillere, både store og små.
Deres støtte er på alle måter viktig for at vi som fotballklubb skal kunne opprettholde et godt
nivå på drift, utvikling og vårhovedfokus – fotballaktiviteten for våre spillere på alle nivå.
Våre største bidragsytere har sine egne navngitte turneringer i klubben:
Sparebank1 Cup
Byggern Cup
Lofot-Tidende Cup
Lofot Entreprenørs Romjulscup
Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid.
Jobben med å følge opp gjeldende sponsorer og skaffe nye avtaler, er til tider meget arbeidsog tidskrevende. Klubben har en egen sponsoransvarlig med egen instruks. Sponsoransvarlig i
2016 har vært Sten Roger Sandnes.
LFK gjorde i 2016 et spennende «stunt» med helsides annonse i VG, hvor man sammen med
sponsorpartnere søkte etter spillere og innbyggere/arbeidstakere, noe som skapte stor
oppmerksomhet i media, markerte og skapte stolthet til klubben+ at det ga en del sportslige
henvendelser som bearbeides videre. Dette ble finansiert av sponsorer og kostet ikke klubben
noe.
Økonomi
Leknes Fotballklubb sitter igjen med et overskudd på kr. 72.538,- i 2016.
Dette gjør at vi retter opp underskuddet på 103.168,- fra 2015.
En stor takk til alle avdelinger som synes å ha hatt langt større budsjettkontroll gjennom 2016. I
forslag til budsjett for 2017 er det for første gang nedlagt et solid forarbeide for å budsjettere
riktigere og bedre. Gjennom å periodisere utgifter og inntekter får styret i 2017 et enda bedre
styringsverktøy for å kunne følge med på økonomistyringa og de ulike deler i klubben gjennom
å nå kunne periodisere regnskapsrapportene.
Medlemmer
LFK har totalt 433 registrerte medlemmer pr dato 31.12.16
Av disse er 10 på MIX-laget og 76 støttemedlemmer.
Det vises til årsmeldingene fra de respektive avdelinger og lag, men vi kan her skryte av våre to
kretsmestre i 2016, Jenter 16 og damelaget.
Øvrig
Klubbhuset er fortsatt flittig brukt av både spillere, trenere, styrer og andre medlemmer. Det
brukes til møter og sosiale sammenkomster. På de fleste av våre hjemmekamper er kiosken
åpen med kaffe og vafler. Klubbhuset leies også ut eksternt, til ulike møter, konformasjoner,
bursdager osv. LFK har også søkt å utvide det viktige samarbeidet og relasjoner til næringslivet,
og har derfor meldt seg inn som medlem i Vestvågøy Næringsforum.
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Noen ord fra leder
Nå som Årsmøtet nærmer seg, etter ett år som leder av Hovedstyret, gjør man seg noen tanker
om både året som gikk, og klubbens utvikling de siste år. Det at dere som ER Leknes
Fotballklubb. At dere valgte meg til å lede klubben i 2016, gjorde meg både stolt og ydmyk.
Hver dag, og hver avgjørelse, har vært med LFK og klubbens beste i tankene. Og uten den
fantastiske hjelpen fra alle som har vært involvert, ville vi ikke vært der vi er i dag.
Å ha kommet inn fra sidelinja som ny leder har ikke bare vært enkelt heller, det er mye å sette
seg inn i og man kommer inn i et miljø man ikke har vært en del av tidligere. Men for å si det
slik, jeg forstår hvorfor jeg ble spurt og jeg har raskt forstått at den viktigste oppgaven var/er å
få omorganisert klubben. Å komme inn fra siden gjorde det lettere å påpeke ting, å stille
spørsmål – utfordre. LFK har rett og slett ikke vært rigget, slik jeg ser det, for den veksten og
aktiviteten som har vært. Det har nok også blitt en for stor belastning for enkelte også, og ting
har vært litt uoversiktlig.
Men klubben tar nå grep for å prøve å hanskes med dette. På årsmøtet kommer forslag på ny
organisasjonsmodell. 3 styrer skal bli til 1 styre og det opprettes egne utvalg på utvalgte
områder. Jeg har stor tro på at etter hvert som vi får finjustert denne omorganiseringen, vil vi få
en enda bedre klubb, der bedre kontroll med økonomi og enda flere hender som deltar, vil føre
til enda mer og bedre kvalitet på våre aktiviteter.
Klubben står seg pr i dag veldig bra, og jeg har stor tro på at vi sammen kan utvikle klubben vår
videre og nå de mål vi setter oss.

Jonny Finstad
Leder

Bengt Gulbrandsen
Nestleder

Arne Reiersen
Styremedlem

Ole-Martin Hammer
Styremedlem

Alf Einar Gjertsen
Styremedlem

Geir Johansen
Styremedlem
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ÅRSBERETNING Ungdomsavdelinga 2016
Styret i ungdomsavdelinga i Leknes Fotballklubb har i 2016 bestått av:
Arne H. Reiersen, leder
Joseph Tete, medlem
Vanja Jakobsen, medlem

