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ÅRSBERETNING HOVEDSTYRET 2014
Styret 2014:
Sten Roger Sandnes, leder.
Robin Ringstad, nestleder (leder senioravd)
Geir Hansen , (leder junioravd)
Geir Kristian Johansen
Iselinn Borgvatn
Alf Einar Gjertsen
2014 har vært et nytt aktivt år for Leknes Fotballklubb.
Hovedstyret har gjennomført 14 styremøter, samt en klubbkveld.
Det er behandlet 62 saker.
De viktigste sakene som er blitt drøftet i hovedstyret er:
• Klubbutvikling
• Beredskapsplan
• Sportslig arbeid
• LFK – bussen
• Bolig og interiørmesse.
• Nytt kunstgress.
• 25 års jubileum 1989 - 2014
• Økonomi; samarbeidspartnere og sponsorer

KLUBBUTVIKLING

Begrepet «Kvalitetsklubb» er utarbeidet av NFF, og LFK er i godt i gang for å få en slik
annerkjennelse som godkjent «Kvalitetsklubb»
Klubbens verdier: Trivsel – Inkludering – Respekt - Utvikling - jobbes det kontinuerlig med for å
synliggjøre og innarbeide i klubbhverdagen for både spillere, foreldre, trenere og andre.
Hjemmeside – stadig under utbedring. Vi har enda en jobb å gjøre for at det skal bli helt perfekt
– men med litt justeringer her og der begynner det virkelig å ta form, og vi må si oss ganske så
fornøyd.
Vi prøver også her og ha en felles profil for på sidene når det gjelder lagbilder og informasjon –
og bruker siden aktivt i forhold til informasjon ut til spillere og foreldre.
Påmelding til turneringer, støttemedlemskap, og påmelding av førsteklassinger til
minifotballoppstarten.
I november dro Sportslig Utvalg til Oslo på Cupfinaletur for andre år på rad – med seminar på
fredag og lørdag, og cupfinalen for herrer søndag som et naturlig høydepunkt.
En fin måte for klubben å kunne sette pris på og gi litt tilbake trenere som legger ned utrolig mye
tid og engasjement i klubben - og som i sportslig utvalg bidrar med sin kunnskap som alle i
klubben kan dra nytte av.
Nyhetsbrevet - kommer ut den 1. i hver måned , med bilder og en enkel tekst om ting som har
skjedd siste måned i klubben og ting som skal skje framover.
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Nyhetsbrevet sendes ut pr.mail til sponsorer, klubber i Hålogaland og Bodø, fotballkretsen,
trenere i klubben og styremedlemmer – samt at det legges på hjemmesida.
Profileringsartikler – en gråhettegenser med jubileumslogo ble årets nye profilartikkel i klubben.
Alle seniorspillere og trenere og styremedlemmer fikk hver sin genser og resterende ble lagt ut
for salg. De ble svært populær blant yngre spillere og supportere – så vi måtte bestille opp flere
gensere for å supplere med. Vi har enda noen igjen på lager – så det er bare å ta kontakt om du
ønsker å kjøpe.

BEREDSKAPSPLAN
Hovedstyret i LFK har i 2014 utarbeidet og vedtatt en Krise- og Beredskapsplan. Formålet med
denne planen er ‘Klargjøring av ansvarsforhold og tiltak ved en krisesituasjon som oppstår ved
arrangement, reise eller annet i regi av Leknes Fotballklubb.’
Det er etablert en Beredskapsgruppe som skal samles ved hendelser som oppfattes som en
krisesituasjon. Gruppa består av fire faste medlemmer i form av Leder i Hovedstyret,
Seniorstyret, Juniorstyret og Klubbsekretær, og de samles på Klubbhuset såfremt det er mulig.
Beredskapsplanen tar for seg de viktige punktene som gruppen følger i forhold til fordeling av
oppgaver, kontakt med personell på hendelsesstedet, hjelpeapparat, pårørende, klubbens øvrige
medlemmer og media.
Beredskapsplanen inneholder også en Reiseinstruks som gjelder for alle reiser med overnatting i
regi av Leknes Fotballklubb. Reiseinstruksen omfatter også all transport av klubbens lag, både
ved bruk av klubbens egen minibuss og private biler.

SPORTSLIG ARBEID
Sportslig utvalg
Hovedtrener Trond Jørgensen fortsatte i 2014 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, Morten Eliassen, Lars Helbostad,
Trond Harald Slydal, Vigdis Lorentzen.
Det har vært avholdt totalt 9 møter i SU, herav et klubbmøte ift «Fotballfilosofi»
De viktigste sakene som er blitt drøftet i SU er:
• Utkast hospiteringsreglement.
• Utkast turneringsreglement.
• Retningslinjer for sammensetning av lag i barnefotballen i LFK.
• Cupfinale seminaret.
• Implementering av Klubbens Verdier.
• Kompetanseheving.
• Klubbens fotballfilosofi.
Viktige tiltak for å støtte opp arbeidet av en «KLUBBSTYRT» klubb.
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Medlemmer
LFK har totalt 432 registrerte medlemmer pr. 31.12.14.
Gledelig nok en liten økning med 35 medlemmer fra året før.
Av disse er 418 aktive medlemmer, hvorav 11 på mix-laget. 45 støttemedlemmer.
Det vises videre til årsmeldingene fra de respektive avdelinger og lag - men vi kan skryte her av
våre to seriemestere i 2014 – Jenter 14 og Jenter 17 