Inger Lill Fredriksen, nestleder
Julie Lauten, medlem
John Davy Oddekalv, vara

Sesongen 2016 har ungdomsavdelinga hatt 240 spillere i aktivitet 6 miniputt guttelag , 2 miniputtjentelag, 2 lillejentelag, 5 lilleguttelag, 2 småjentelag , 2
småguttelag, 1 jentelag og 1 guttelag.
Vi har hatt åpen kafe i klubbhuset på alle hjemmekampene i ungdomsavdelinga, med positiv
respons fra både hjemmepublikum og gjestende lag.
Klubbhuset har vært brukt masse i løpet av året, både til spillermøter, foreldremøter, sosiale
kvelder for lagene.
I samarbeid med Vestvågøy kommune holdt vi også i år 10 ganger åpen hall for barn og
ungdom i Lofothallen i november/desember. I perioder med lav treningsaktivitet er åpen hall
et godt tiltak for å skape et tilbud, noe vi gjerne kan også gjenta i samarbeid med kommunen.
I regi av Hålogaland fotballkrets har det vært arrangert fotballskole for jenter og her har våre
eldste jenter bidratt som instruktører.
En egen prosjektgruppe jobber med en ny årlig fotballturnering for 10 -16 åringer i begynnelsen
av august. Dette gjøres i samarbeid med Lofotr Vikingmuseum på Borg og hatt fått navnet Lofoten Viking Cup. Turneringen i 2017 avvikles 10. – 13. august.
Vi takker alle trenere og foresatte i klubben for den innsatsen de har gjort i 2016.
Vi er helt avhengig av deres hjelp for å få gjennomført treninger og aktivitet for alle ungene vi
har i klubben, og vi setter stor pris på den jobben dere gjør. Dere er med på å gjøre det mulig
for unger og ungdommer i klubben kan ha et godt tilbud med gode opplevelser, både på og
utenfor banen.
Har vi ikke nok trenere og voksne i forhold til antall spillere, kan vi være nødt til å si nei til
noen, en situasjon vi håper vi slipper å komme i for ofte.
Takk til alle for god innsats og hjelp.
I 2017 håper vi å se enda flere foreldre i hallen på treninger – spesielt på minitreninger, greit
med hjelpende hender for trenere når tårer skal tørkes og skolisser knytes. Ta en tur i
klubbhuset og kok litt kaffe og ta med ut i hallen, så blir fotballtreninga en koselig sosial greie
for både unger og foreldre.
Vi håper også at enda flere foreldre engasjerer og ser verdien av å være en del av
dugnadsgjengen som driver fotballklubben vår.
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Vi takker også alle våre små og store sponsorer som med sine bidrag gjør det mulig for oss å
drive klubbens arbeid for barn og unge.
Styret takker for tilliten og håper at aktivitet og resultater blir like gode i 2017.
For styret i ungdomsavdelinga, 09.02.2017
Arne H. Reiersen
Leder
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MINI 1 GUTTER - LAG 1
Lagledelse
Karl Eirik Jentoft, Tom-Arne Utne og John Kristian Tryggstad.
Navn på benyttede spillere
Olav Tryggstad, Lucas Paulsen ,Sander Bruun, Isak Eriksen, Johannes Soleng Pettersen, Sander
Askheim Kåsereff. Youssef Rabee al Saade, Henning Nygård, Robin Johan Lorentzen.
Gjennomføring av sesongen
Vi har trent en gang i uken, og spilt 7 turneringer. Har hatt fokus på LFKs verdigrunnlag i trening
og kamp.
Treningene har vert varierte med fokus på ballkontroll og pasninger. Et snevert fokusområde har
gjort at vi så synlig fremgang på alle enkeltspillerne. Vi har tapt like mye som vi har vunnet. Lagt
begrensninger på spillerne i form av færre turts hvis vi har ledet mye.
Godt samarbeid med foreldrene førte til at vi hadde godt samhold og godt oppmøte på trening
og kamper.
John Kristian Tryggstad – hovedtrener

MINI 1 GUTTER - LAG 3
Lagledelse
Trenere Vigdis Lorentzen og Ahmed (av og til). Draktvasker hele laget.
Navn på benyttede spillere
Matheo Johansen, Sander Elstad, Simon Pleym, Mohammed (flytta på høsten), Mohammad,
Hamza, William Johansen, Philip Olsen, Markus Brækken, Ola Skulbru og Fredrik Andersen
Gjennomføring av sesongen
Vi har lagt vekt på passning/mottak, hvordan vi skal plassere oss når keeper har ballen og det å
ta innkast riktig. På slutten av sesongen har vi trent på hvordan vi skal plassere oss i forhold til
hverandre, passning mottak og det og ha rettningsbestemt mottak.
Det har vært veldig gøy å trene dette laget fordi de er så interesserte. De har vært en bra og
interessert gjeng. Foreldrene har vært tilstedeværende både på trening og turneringer. Har jeg
spurt om hjelp, har jeg fått dette. Bra foreldregruppe, og vi har kommunisert på ei lukket
facebookgruppe for vårt lag.
Deltakelse i cuper/turneringer
Har deltatt på de turneringene som har vært i Vest – Lofoten. Dette har gått bra. Tapt, vunnet og
spilt kamper uavgjort, akkurat slik det skal være.

Vigdis Lorentzen
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MINI 2 GUTTER - LAG 2
Hovedtrener : Hans-Eirik Jonassen
Assistenttrener : Katrine Torheim
Spillere :
Arnt Robin Arntzen , Emil Brækken, Tobias Danielsen, Asbjørn Davidsen
Anders Hansen, Erling Jonassen, Magnus Jonassen, Daniel Pilkvam, Kristoffer Stormo
Benjamin Andre Torheim
TURNERINGER VI HAR DELTATT PÅ :
19. MARS
: Lofothallen
(4 kamper, Sparebank 1-cup)
23. APRIL
: Lofothallen
(3 kamper, XL-bygg cup)
7. MAI
: Borgtun
(3 kamper)
21. MAI
: Leknes kunstgress (4 kamper)
28. MAI
: Gravdal
(3 kamper)
11. JUNI
: Ramberg
(3 kamper)
20. AUGUST
: Svolvær
(3 kamper *, Eat-Move-Sleep cup)
3. SEPTEMBER : Reine
(3 kamper)
10. SEPTEMBER : Stamsund
(3 kamper)
17. SEPTEMBER : Ballstad
(3 kamper)
15. OKTOBER : Lofothallen
(3 kamper, Lofot-Tidende cup)
------------------------------------------------TILSAMMEN :
35 KAMPER
Vi skulle opprinnelig ha spilt 4 kamper i Eat-Move-Sleep cup i Svolvær, men Laukvik IL trakk seg
fra den siste kampen, så guttene ble i stedet delt i 2 lag, og spilte en internkamp på en omgang a
12 og et halvt minutt.
Vi har deltatt på alle turneringer/cuper som vi har hatt mulighet til, i tillegg til at vi
meldte oss på Eat-Move-Sleep cup (tidligere Bendit Cup) i Svolvær for tredje år på rad.
Det ble også vurdert å melde på et mini 2-lag fra Leknes FK til turnering på Værøy helgen 4-5.juni,
men dette ble ikke noe av på grunn av manglende interesse. Bare 4 stykker meldte seg fra de tre
mini 2-lagene.
Vi har vært så heldige å få kjennskap til følgende mini 1 lag gjennom 2016-sesongen :
IL Blest
(6 ganger) , Gravdal UIL 1
(6 ganger), Ballstad UIL 1
(5 ganger)
Ballstad UIL 2 (3 ganger), Gravdal UIL 3 (3 ganger)
Gravdal UIL 2 (2 ganger)
Reine IL mix
(2 ganger) Flakstad IL 1
Flakstad IL 2
Flakstad IL mix
Kabelvåg IL 2 Kabelvåg IL 3 Leknes FK 3
FK Mjølner 1
Reine IL
*Det gir 35 kamper mot 15 lag fra 8 forskjellige klubber. Guttene har scoret rundt 150 mål i år, og
ALLE på laget har scoret mål ☺
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Oppsummering :
Laget har bestått av 2006 og 2007-modeller. Av disse er 2 stk født i 2006 og 8 stk født i 2007.
Av 10 gutter spilte 6 på samme lag for tredje år på rad, de har med andre ord fulgt hverandre
helt siden de begynte på mini 1 vinteren/våren 2014.
Sesongen begynte allerede onsdag 13.januar 2016 med fellestrening for de 3 mini 2-lagene i
Lofothallen, som da trente sammen hver onsdag framover mellom 17.30 og 18.30.
På et møte i slutten av februar ble lagene satt opp, da med hovedfokus på å oppfylle ønskene
som var kommet inn fra guttene/foreldrene. Vi ble da satt opp som lag 1, og treningstiden ble
satt opp hver mandag mellom 16.30 og 18.00 i Lofothallen,med første trening som et lag
mandag 2.mars. I midten av mai ble treningene flyttet utendørs på kunstgresset, hvor vi trente
helt frem til den siste treningen som var 17.oktober.
Mitt hovedfokus på treningene har vært at guttene skulle ha det gøy, men samtidig ønsket jeg
også at de skulle bli ”tøffere”, da jeg opplevde flere av guttene som forsiktige og usikre etter at
gruppen gikk sammen.
Jeg tror at prosjektet med fellestreningene i begynnelsen av sesongen har holdt flere av guttene
tilbake, spesielt de som i utgangspunktet var forsiktige og usikre. Barn i denne alderen har
fortsatt ganske kort konsentrasjonstid, og jeg tror rett og slett at det ble for mye ”styr” med flere
øvelser og kjappe rulleringer.
Vi har spilt mye på treningene, øvd mye på kampsituasjoner forsvar/angrep, rett og slett
for å gjøre guttene tøffere og sterkere i dueller da jeg synes de til tider har vært veldig
forsiktige.
Lagfølelse/vennskap og holdninger har vært bra til tross for at guttene har fått det veldig tøft i
enkelte kamper.
Med 8 gutter som førsteårs mini 2, har de rett og slett blitt for små i flere kamper, og jeg har latt
de 2 største guttene spille mest i disse kampene. Så har jeg prøvd å jevne det ut slik at alle har
fått spille tilnærmet like mye.
Går ut i fra dette har vært greit i foreldregruppen ettersom jeg ikke har fått noen
tilbakemeldinger på dette. Jeg har inntrykk av at alle har ønsket å spille hele tiden, noe som er et
tegn på trivsel og spilleglede. Et av mine delmål før sesongen var at ALLE skulle score mål i
turneringene, noe vi har lyktes med :-)
Et annet delmål har vært å få fram en eller flere skikkelig gode keepere, og vi har derfor hatt
ekstra fokus på keeperrollen i hele år. Dette har gjort sitt til at flere veldig gode keepere har stått
fram i løpet av året.
Det har vært viktig for meg å få med alle mest mulig, og derfor har kanskje de med størst
fotballforståelse og teknikk blitt noe forsømt i år. Vi kunne med fordel ha trent mer på tempo og
teknikk, noe jeg tar selvkritikk på.
Vi har prøvd å få til så jevne kamper som mulig, men jeg registrerer at ikke alle lag har hatt
samme oppfatning.
Når det skal sies så har det vært mange jevne og spennende kamper i år, og guttene har stått