LFK-BUSSEN
11. april 2014 var det en stolt bussansvarlig som parkerte LFK – bussen foran klubbhuset.
Bussen er i tillegg til LFK-logo full av sponsorlogoer fra bedrifter som har skrevet 3-årige
sponsorkontrakter på bussen. 13 avtaler til å begynne med og i løpet av året ble det til sammen
16 avtaler.
Bussen ble flittige brukt hele sesongen av både senioravdelingen og ungdomsavdelingen til
bortekampene. Begge avdelinger må betale inn leie for bruken etter faste interne satser til
busskontoen. Etter hvert ble bussen også svært ettertraktet for ekstern utleie, og det er laget en
utleiekontrakt som bussansvarlig og leietaker går gjennom før nøkler utleveres. Bussansvarlig
Bengt Lorentzen har stålkontroll på utleien og gjør en fantastisk jobb med å ta vare på bussen.
Klubben har sendt henvendelse til kommunen om å få sette opp en carport for bussen ved
inngangen til klubbhuset – vi håper vi får godkjenning for dette i 2015

BOLIG OG INTERIØRMESSE

For tredje år på rad sto LFK som teknisk arrangør av Lofoten Bolig og Interiørmesse i Lofothallen,
i samarbeid med Bygger`n og XL- bygg.
Et stort dugnadsarrangement for klubben – en stor takk til alle som bidro – alle gjorde en super
innsats og bidro til at det ble penger i klubbkassa til klubbdriften sesongen 2014 .
Til tross for bra gjennomføring av messa – var både LFK og samarbeidspartnere enig om på
evalueringen at vi IKKE tar i på flere år med boligmessearrangement.

NYTT KUNSTGRESS
Helt i slutten av juli kunne vi endelig trene på etterlengtet nytt kunstgress – både ute og inne
Klubben har bidratt økonomisk for å få dette til, og vært med og solgt sponsorer for å få
finansiering på plass.
Vi har fått et av Nord-Norges flotteste anlegg til kommunen, og selv om Leknes Fotballklubb ikke
er eier av banen, så har vi i alle fall fått navnet vårt på plass innfelt i gresset  Det er da noe.

25 ÅRS JUBILEUM 1989 – 2014
30. august var rundt 100 medlemmer av LFK-familien samlet i Lofothallen for å feire klubbens
25-årsjubileum, spillere, trenere, ledere, styremedlemmer, dugnadshjelpere
– både tidligere og nåværende. Etter oppmøte i Klubbhuset, med der gamle bilder ble vist på
storskjerm, ledet herrelagets kaptein Gøran Ellingsen festdeltakerne inn i en festpyntet
Lofothall..
Under middagen ble det som hør og bør holdt taler, med historier fra de siste 25 år.
Bjørn Sturla Horn var sentral i stiftelsen av Leknes FK i 1989 og fortalte litt om
prosessen rundt stiftelsen. Han synes klubben har klart seg svært bra gjennom de første 25
år, og håper de neste 25 blir enda bedre.
Det ble utnevnt æresmedlemmer i LFK, personer som virkelig fortjener heder og
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ære for all innsats og jobb de har gjort og fortsatt gjør på ulike måter for
klubben. Klubbens æresmedlemmer er: Familiene Kjell Håkon & Signe Benonisen, Bernt og Linda
Lauritsen, Karin og Arild Johansen. I tillegg ble Fritz og Sissel Einarsen, Kim Verner Solstad, Robin
Ringstad, Arne Christoffersen og Sten Roger Sandnes utnevnt til æresmedlemmer av klubben.
Etter at middagen og det offisielle programmet var over, fortsatte de fleste feiringen utover
kvelden i Lofothallen sammen 750 andre og konsert med Morten Abel.