fram med voldsom innsats, spesielt i de jevneste kampene. Guttene har hatt stor framgang,
både som lag og som enkeltspillere.
Det har i år vært veldig vanskelig å planlegge treningene i år da vi kun har vært fulltallige en
gang, og i mange tilfeller har jeg ikke fått beskjed fra de som har vært borte.
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Jeg skjønner at man ikke kan gardere seg mot sykdom, og jeg skjønner at noen av og til kan
glemme å gi beskjed om treningsfravær, men dette har jevnt over vært for dårlig i år,
noe som igjen har hatt negativ innvirkning på min motivasjon som trener.
Jeg savner også flere tilbakemeldinger i forhold til treningsopplegget, og jeg synes vi må bli
flinkere til å passe på at guttene får i seg nok væske, både under treningene og turneringene.
Spesielt i Svolvær hvor det var over 20 grader synes jeg vi skulle ha vært flinkere å tilføre
guttene væske.
Til turneringen på Reine den 3.september stilte kun 5 stykker, og vi hadde med andre ord
akkurat nok spillere og ingen innbyttere. De som ikke var tilstede valgte heller å dra på tivoli.
Jeg skal ikke si mer om det, annet enn at jeg synes det blir feil overfor lagkameratene å heller
prioritere tivoli.
Når det er sagt, så vil jeg takke guttene for nok en kjempefin sesong, med stort engasjement og
stor spilleglede på hver trening og turnering. Jeg er veldig stolt av guttene, og håper at alle
fortsetter med fotballen til neste år.
Vi ønsker Asbjørn og Anders masse lykke til som lilleguttspillere til neste år, og vil også takke
alle arrangører, dommere, trenere og spillere som vi har møtt i år for nok en fin sesong.
Hans-Eirik Jonassen
Trener LFK Mini 2 lag 1 i 2016-sesongen
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MINI 2 gutter - Lag 2
Lagledelse
Fredrik Nygård (trener)
Ruben Evjen (trener)
Navn på benyttede spillere
Jonathan Tetlie, Sebastian Tetlie, Ferdinand Nygård, Gabriel Rene Hansen, Sondre, Eines Nilsen,
Albert Krüger, Christian Evjen, Amund Liland Johansen, Steffen Holand, Magnus Hansen
Gjennomføring av sesongen
Laget har deltatt på ordinær trenings- og turneringssyklus for LFK mini 2.
Den første måneden av vinteroppkjøringen ble kjørt som stasjonstrening for hele Mini-2, blant
annet for at spillere og trenere skulle bli bedre kjent.
Deretter har laget hatt en trening i uken, og deltatt på turneringer i helgene.
Laget har hatt fokus på føring av ball og det å gjøre seg spillbar. Det har vært mye spill på små
bane (3mot3/4mot4) med bruk av «joker» for overtallsspill.
Deltakelse i cuper/turneringer
Laget har deltatt på alle fastsatte turneringer, i tillegg til to turneringer i Lofothallen (før og etter
sesong). Laget har hatt en fin utvikling, og god kjennskap og utøvelse av LFK's kjerneverdier.
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Mini 2 jenter
Lagledelse:
Årets trenere har vært Andre Olsen, Stig Johansen og John Davy Oddekalv.
Spillere på Mini 2 jenter sesongen 2016 besto av følgende:
Pernille E. Olsen, Linnea S. Hansen, Ariel Johansen, Ane Slydal, Synne Solberg, Johanne Holand,
Kristina Johansen, Rebecca Bongwa, Eline Solheim, Emilie Fygle, Ella Statle, Aurora Mosseng,
Andrea Reppe Salomonsen, Catarina Pleym Laberg Olsen, Hiba Ibrahim Salih, Hedvig Tangrand,
Selma Annie Oddekalv, Astrid Holand og Amanda Lakselvhaug
Gjennomføring av sesong 2016.
Oppstart for trening i 2016, var allerede 13 januar for mini 2 jenter. Det var kun 4 spillere igjen
fra mini 2 fra året før, men heldigvis kom det opp enn stor gruppe på 15 spillere fra mini 1. Vi
har prøvd å hatt fokus på trivsel og respekt for å skape de riktige holdningene i ei så stor
gruppe, med en del enkle og overkommelige regler. Vi har gjennom sesongen at over 30
treninger med meget godt oppmøte. Treningene er gjennomført etter nasjonal rammeplan for 8
til 10 år, samt en del etter eget hode og behov ☺. Fokus på trening har vært ball, føring av ball,
mottak og pasninger. Vi ser stor framgang hos mange av jentene.
Sesongen ble avsluttet med utdeling av diplomer i Lofothallen til stor glede for jentene.
Deltagelse på kamper og turneringer.
I år har vi deltatt på 7 seriespillturneringer og 3 cuper. Vi startet med Sparebank1 cup i mars, og
så var det XL-Bygg cup i april før seriespill tok til. På høsten var det 3 seriespillturneringer før vi
avsluttet med Lofot-tidene cup i oktober. Totalt har jentene spilt over 30 kamper hver denne
sesongen. Vi har prøvd etter beste evne at jentene skulle få så lik spilletid som mulig. Vi har og
prøvd å dele lagene så jevnbyrdig som mulig til hver turnering, samt kjørt rullering av spillerne
sånn at alle skulle få spille med alle. Dette har fungert kjempebra.
Utmerkelser.
I år har mange tatt merker under LFKs Merkeprøvedag oppe på stadion. Hvor mange som klarte
hva er vanskelig å si, ettersom tilbakemeldingene fra klubben er fraværende!!!!.
Det har vært ei super treningsgruppe som alle fortjener ros. Vi vil også gi ros til foreldregruppa
som har stilt opp på treninger og kamper.
Med det så vil vi takke alle i og rundt Mini 2 jentene.

Trenere
Andre Olsen, Stig Johansen og John Davy Oddekalv.
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LILLEJENTER J12
Trenere: Julie Lauten og Dag Walle (takk til Torje Askheim og Lars Helbostad for deres innhopp
som trenere når vi var opptatt)
Til sammen 23 spillere har deltatt på trening og kamper.
Med en såpass stor spillerstall stilte vi med 2 lag i alle kampene.
Siri
Alida V.
Linnea
Emma
Marie S.
Linnea
Sjene A.
Thea
Martine
Emma
Andrea
Sofia

Rondung
Helbostad
Unstad
Walle
Pettersen
Holand
Mohammed
Pedersen
Aulie
Pedersen
Johansen
Selnes

Hanna
Julie F.
Karoline
Benedikte T.
Natalie
Maja
Trine Lise
Ruth Eline
Thale S.
Guro
Thea

Moe
Slydal
Eriksen
Johnsen
Hansen
Andreassen
Hansen
Johansen
Johsen
Wilhelmsen
Askheim

Vi har deltatt på turneringer på Leknes, Gravdal, Svolvær, Ballstad, Flakstad og Stamsund. I
tillegg har vi deltatt på Skårungen cup og Lofottidende Cup.
Flott gjeng.
En utrolig flott gjeng av treningsvillige jenter med stor spilleglede som resulterte i betydelig
flere seire enn tap. Oppmøte på treningene var upåklagelig, - i snitt 14-16 spillere. Det har vært
givende og morsom å være trener, - det var rett og slett en nedtur da sesongen var over ☺.
Utvikling.
Artig å tenke tilbake på sesongstart der de aller fleste ville spille i angrep, til slutten av sesongen
der de fleste hadde funnet sine plasser og utviklet sine ferdigheter som målvakt, forsvarer,
midtbane og angrepsspiller. Spillerne utviklet seg gjennom sesongen til å bli et lag som var
vanskelig å slå. I siste turnering viste jentene at de gjennom spilleforståelse og innsats absolutt
var på høyde med guttene i samme årsklasse.
Samhold.
Et godt samhold utenfor banen gjenspeiler seg ofte i stor spilleglede og «ståpåvilje» for laget.
Både trening og kamper var krydret med positive tilbakemeldinger spillerne mellom. Spesielt
husker jeg oppvarmingen jentene hadde på Ballstad, i stedefor vanlig jogging frem og tilbake
på banen vartet de opp med dans og sang til tilskuerne og trenerens glede. Kjempeartig!
Trenerne.
Det desidert artigste året vi har hatt som fotballtrener, slike jenter blir man bare gla i.
Julie Lauten og Dag Walle
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LILLEGUTTER G12 - Lag 2.
Hovedtrener for 2016 sesongen var Kim-Verner Solstad med Jørn Cato Rasmussen som
hjelpetrener.
Vi hadde ansvaret for å lære totalt 10 gutter om ho Turi (trivsel, utvikling,respekt og inkludering)
samt det fotballfaglige☺
De 10 guttene var: Kristian Skjerpan Kristiansen, Mathias L.Martinussen, Erlend Fjelltun, David
Andre Friksen, Sigve Solberg, Jens Martin Odinsen, Oliver Solstad-Salomonsen, Rasmus
Rasmussen, Gabriel Karlsen og Sondre Urås Edvardsen.
Guttene hadde en fin utvikling der fokus var primært teknikk, spillbar og posisjonsspill. Vi hadde
ett flott oppmøte på trening og humøret var stort sett var på plass hos spillerne ☺
Vi deltok på Sparebanken Cup, Xl-bygg Cup, Eat Move Sleep Cup og Skårungen Cup samt det
vanlige turneringspillet i Lofoten.
Sportslig hilsen
Kim-Verner Solstad.

LILLEGUTTER G12 Lag 5, (etter hvert lag 1 ..)
Lagledelse
Trenere / oppmenn: John Davy Oddekalv, Jan Arne Danielsen, Åshild Annabel Torrissen
Navn på benyttede spillere
Owen Ezechikwelu, Jonas Torrissen, Jesper Benjaminsen, Christoffer J. Abelsen, Viljar Oddekalv,
Marius P. Jonassen, Joshua K. Bongwa, Andreas Danielsen, Eivind K. Jonsen, Kelvin Mukekwa, Jon
Adrian Winje Karlsen, Jesper Moe, Leander Busch Skaufeldt og Benjamin
Gjennomføring av sesongen
Det har vært en bra sesong for laget. Spillerne har utviklet seg positivt både sportslig og
menneskelig. Treningsoppmøtet har vært noe ujevnt. Ikke alle var like interessert i å bruke to
kvelder på trening. Det gjorde at det ofte var godt oppmøte på tirsdagene og labrere på
torsdagene.
Turneringshelgene gikk også greit, men enkelte ganger kunne det være vanskelig å stille lag.
Det blir fort sårbart med 10 spillere i «stallen» i 7-fotball. Skader, ferieturer osv. gjorde at vi i
noen tilfeller måtte låne spillere fra de andre lagene i LFK. Det hjalp derfor godt på at vi fikk over
tre spillere fra lag 1 i høstsesongen.
Trenerne har tidvis hatt en utfordrende situasjon i forhold til treningstider og jobbsituasjon.
Heldigvis var vi tre som kunne rullere på å ha treningene. Som regel var det to trenere på hver
trening.
På treningene har vi på den sosiale siden fokusert på TURI. Fotballmessig har det vært å styrke
samspill, det å opptre som et lag, samt å utvikle individuelle ferdigheter taktisk og teknisk.
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Deltakelse i cuper/turneringer
Laget har deltatt på alle turneringshelgene i regionen. I tillegg var vi også med på Sparebank 1 –
cup, Bendit – cup (Svolvær) og Lofot – tidende – cup.
Noen av spillerne på laget fikk også være med på Skårungen – cup i Svolvær.
Spillere som har representert klubben eksternt
Sonesamling: Christoffer Abelsen, Eivind Jonsen og Jonas Torrisen (keeper)
Leknes 15.12.2016
Jan Arne Danielsen, Åshild Annabel Torrissen, John Davy Oddekalv