ØKONOMI;
Samarbeidspartner og sponsorer
Hovedstyret 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
Byggern Cup – turnering i april for småjenter, smågutter, gutter og jenter
Lofot-Tidende Cup – mini og lilleturnering i slutten av oktober
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 2014 har vært Sten Roger Sandnes.
Økonomi
Leknes Fotballklubb sitter igjen med en positivt totalresultat på ca. 80.000 i 2014.
Klubben er heldig som hadde gode inntekter på sponsoravtaler, jubileumsavis og klubbavis som
ga, samt inntekter fra boligmessa og kafe på matfestival. Viktig at vi i alle avdelinger blir enda
flinkere til å følge og bruke budsjettet ved vurdering av ny aktivitet og innkjøp i forhold allerede
fastsatte kostnader og inntekter.
En stor del av kompensasjonen for merverdiavgiften ved oppføringen av klubbhuset som
klubben mottok i 2014 ble brukt som egenkapital ved kjøp av bussen.
Klubbhussekretæren økte i 2014 sin stilling og tok over fakturabetaling for alle avdelinger,
fakturering av sponsorer og leietakere av klubbhus og buss, i tillegg til flere oppgaver fra de ulike
avdelinger.
Regnskapsfører Gunnar Skoglund har jevnlige møter med sekretæren, og synes klubben har god
orden og en ryddig og oversiktlig økonomi. Klubbens kostnader ift regnskapsføring har gått
betraktelig ned det siste året.
Leknes Fotballklubb har fortsatt inne søknad om spillemidler, så tildelinger kan komme om få år.
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Øvrig
Klubbhuset er fortsatt flittig brukt av både, spillere, trenere, styrer til møter og sosiale
sammenkomster. I år har vi også dugnadsgjengen utvidet plattingen og snekret blomsterkasser,
Hyller og varme i uteboden – slik at vi har enda bedre plass til å tatt vare på utstyret vårt.
På hjemmekamper i senioravdelingen er Karin & co alltid like blid og smilende på kjøkkenet, og
når ungdomslagene har hjemmekamp er det foreldrene som deler på vaffelsteikinga. Noen
kroner blir det av det i kassa – og få eller mange publikummere – skal vi i alle fall kunne tilby en
enkel kopp kaffe og nystekte vafler 
Klubbhuset er også blitt et populært lokale for ekstern utleie møter, konfirmasjoner, bursdager
etc.
Matfestivalen i Lofothallen
LFK fikk i 2014 spørsmål fra Lofothallen om å ha ansvar for kafeen på matfestivalen siste helga i
september, og all inntekt til klubben. Etter en liten runde i tenkeboksen takket vi ja – med
senioravdelinga som hovedaktører. Foreldre bakte kaker og seniorspillere og ellers trofaste
dugnadsdamer og herrer stilte opp, og det ga gode penger i klubbkassen. Besøkende og
arrangører fra strålende fornøyd med gjennomføringen – selv var vi svært selvkritisk og mener vi
har stort forbedringspotensialet til årets matfestival og kafedrift.
Økonomisk er det bra for klubben å ha fått dette ekstra dugnadsoppdraget ettersom inntekten
fra boligmessa uteblir.
Slutt ord fra avtroppende leder.
Når jeg nå går av som leder og ser meg tilbake er det med stor stolthet og ydmykhet.
Tusen takk til Dere alle som har gitt meg tillit som leder. Uten Dere ville det ha vært umulig å
realisert de formidable prosjektene.
Dokk har vært unike «hver og en » av dere på dokkers utrolige utstråling av positivitet og glød
som har vært helt enestående – TUSEN, TUSEN OG ATTER TUSEN TAKK TIL DEG.
«Ingen nevnt, ingen glemt»
Fra å være en klubb som var «huslaus», uten egen buss, administrasjonsleder(klubbhussekretær)
og kretsen dårligste fotballdekke, og nesten konkurs, har VI i lag klart å realisere klubben til å bli
en av kretsens mest veldrevne klubber.
Dagens valg gjør meg STÆRK i trua for at Leknes FK vil STÅ han av i mange år fremover, og utvikle
seg positivt for å bli Nord Norges mest veldrevne klubb.

Lykke til videre

Sign. Sten Roger Sandnes
Leder

Sign. Geir Johansen
Styremedlem

Sign. Iselinn Borgvatn
Styremedlem

Sign. Geir Hansen
Styremedlem

Sign. Robin Ringstad
Nestleder

Sign. Alf Einar Gjertsen
Styremedlem
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ÅRSBERETNING UNGDOMSAVDELINGA 2014
Styret i ungdomsavdelinga i Leknes Fotballklubb har i 2014 bestått av:
Geir Hansen, leder
Inger Lill Fredriksen, nestleder
Joseph Tete, medlem
Julie Lauten, medlem
Vanja Jakobsen, medlem
Bente Hansen, vara
Sesongen 2014 deltok LFK med 10 miniputt guttelag , 4 miniputtjentelag, 2 lillejentelag, 4
lilleguttelag, 1 småjentelag , 1 småguttelag, 1 jentelag og 1 guttelag.
Småjentene seriemester i Lofoten – spilte kretskamper mot Sortland og Håkvik , gjorde en
hederlig innsats men tapte for bedre lag.
Jenter 17 ble seriemester i Lofoten etter en utrolig spennende serieavslutning hjemme mot
Svolvær i Lofothallen i oktober.
Vi gratulerer !!
Flere av lagene var på ulike cuper i løpet av året.
Guttelaget ble invitert og deltok på ”eliteturneringer” på Melbu, Sortland og i Bodø, og i tillegg
på sesongens hovedmål som var Altaturneringa sammen jentelaget.
Småguttene var på Funn Cup i Narvik, og på Ballangen Cup hvor også småjentene var med .
Noen av minilagene våre var på Bend It Cup i Svolvær i august, og i tillegg var alle miniputtene,
lilleguttene og lillejentene med på Gravdals turnering i Lofothallen i april og vår egen LofotTidende Cup i oktober.
I barnefotballserien arrangerte LFK sin mini og lilleturnering på en lørdag med masse kamper
både ute på kunstgresset og inne i hallen. Kafe både inne i Lofothallen og i klubbhuset. Til tross
for at værgudene ikke var helt på vår side ble det et flott arrangement.
Lofot-Tidende Cup i oktober hadde deltagerrekord med 56 påmeldte lag fra Lofoten. På Byggern
Cup i april hadde vi 36 lag med fra Lofoten og artig med deltagerlag fra Ballangen, Bodø - Glimt
og IK Grand. Et av Bodølagene har allerede meldt seg på til årets turnering.
Klubben har også i år har vi hatt flere spillere på sone og kretstiltak, både gutter og jenter.
Mohammed på småguttelaget ble i tillegg tatt med på Statoil Regionsamling på Hamar i høst, og
gjorde en god innsats der. Flott anerkjennelse for både spiller og klubb.
Vi har hatt åpen kafe i klubbhuset på stort sett 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, overnatting og sesongavslutninger.
Vi takker alle trenere og foresatte i klubben for den innsatsen de har gjort i 2014.
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.
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På noen av lagene hvor vi ikke får foreldre til å være trenere har noen av de eldre spillerne i
klubben tatt i et tak og stilt opp som trenere i tillegg til egen aktivitet. Det kan være ei utfordring
ved kamper i helgene hvor trenerne selv har kamper på seniornivå – men i år har det fungert bra
når foreldre, storesøsken, eller trenere for andre lag har stilt opp for å lede lagene. Takk til alle
for god innsats og hjelp.
I 2015 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.
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 seg i året som har gått, og ønske nye og gamle styremedlemmer lykke til med
utfordringer og oppgaver i klubben i året som kommer.
For styret i ungdomsavdelinga, 01.02.15
Geir Johan Hansen, leder
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MINI 1 GUTTER - LAG 1 :
Lagledelse
Fredrik Nygård og John Kristian Tryggstad har vært trenere for laget.
Øvrige foreldre har deltatt etter avtale med praktiske gjøremål og god støtte rundt treninger og
turneringer.
Navn på benyttede spillere
Olav Tryggstad, Ferdinand Nygård, Amund Liland Johansen, Albert Krüger , Gabriel Hansen
Sondre Eines, Konrad Berg, Mustapha , Leander Mosseng
Lukas (Paulsen?) - deltatt på enkelte treninger, Preben (?) - på prøvetrening en gang
Andreas (?) - på prøvetrening en gang
Gjennomføring av sesongen
Laget startet opp med treninger i Lofothallen torsdager fra april 2014.
Treningene har fulgt følgende periodeplan:
Uke 12-15

Uke 17-21

Uke 23-25

Uke 34 -40

Regler på og utenfor banen/ukas ord (verdigrunnlag)
Føringer med skudd på mål
Pasninger (innside)
Smålagspill på små områder.
Igangsetting - Hvordan står vi på banen når keeperen skal spille ut
Struktur (De forskjellige plassene på banen)
Regler på å utenfor banen (Ukas ord, verdigrunnlag)
Smålagspill
Pasninger i bevegelse
Føring med ball
Hva skal vi gjøre på Corner?
Regler på å utenfor banen (Ukas ord verdigrunnlag
Bevegelse
Pasninger i bevegelse
Headinger
Igangsetting fra keeper, oppstilling/bevegelse ved innkast
Regler på og utenfor banen (Ukas Ord)
skuddleker
keeperøvelser
Mottak/medtak
vendinger
Pasninger
Struktur
Igangsetting

Det er gjennomgående fokusert på å skape et godt sosialt fellesskap og oppbyggende atferd i
gruppen. Med en psykolog og en miljøterapeut som trenere har den psykososiale delen blitt
vektlagt – med fokus på trivsel, utvikling, inkludering og respekt :)
John Kristian Tryggstad

Fredrik Nygård
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MINI 1 GUTTER – LAG 2
Lagledelse:
Lagets trenere har vært: Alf-Einar Gjertsen og Joseph Tete.
Lagets spillere:
Jonathan Tetlie, Sebastian Jakobsen Sørskår, Nicolai Klingan Gjertsen, Sam-Joseph Tete, Philip
Nygård, Abdihakim Abukur, Sebastian Tetlie og Marcus Bendiksen.
Gjennomføringen av sesongen:
Vi startet trening 13. mars og har hatt 1 trening i uka til i midten av oktober, med unntak av
skoleferien. Av de 8 guttene var det 6 som ikke hadde deltatt på organisert fotball tidligere og
alle spillerne har utviklet seg mye i løpet av sesongen, både fotballmessig og i forhold til det
sosiale med kjempefint samhold i gruppen. I tillegg til å bruke mye tid på å spille har vi fokusert
på øvelser med pasning, føring av ball, mottak, vendinger og avslutninger. Vi har også forsøkt å
gjøre spillerne oppmerksomme på klubbens grunnverdier i forhold til Trivsel, Utvikling, Respekt
og Inkludering. Vi hadde både sommeravslutning og sesongavslutning for spillere og
foreldre/søsken på Klubbhuset til LFK. Sommeravslutningen kunne gjennomføres med grilling
utenfor og sesongavslutningen var med kake/brus og utdeling av diplomer.
Deltakelse i cuper og turneringer:
Laget har deltatt i alle turneringene i «serien» og på Cupturneringene XL Bygg Cup og LofotTidende Cup.
For trenerne
Alf-Einar Gjertsen
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MINI 1 GUTTER - LAG 3 :
Lagledelse
Trenere Vigdis Lorentzen og Ruben Evjen.
Draktvasker Linda Nygård.
Navn på benyttede spillere
Steffen Holand, Anders Hansen, Iver Berg, Roel Johan Johansen, Matheo Johansen, Arnt Robin
Arntzen, Mathias Tetlie, Kristian Evjen, Magnus Nygård Hansen.
På slutten av sesongen trente Emil Oliver Andreassen sammen med oss. Går på Fygle skole og
ville prøve litt fotball. Han blir å melde seg på nå i februar og ønsker å fortsette treningen med
vårt lag.
Gjennomføring av sesongen
Vi har lagt vekt på pasning/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, hvilke avstander og retningsbestemte mottak. Litt vanskelig det siste.
Det har vært veldig gøy å trene dette laget fordi de er så interesserte. De har vært en herlig
gjeng. Selvfølgelig har det vært noen ”2 minuttere”, men det har blitt bedre etterpå. 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. Når ungene har mottatt pokaler på cuper, har
de vært i sitt ess
Vigdis Lorentzen
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MINI 1 GUTTER - LAG 4 :
HOVEDTRENER :
Hans-Eirik Jonassen
ASSISTENTTRENER :
Vibeke Rist Jonassen
SPILLERE :
Zain Alhamarna, Theodor Arntzen, Emil Brækken, Asbjørn Davidsen, Erling Jonassen, Magnus
Jonassen, Johannes Krogh Olsen, Daniel Pilkvam, Kristoffer Stormo, Benjamin Andre Torheim
I tillegg lånte vi en spiller fra Leknes mini jenter til den siste kampen i Bendit-Cup i Svolvær den
23.august, Katrina P Lorentzen, som viste minst like god innsats som gutta  Takker Robin for
lånet 
TURNERINGER VI HAR DELTATT PÅ :
12. APRIL : Lofothallen (3 kamper, XL-cup)
31. MAI : Gravdal (3 kamper)
7. JUNI : Flakstad (3 kamper)
21. JUNI : Reine
(3 kamper)
23. AUGUST : Svolvær (4 kamper, Bendit-cup)
30. AUGUST : Stamsund (3 kamper)
13. SEPTEMBER : Lofothallen (3 kamper)
20. SEPTEMBER : Ballstad (3 kamper)
18. OKTOBER : Lofothallen (3 kamper, Lofot-Tidende cup)
-------------------------------------TILSAMMEN :
28 KAMPER
*I tillegg skulle vi ha deltatt på turneringen på Borgtun kunstgress som blåste bort den
27.september.
Vi har deltatt på alle turneringer/cuper som vi har hatt muligheten til.