SMÅJENTER J14
Lagledelse : Trenere for jentene har vært Trond Jørgensen og Lars Helbostad
Navn på benyttede spillere
Katrine Jonsen, Sofie Statle, Sofie Pedersen, Mathilde Lorentzen, Dyveke Løvdal, Marthea
Lakselvhaug, Thale Johnsen, Emma Nyvoll, Kajsa Fjellheim Slydal, Dina Reiersen, Elisabeth Larsen,
Vilja Vian Helbostad, Agnethe I. Finstad, Live Mevold, Guro Jørgensen, Eline Rist, Selma Statle,
Aurora Fygle, Tora T. Storeide, Katrine N. Olavsen.
Gjennomføring av sesongen
Småjentene spilte 7-er fotball i serie med lag fra Lofoten og Vesterålen. Vi har vært ca.20 jenter,
og deltok med 2 lag i seriespillet. Lagene ble delt slik at vi, mest mulig, skulle ha 2 jevne lag. Vi
endte på 8. og 9. plass, med henholdsvis 19 og 18 poeng, av totalt 14 lag. Vi flyttet opptil 5
jenter fra det ene laget til det andre, etter behov.
Vi valgte å stille 2 lag, fordi jentene skulle få mest mulig spilletid. Dette medførte mange
kamper, mye spilletid, men også stor belastning på enkeltspillere og støtteapparat.
Vi har fortsatt lagt vekt på trivsel og mestring, og mener det har bidratt til minimalt med frafall.
Vi har hatt to treninger i uka, fra mars, med opphold i skoleferien. Treningene har hatt fokus på
ferdighetsutvikling, det meste foregår med ball.
I kampene har vi forsøkt, vektlagt lik spilletid, så langt det lar seg gjøre.
Ellers har vi også hatt fokus på oppførsel og fair play. 5 jenter går nå opp og er J 16-spillere i
2017. Mange av jentene spiller, fortsatt, også håndball, og derfor begynner mange av jentene
ikke å trene fotball, før i mars/april. Da er håndballsesongen over. Vi ser dette som svært
positivt, og oppfordrer jentene til å drive med begge idrettene.
Seks av jentene er med på sonetrening for jenter født 2003, 2 jenter er med på sonetrening
2002.
Vi ser at jentene fortsatt har stor glede av fotball og at de fleste av dem utvikler seg som
fotballspillere.
Deltakelse i cuper/turneringer
Cup: 1 lag i Skipsgaarden cup 7-er, Sortland i mars, VINNER
1 lag i Skårungen cup 7-er, Svolvær i august
Mvh

Lars Helbostad & Trond Jørgensen
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SMÅGUTTER 2016
Hovedtrener for småguttelaget var Kim-Verner Solstad, med meg hadde jeg Jan Are Voie(ass.
Trener) Gjermund Vian (ass.trener) og Kashmir Ezechikwelu (keepertrener).
Disse 30 guttene spilte på småguttene:
Ndagije Tuyishime , Allen Ezechikwelu, Christian Brunstad Karlsen, Johannes Horn, Johannes
Lorentzen, Johannes Storheil, Nikolai Iversen, Sebastian Arntsen, Tormod Tangrand,
Oskar
Sveum, Jakob Andreassen, Abdallah Rabee Al-Saade, Steffen Rondung, Andreas Stormo,
Fredrikk Skulbru Klevstad og Jabarti Asad, Medi Rahimi, Hussein Ismail Haji, Nicolay Hansen, Isak
Sørgård, Vincent Olavsen, Ehsan Hosseini, Bilal Rabee AlSade,Magnus Nyvoll, Bjørn Vian,
Henning Skogekker Krogh, Kiba Bongwa, Kristoffer Storheil og Nikolai Wiik.
Da vi startet opp i desember så vi at dette var ett stort kull som hadde stor interesse. Utfordring
da ble å la alle få mestring, glede og tilstedeværelse i trening og kamp. Dette løste vi med å ha
to 7-er lag og ett 11-er lag, samt at vi differensering på treningene. Vi jobbet mye med
possesion spill, teknikk og taktisk valg med ball i øktene. Vi var det eneste laget som ikke hadde
11-er lag i 2015 og var derfor litt bak de andre lagene i utgangspunktet. Etter vært som
sesongen tok seg til så vi at laget/ spillerne utviklet i riktig retnings og vi hadde et håp om å
klare sluttspillet, og det klarte vi. De to 7-er lagene hadde også flott utvikling der målet var å
gjøre de klar til 2017 sesongen.
Sosiale tiltak som ble gjorde var at vi hadde pizza i klubbhuset, foreldre som bakte boller og
kom med på trening samt turneringer som de var med på.
Vi hadde 60 treninger med 74 % oppmøte,
Allen hadde 58 treninger.
Årets spiller ble Alexsander Voie der vi la kriteriene som utvikling, oppmøte og gledes spreder
til grunn.
Turneringer som vi deltok på var Bygger`n Cup ( som vi vant ), Skårungen Cup i Svolvær og
Harstad Cup.

For trenerne
Kim Verner Solstad
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JENTER 16 SESONGEN 2015/16

Lagsnavn : Leknes Fotballklubb - J16 (7’er og 11’er)
KRETSMESTERE SESONGEN 2016!!!

Trenere/støtteapparat:
Geir Inge Johnsen - Hovedtrener
Alf Arne Kristiansen - Materialforvalter/sjåfør/statistikk
Ole Martin Hammer - Materialforvalter/sjåfør
Arne Reiersen - Leder ungd.avd./diverse ++
Lene Pedersen - Sykepleier

Spillere:
Tonje Helene Pedersen , Marianne Bakken, Maria Kristiansen, Astrid Hammer
Amanda Hammer, Jenny Eltoft, Johanne Haakestad, Oda Jakobsen Håheim
Tea Javelin Johnsen, Frida Walle Hansen , Helene Mari Torheim, Mia Cristin Edvardsen
Salome Bongwa, Emma Pedersen, Ern Ompan, Dina Solbakken, Rebekka Paulsen
Tonje Sandnes. Hedda Reiersen
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Gjennomføring av sesongen:
LFK J16 - 11’er:
Plass

Lag

Kamper

Poeng

1

Medkila

12

32

2

Leknes

12

25

3

Sortland

12

20

4

Bjerkvik

12

17

5

H책kvik

12

15

6

Harstad Dame

12

7

7

Mjølner

12

4

LFK J16 - 7’er:
Plass
1
2
3
4
5
6
7

Lag
Leknes
Svolvær
Henningsvær /Kabelvåg
Stålbrott
Stokmarknes
Flakstad
Høken

K
12
12
12
12
12
11
11

KRETSFINALE - J16 - 7’er:
Leknes 5 - 3 Medkila › 30.10.2016 14:00
KRETSMESTRE FOR ANDRE ÅR PÅ RAD!!!!!!!!!
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P
33
25
23
22
15
3
0

Når det gjelder opplegg og satsingspunkter/fokusområder for sesongen så vedlegges
oppkjøringsplanen for LFK J16. Her framgår hva vi har lagt vekt på før og under sesongen.
LFK har også i år en helt fantastisk jente-gjeng i J16- gruppa. Vi har hatt veldig fokus på TURI
(verdigrunnlaget til LFK) Dette er jenten meget godt kjent med. Av sosiale aktiviteter har vi hatt
fokus på alternative aktiviter på turneringsreiser. Felles mat, felles sosiale aktiviteter, quiz etc.