**Vi har vært så heldige å få kjennskap til følgende mini 1 lag gjennom sesongen :
Gravdal UIL, Ballstad UIL, Strauman IL, IL Blest, Flakstad IL, Reine IL, Stamsund IL,
Stamsund IL jenter, Svolvær IL, Leknes FK 3, Melbo IL og IF Kilkameratene.
OPPSUMMERING :
Laget har bestått av 2006 og 2007-modeller. Av disse er 3 stk født i 2006 og 7 stk født i 2007.
Vi har trent 1 gang pr. uke i 1 time, og hovedfokus på treningene har vært å ha det artig,
og samtidig utvikle lagfølelse, vennskap og holdninger generelt.
I begynnelsen av sesongen begynte vi treningene med lek uten ball slik at guttene skulle bli
ordentlig kjent med hverandre i lekomgivelser, mens det etter hvert ble kjørt oppvarming med
ball.
Ved oppstart hadde guttene stort sprik i ferdighetsnivå, noen hadde allerede utviklet god
spilleforståelse, mens hos andre var dette naturlig nok fraværende.
Spilleforståelse har derfor vært jobbet mye med, vi har spilt mye på store mål, og forsøkt et
opplegg hvor alle skulle få så mange ballberøringer som mulig, og mulighet til å score mange
mål.
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Utfordringen har vært å lage utfordringer til de som allerede hadde god spilleforståelse og
som har kommet lengre rent fotballteknisk, og samtidig ivareta resten av gruppen.
Erfaringen er da at 10 spillere kanskje er for mye i en gruppe for at alle skal ivareta sine
fotballferdigheter på best mulig måte, kanskje 8 hadde vært bedre ?
En tanke var tidlig å dele inn i 4 lag på trening, hvor guttene spilte 2 mot 2 på små mål,
men dette har dessverre vist seg vanskelig å få gjennomført så mye som ønsket.
Guttene har byttet på å være keeper, selv om ett par av guttene har stått mest i mål.
Alle som har ønsket å stå i mål har fått lov. I begynnelsen har det ikke vært så mye fokus
på målvaktsrollen, men etter sommerferien har dette vært jobbet mer med.
Vi har hatt nullfokus på stygt spill/språkbruk. Dette har for øvrig ikke vært noe problem,
guttene har hatt med seg fine verdier hjemmefra 
Når det gjelder lagfølelsen så har den vært fantastisk bra, og guttene har gitt inntrykk
av at de har hatt det kjempeartig på trening og kamp.
Fokus har vært at ALLE skulle spille tilnærmet LIKE mye.
Alle spillere har møtt til de fleste treninger og kamper sammen med foreldre.
Som sagt, stor variasjon i ferdigheter, men ALLE har hatt stor framgang siden begynnelsen.
Mange tusen takk til klubben for all hjelp gjennom sesongen, og til foreldrene som har vært med
hele sesongen.
Og ikke minst guttene som har vist et fantastisk pågangsmot og innsats gjennom hele sesongen,
både på kamp og trening. Selvtilliten har vokst fra trening til trening, og fra kamp til kamp.
En kjempeflott gjeng som de foresatte kan være veldig stolte av 
Som en helt uerfaren trener innen barnefotballen var jeg veldig spent på hvordan dette skulle
gå, men takket være guttene, foreldre og klubben har jeg hatt en fantastisk fin opplevelse,
og det har virkelig gitt mersmak å være trener innen den aldersbestemte fotballen.
Vibeke Rist Jonassen har assistert på enkelte treninger og kamper.
Takk til alle sammen, jeg er utrolig stolt av guttene, hver og en av dem 
Hans-Eirik Jonassen
Trener LFK Mini 1 lag 2014-sesongen
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MINI 1 JENTER - LAG 1 og 2 :
Lagledelse:
Årets trenere har vært Andre Olsen og Robin Hansen
Årets lag har bestått av følgende spillere.
Synne Amundsen, Pernille E. Olsen, Linnea S. Hansen, Ariel Johansen, Nora Hartviksen, Ane
Slydal, Katarina P.L. Olsen , Katrina P. Lorentzen ,Eline Vian, Andrea R. Salamonsen, Eline Horn,
Synne Solberg, Saido Abukur, Johanne Holand, Astri Holand, Pia Lauritsen, Mie S. Leonhardsen,
Natalie Hansen
Gjennomføring av årets sesong
Dette var første fotballsesongen for de aller fleste av jentene på vårt lag. Vårt mål var å skape
glede og interesse for fotball blant jentene. Det var også viktig å skape holdninger igjennom
noen avtalte regler. Vi har fått gjennomført 31 treninger i løpet av sesongen med et godt
oppmøte blant jentene. Treningene er lagt opp etter nasjonal rammeplan for 6 til 8 år. Det har
vært viktig for oss at hver enkelt spiller på laget vårt ha fått så mange berøringer som mulig på
hver trening, så alle øvelser har skjedd med ball.
Deltagelse på kamper og turneringer
Vi har deltatt på 7 seriespillturneringer, 3 cuper. Vi deltok i XL-bygg cup, byggern cup og bendit
cup. Her har vi hatt fokus på lik spilletid og at mange skulle spille så mye som mulig. I og med at
vi har vært såpass mange spillere så har vi stilt to lag i alle turnering.
Utmerkelser
Vi har hatt en flott sesong sammen med til sammen 20 jenter med litt forskjellige interesser. Vi
ønsker å fremheve alle spillerne for en fin innsats og god gjennomføring av årets sesong. Vi vil
samtidig trekke fram en flott foreldregruppe som har stilt opp på både treninger og kamper. Vi
takker alle for en fin sesong.
Trenere
Robin Hansen og Andre Olsen
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MINI 2 GUTTER - LAG 1
Lagledelse:
Trenere for årets sesong har vært Tom Atle Arctander og Robin Hansen
Spiller som har vært benyttet:
Hennig Unstad, Vegard S. Hansen, Kristian S. Kristiansen, Jørgen Arctander, Jesper Moe, Mathias
L. Martinussen, David Friksen, Sigve Solberg, Jens Martin Odinsen og Christoffer Abelsen.
Gjennomføring av årets sesong:
Vi har hatt 30 treninger i årets sesong og der fokus har vært å skape gode holdninger, ha det gøy
og legge til rette for utvikling gjennom øvelser med ball. Treningene er gjennomført etter
nasjonal rammeplan for 8 – 10 år. Oppmøte har vært veldig bra og guttene har gledet seg til
treningene. Mange har hatt en fin utvikling og vi har merket økt interesse for flere treninger for
mange av spillerne.
Deltagelse på seriespill og cuper.
Vi har deltatt på sju seriespillturneringer og tre cuper. Vi har deltatt på XL-bygg cup, Byggern cup
og Bendit cup. Vårt mål var at alle spillerne skulle få spille like mye og at vi skulle ha det gøy.
Utmerkelser:
Alle spillerne har deltatt på en positiv måte og alle fortjener ros for måten de har framstått på. Vi
har hatt en fin familiegruppe som har stilt opp rundt laget på alle kamper noe som er viktig for
spillerne.
Trenere Tom Atle Arctander og Robin Hansen
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MINI 2 GUTTER – LAG 2
Lagledelse
Trenere Kim Verner Solstad, hjelpetrener Vigdis Lorentzen.
Draktvasker Jørn og Ragnhild Rasmussen.
Navn på benyttede spillere
Emil Hartviksen, Gabriel Karlsen, Oliver Solstad, Rasmus Rasmussen, Julian Reppe Salomonsen,
Leander Gullbekkhei, Noah Johansen. Martin A? (Sluttet etter halv sesong).
Gjennomføring av sesongen
Vi har lagt vekt på passning/mottak, vendinger og finter. Sålefinte og cruyff finta spesielt. Har
hatt en del firkantspill og tre mot tre. Har øvet på hvordan vi skal plassere oss i forhold til
hverandre og hvordan vi skal jobbe ute på banen som et lag.
Dette er en gjeng som er godt sammen spleiset. De trener godt sammen, men enkelte treninger
har vært litt utfordrende fordi de kan virke slitne og ukonsentrerte, og siden alle de hater å tape
kan det bli litt kamp. Når det er kamp mot andre lag er de virkelig på. De har alle et veldig
vinnerinstinkt. De er en fin og treningsvillig gjeng å ha.
Noen foreldre kommer på nesten alle treninger, mens noen er fraværende. Det gjelder alltid de
samme. Når vi har spurt om hjelp har vi fått dette. Eks til å stille opp hvis vi trenere var borte.
Det har vært veldig gøy å trene dette laget. De er et flott gjeng og har flotte foreldre.
Vi har kommunisert med foreldre via ei facebookgruppe.
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. Når ungene har mottatt pokaler på cupper, har
de vært i sitt ess
Kim Verner Solstad og Vigdis Lorentzen.
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MINI 2 GUTTER – LAG 3
Lagledelse:
Trenere/oppmenn/draktvaskere m.m. var Ole Inge Berglund, Dag Henry Jonassen og John Davy
Oddekalv. Grunnet turnusjobbing eller studier var alle tre borte noen treninger, men siden vi var
tre trenere klarte vi likevel å være to trenere på stort sett alle treninger og kamphelger. En stor
fordel.
Spillere:
Marius Armand Jonassen, Henning Holand, Mohammed Sirleaf (flyttet fra Leknes før
høstsesongen) Joshua Kevin Bongwa, Lars-Magnus Brunstad Karlsen, Dickson Kuzuatumu
Marius Berglund, Emil Dybwad, Viljar Oddekalv
Gjennomføring av sesongen
Laget har deltatt på alle miniturneringene som har vært arrangert i Vest – Lofoten, samt LofotTidende - cup og Byggern – cup.
I løpet av sesongen gjorde spillerne fine fremskritt både teknisk og taktisk. Mye av dette skyldes
meget godt treningsoppmøte og god treningsvilje. Guttene har vært lærenemme, interessert og
motiverte på treningene, noe som har gjort trenergjerningen til en takknemlig og givende jobb.
Vi er glade for å få fortsette med de aller fleste også i neste sesong.
I løpet av året har vi fokusert på dette i trening og kamp:
• Mye balltrening og ballberøringer på trening. Tekniske øvelser alene, parvis og i små
grupper. Oppvarming med ball.
• Fair play og oppførsel i forhold til dommere, med- og motspillere på trening og i kamp.
• Enkle bevegelsesmønstre og taktiske valg.