Deltakelse i cuper/turneringer:
LFK J16 har deltatt på følgende cuper, med følgende resultater:
- Piteå Summer Games: endte med plasseringskamp - 9. plass.
- Skibsgården Cup, Sortland: 2. plass.
- Skårungen Cup, Svolvær: 2. plass.
Spillere som har representert klubben eksternt:
LFK J16 har hatt følgende spillere tilmeldt på sonelag 2015/16:
Tonje Helen Pedersen (keeper)
Hedda Reiersen
Marianne Bakken
Maria Kristiansen
Amanda Hammer
Astrid Hammer
Tea Javelin Johnsen
Jenny Eltoft
Salome Bongwa
Johanne Haakestad
Tonje Helen Pedersen (keeper) har også vært på inter-krets samlinger.
Utmerkelser (innsatspokal):
Årets treningshest ble: Maria Kristiansen
Årets spiller ble: Rebekka Paulsen

Sign./Geir Inge Johnsen
Leknes Fotballklubb J16
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GUTTER 16
Trenere : Bernt Lauritsen & Sten Roger Sandnes Støtteapparat: Vanja Jakobsen & Linda Lauritsen
Navn på benyttede spillere
Kevin Sandberg, Sander Sandnes, Christoffer Fredriksen , Brynjar Lauritsen, Tonje Sandnes,
Patrick Johansen , Petter Hattrem, Aleksander Nordly, Cris Oliander Hansen Geir Andre Hansen,
Johannes Storheil, Allen Ezechikwelu, Tobias Håheim, William Nicolaisen, Tonje Pedersen, Oskar
Sveum, Sivert Arctander, Mohammed Mohammedi, Abel Mehari . Totalt 22 spillere
Gjennomføring av sesongen
Gutter 16 seriespill.
Begynner sesongen hjemme med uavgjort, spillet varierte fra middels til kjempebra. Målet for
sesongen var å kvalifisere oss til 1.divisjon , noe vi greier ved å bli nr. 4 av 11 lag i grunnserien.
Grunnserien ble så delt i 2, 1. og 2.divisjon. Vi havner i første divisjon med 6 lag, hvor vi taper 5
kamper og spiller 1 uavgjort. Uavgjortkampen er mot Svolvær som senere blir kretsmester …
Vi har vektlagt å få mange spillere med fram når vi skal framover på banen. Vi har øvd mye på
spill på små flater for å bli tryggere med ball.
Vi har lagt vekt på at alle spillerne har fått mye oppmerksomhet og spilletid, vi har også hatt
grilling etter trening sammen foreldre. Det sosiale har fungert bra synes trenerne.
Deltakelse i cuper/turneringer
Byggern Cup: Spilte oss fram til finalen med førstelaget, og vi vant 4-1 over Svolvær.
Andre laget ble slått ut i puljespillet
NM Cup: Deltok i kvalik til NMcupen der vi tapte en jevn kamp mot Stokmarknes 3-2
Fun Cup: Slått ut i gruppespillet med to 1-1 kamper og to tap 0-1
Skårungen Cup: Kom ikke videre fra puljespillet. Tapte plasseringskampen mot Medkila på
straffesparkkonkurranse. Etter ordinær tid sto det 1-1
Piteå Summer Games: Vi feide gjennom gruppespillet som puljevinnere etter godt spill. Tapte
16delsfinalen mot Sortland 5-1. Plasseringskamp mot Esse som vi tapte 0-1 etter en meget god
kamp.
Coop Cup: Avsluttet sesongen med Coop Cup i Tromsø. Spilte oss helt til finalen men tapte en
jevn kamp 1-3 mot Bossekop. Hører med at vi vant semifinalen 2-1 over Tromsø etter en meget
god kamp ☺
Seriespill
Ble nr 4 i grunnserien, og sist i 1.divisjon høst
Toppscorere i 1.divisjon og grunnserien ble William Nicolaisen og Thomas Henningsen – 6 mål
Spillere som har representert klubben eksternt
Thomas Henningsen har vært på kretslaget ( og debuterte også på klubbens senior a-lag sist i
sesongen )
Utmerkelser
Sander Sandnes ble årets spiller. Han har tatt store steg siden i fjor og er en stor bidragsyter til
laget .
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ÅRSBERETNING SENIROSTYRET 2016
Seniorstyret 2016:
Bengt Gulbrandsen, leder
Iselinn Borgvatn, nestleder
Bengt Lorentsen, medlem
Tanja Gunvaldsen, Medlem
Sten Roger Sandnes, Medlem
Arne Christoffersen, vara
De viktigste sakene som er blitt drøftet i hovedstyret er:
• Klubbutvikling
• Etablere damelag.
• Sportslig arbeid
• Turneringer
• Tine fotballskole
• Økonomi; samarbeidspartnere og sponsorer
2016 har vært et nytt aktivt år for Leknes Fotballklubb.
Seniorstyret har gjennomført 11 styremøter, og flere mindre arbeidsmøter ifm arrangement.