Leknes 24.1.2015
John Davy Oddekalv

Ole Inge Berglund

Dag Henry Jonassen
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MINI 2 GUTTER – LAG 5
Lagledelse:
Stig Johansen, Jan Are Voie og noen flinke foreldre.
Navn på benyttede spillere:
Nicholai Johansen, Marius Voie, Trygve Enevold Hansen, David Iversen, Julian Johansen, Noah
Amundsen, Albert Marcu, Isak Larsen, Tobias Urås og Leander Spein.
Gjennomføring av sesongen:
Treningen startet vi med i januar og siste trening for sesongen var 22. oktober. Alle treningene
har vi hatt i Lofothallen, med unntak av en. Den tok vi ute på kunstgresset i høst pga klargjøring
for arrangement i Lofothallen. Vi har delvis trent sammen med andre lag. Utenom å spille mye
fotball, samspill, har vi også i år fokusert mye på å ha kontroll på ball, pasninger, skuddtrening og
forståelse av spillet.
I kampene har vi prøvd å få en mest mulig jevn fordeling av spilletid. Samspill og fair play har vi
også fokusert mye på. Vi føler at spillerne har utviklet seg bra dette året, men det er individuelle
forskjeller. Tobias Urås knakk kragebeinet og har ikke deltatt på høstsesongen. På slutten av
sesongen deltok heller ikke Leander Spein.
Vi avsluttet sesongen med hjemmelagd pizza (takk til foreldre), brus, utdeling av diplom og
ryggsekk, fra LFK (takk til LFK), på klubbhuset i Lofothallen 25.oktober. Vi takket også dem som
går opp til lillegutt for sesongen sammen med oss.
Deltakelse i cuper/turneringer
Leknes 5 har deltatt i alle helgecuper både i vårsesongen og høstsesongen. I tillegg deltok vi i
Lofot-Tidende cup i Lofothallen i oktober og deltok i SNN-cupen sistehelgen i januar.
Mvh
Stig Johansen
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LILLEJENTER 2014
Lagledelse
Trenere for jentene har vært Trond Harald Slydal og Lars Helbostad
Navn på benyttede spillere
Kajsa Fjellheim Slydal, Mathilde Lorentzen, Dyveke Løvdal, Sofie D. Pedersen, Dina Reiersen,
Elisabeth Larsen, Vilja Vian Helbostad, Emma Nyvoll, Sofie Statle, Katrine Kristoffersen, Ghazal
Fares Mosbeh, Madeleine Horn, Marie Andresen, Ida Benjaminsen, Vilde Farstad, Guro
Jørgensen, Eline Rist, Tora T. Storeide, Sandra Holand, Selma Statle, Aurora Hansen
Gjennomføring av sesongen
Laget spilte i lillejenter sammen med Ballstad, Stamsund og 2 lag fra Gravdal, noe som har vært
til stor inspirasjon for jentene våre. Vi har vært 21 jenter, og har ikke hatt faste lag. Vi har lagt
vekt på trivsel og mestring, og det har bidratt til minimalt med frafall. Treningene har, stort sett,
én del oppvarming, én del ferdighetstrening, og én del spill 4 mot 4 og 5 mot 5.
I kampene har vi vektlagt lik spilletid, og rullering av posisjoner. Vi tvinger ingen til å være
keeper, men oppfordrer flere til å prøve seg. Det er ikke mange som vil stå i mål. Ellers har vi
også hatt fokus på oppførsel og fair play. 10 av jentene går nå opp og er småjenter i 2015. De
fleste av jentene spiller også håndball, og derfor begynner mange av jentene ikke å trene fotball,
før i mars. Da er håndballsesongen over. Vi ser dette som svært positivt, og oppfordrer jentene
til å drive med begge idrettene.
Vi ser at jentene fortsatt har stor glede av fotball og at de fleste av dem utvikler seg som
fotballspillere.
Deltakelse i cuper/turneringer
Vi har deltatt med to lag i alle turneringer.
Turneringshelger: Ballstad 31.05.14, Reine 07.06.14, Bøstad 21.06.14, Ramberg 30.08.14, Leknes
13.09.14, Stamsund 20.09.14 og Gravdal 27.09.14.
Cup: Sparebanken cup, 25.01.14 og Lofot-tidende cup, 19.10.14
Mvh
Lars Helbostad
Trond Slydal
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LILLEGUTTER - LAG 1
Trenere:
Gjermund Vian og Børge Dagfinrud
Oppmann: Ann Karin Stormo
Spillere:
Bjørn Vian, Steffen Dagfinrud, Sondre Dagfinrud, Henning Skogekker Krogh, Andreas Stormo,
Kristoffer Storheil, Julian Ness, Magnus Nygård, Ndagije Tuyishime, Kiba Bongwa og Fredrik
Skulbru Klevstad.
Gjennomføring:
Årets sesong har også vært positiv. Mye av holdningsarbeidet har vært gjort tidligere, dermed
har vi kunnet fokusere mer på selve fotballspillet i år. Guttene viser stadig fremgang på banen.
De viser stor interesse og vilje til å møte på trening. Utfordringene har bestått i å la alle kunne
få mestringsfølelse på treningene, dette fordi det er stort sprik i ferdighetsnivået. Dermed har
vi måttet differensiere i stadig større grad. Fokusområdene på trening har vært ulike øvelser
som oftest med ball (teknikk), øving på spillesekvenser, bli en lagspiller, og å kunne plassere seg
på banen (taktikk) både individuelt og kollektivt. Noen spillere har også fått utfordringer på det
mentale plan i spillesekvenser.
I stor grad har treningene startet med oppvarming og lek med ball. Deretter øvelser som vi
etterhvert har prøvd å dra med inn i spillesekvensen. Som oftest tar spillesekvensen fra 50% –
70% av treningstiden.
Det vi har trenet på har vi brukt som fokusområder i påfølgende kamper.
Sosialt har det fungert veldig bra. Dette er en sammensveiset gjeng som har spilt sammen i
flere år. Dette har ført til at de er trygge på seg selv, på lagkompisene sine og trenerne.
Deltakelse i turneringer:
Vi har deltatt på alle turneringene vi har fått tilbud om å delta på. Vi vil også sende en stor takk
til de mange foreldre som har møtt opp og støttet arbeidet både på trening/kamper både på og
utenfor banen.
Med sportslig hilsen
Gjermund Vian