KLUBBUTVIKLING
Begrepet «Kvalitetsklubb» er utarbeidet av NFF, og LFK er i godt i gang for å få en slik
annerkjennelse som godkjent «Kvalitetsklubb». Parallelt med dette har det vært jobbet iherdig
med en omorganisering av klubben og hvordan den styres. I stedet for tre forskjellige styrer,
jobbes det nå mot en avvikling av senior- og juniorstyret, slik at vi bare har ett styre i klubben. I
tillegg dannes det seks forskjellige avdelinger som jobber med sine fagfelt, som f.eks Sportslig,
Marked, Kiosk/kafe osv. Så snart dette er på plass og fungerer, har vi tro på at dette vil gagne
klubben i det lange løp.
Klubbens verdier: Trivsel – Inkludering – Respekt - Utvikling - jobbes det kontinuerlig med
for å synliggjøre og innarbeide i klubbhverdagen for både spillere, foreldre, trenere og andre.
Etablering av damelag.
Ved utgangen av 2015 gledet vi oss over nyheten om at vi endelig hadde et damelag i Lfk. Men
utpå nyåret ble det klart at det ikke ville bli en lokal serie, men en regional. Etter flere drøftinger
ble det vedtatt å ikke stille i den regionale serien. Laget spilte i stedet flere treningskamper og
deltok bl.a i Narvik Cup.
Siden stemninga ikke var den beste grunnet frafall av seriespill, ble det fokusert på det sosiale
rundt laget, med bl.a en ettermiddag med Paintball, noe som var populært.
I løpet av sommeren ble det jobbet iherdig fra både krets og klubber i kretsen, slik at man før
sesongslutt fikk på plass en mini-dameserie spilt i Blåbyhallen. Her viste jentene vår tæl og vant,
og ble Kretsmestere! Gratulerer!!
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SPORTSLIG ARBEID
Ved sesongslutt startet arbeidet med å få lagt trenerkabalen for 2016. I tillegg til A-lag herrer og
damer, måtte vi finne trener til B-lag herrer. Samarbeidet med Gravdal ble i felleskap med GUIL
vedtatt avsluttet etter 2016. Ved årsskiftet er det meste av trenerkabalen lagt, selv om ikke alt
det formelle er klart. Gledelig er det at Robin Hansen igjen er hovedtrener for klubbens A-lag
herrer. Her må vi benytte muligheten til å takke trenerteamet rundt herrelaget de siste
sesongene, ledet av Trond Jørgensen og Trond Harald Slydal, for en fenomenal jobb og innsats
ut over hva en kan forvente. En stor takk må også gå til Kåre Stenbakk for det uvurderlige
arbeidet han legger ned rundt klubbens Mix-lag, noe han har gjort i mange år.
Sportslig utvalg
Sten Roger Sandnes fortsatte i 2016 som klubbens sportslig leder, og leder av klubbens
sportslige utvalg. Utvalget består av trenere og kontaktpersoner for lagene fra mini-lagene og
oppover.
Arbeidsplan for sportslig leder er utarbeidet og ligger på klubbens hjemmeside.
I tillegg til lederen har utvalget bestått av Bernt Lauritsen, Julie Lauten, Lars Helbostad, Kim
Verner Solstad, John Kristian Tryggstad, Geir Inge Johnsen og Vigdis Lorentzen.
Det har vært avholdt totalt 9 møter i SU.
De viktigste sakene som er blitt drøftet i SU er:
• Hospiteringsreglement.
• Turneringsreglement.
• Retningslinjer for sammensetning av lag i barnefotballen i LFK.
• Implementering av Klubbens Verdier.
• Kompetanseheving.
Viktige tiltak for å støtte opp arbeidet av en «KLUBBSTYRT» klubb.
Turneringer
Senioravdelingen har ansvaret for SNN-cup og er som resten av klubben en del av
Lofotentreprenørs romjulscup. Begge turneringene er viktige for å skape aktivitet for forskjellige
aldersgrupper, og populariteten er det ingenting å si på. Vi i seniorstyret håper at vi etter årets
sesong, med hele tre damelag i Lofotregionen, kan håpe på at flere damelag deltar på
Romjulscupen 2017.
TINE fotballskole.
Organiseres over to dager.
Nesten 100 deltakere deltok i 2016
Instruktører er seniorspillerne.
TINE Fotballskole er en viktig aktivitet for seniorstyret, og en viktig aktivitet for deltakerne.
Spesielt med tanke på at mange av deltakerne ikke spiller organisert fotball. Dette er ofte deres
første møte med organisert fotball, og tilbakemeldingene fra barn og foreldre er positive.
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ØKONOMI
Styret startet sesongen med underskudd fra året før. Det har vært jobbet iherdig med stort
fokus på økonomi i 2016, noe som har ført til at vi ved overgangen til 2017 ikke bare hadde
dekket underskuddet fra året før, men i tillegg satt igjen med en fint overskudd.
Samarbeidspartner og sponsorer
Seniorstyret vil rette en stor takk til alle våre sponsorer – store og små, dere er alle på hver deres
måte viktig for at vi som fotballklubb skal kunne opprettholde drift, utvikling og det viktigste av
alt - fotballaktiviteten for spillerne våre på alle nivå.
Våre aller største bidragsytere har fått sine egne navngitte arrangement i klubben:
Sparebank1- Cup – mini og lilleturnering i januar/februar
Lofoten Entreprenør Romjulscup – den tradisjonelle romjulsturneringa 4. og 5. juledag.
Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid.
Jobben med å følge opp gjeldende sponsorer og skaffe nye avtaler er til tider arbeidskrevende,
og klubben innførte i 2013 en instruks for sponsoransvarlig i klubben med tilhørende
godtgjørelse. Klubbens sponsoransvarlig i 2016 har vært Sten Roger Sandnes.

Mvh
Seniorstyret 2016
v/Bengt Gulbrandsen, Leder
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