Børge Dagfinrud
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LILLEGUTTER – LAG 2
Lagledelse
Steinar Horn, Håvard Horn, Tor Arntzen
Navn på benyttede spillere
Nikolai Iversen, Johannes Horn, Christian Horn, Sebastian Arntzen, Allen Ezechikwelu
Johan Ekhorn, Kristoffer Sandnes, Steffen Rondung
Gjennomføring av sesongen
Sportslig: Vi har vært ca 7-8 spillere på treningene i gjennomsnitt. Aktiviteten har vært ulike
øvelser, og spillerne har deltatt på turneringer i Lofoten dette året. Treningene har vært
gjennomført i samarbeid med de øvrige lagene. Vi opplever det som positivt at noen voksne har
et definert ansvar for en mindre gruppe spillere (f.eks 8-10 spiller).
Dette er en fin gjeng unge gutter som er lette å samarbeide med. Vi voksne har også fungert
godt sammen.
Deltakelse i cuper/turneringer
Vi deltok på Bendit Cup i Svolvær. Både spillere og trenere opplevde dette som positivt hvor
spillerne fikk treffe nye lag med nye utfordringer. Resultatmessig gikk det også bra.
Tor Arntzen

LILLEGUTTER – LAG 3
Lagledelse
Jan Erik Storheil , Jan Are Voie
Navn på benyttede spillere
Alexander Voie, Tormod Tangrand, Johannes Storheil, Johannes Lorentzen, Temmam
Mohammed, Arin Parkvold, Ken-Phillipe Tete, Christian Brunstad Karlsen, Ahmed Ohmar
Turneringer
Vi har deltatt på alle turneringshelgene for barnefotballen i Lofoten Vest, og Lofot Tidende Cup i
oktober
Jan Erik og Jan Are
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LILLEGUTTER – LAG 4
Trenere:
Mathias Larsen og Tobias Ingebrigtsen (fram til sommeren )
Foreldre har vært flinke med å hjelpe til på turneringer når trenerne var opptatt med kamper på
herrelaget, og de andre lilleguttrenerne hjalp til hvis trenerne var med på 5.div kamper midt i
uka i treningstida.
Spillere
Medi Rahimi, Ehsan Hosseni, Mathias Skog, Fredrik Wiik, Isak Sørgård, Sedike Salif,
Einar Ellingsen, Nicolay Hansen, Henrik Andersen, Oliver Andreassen, Vincent Olavsen
Gjennomføring av sesongen
Guttene har vært flink til å møte opp på treningene, og innsatsen til tider bra. Av og til litt mye
utenomsnakk i treningstida. I turneringene har vi som regel både tapt, vunnet og spilt uavgjorte
kamper. Opptatt av å få til godt spill – ikke fokus på resultat.
Stor takk til foreldre og andre lillegutt trenere som har hjulpet oss unggutter i løpet av sesongen
når vi har vært opptatt med aktivitet på egne seniorlag.
Avsluttet sesongen med hjemmelaget pizza i klubbhuset og FIFA turnering  god stemning og en
fin kveld.
Turneringer
Vi har deltatt på alle turneringshelgene for barnefotballen i Lofoten Vest, og Lofot Tidende Cup i
oktober

Mathias & Tobias
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JENTE 14 – SMÅJENTER
Lagledelse Kathrine Larsen har vært hovedtrener, med god hjelp av Geir Inge Johnsen. Alf-Arne Fredriksen
og Ole-Martin Hammer har vært oppmenn. Foreldrene har vært veldig flinke og møtt opp på
treninger og kamper.
Navn på benyttede spillere
Anna Finstad (2001), Amanda Hammer (2001), Oda Håheim Jakobsen (2001), Johanne Haakestad
(2000), Mathilde Rise (2001), Maja Vian (2001), Salome Bongwa (2001), Hedda Reiersen (2001),
Marianne Bakken (2001), Astrid Hammer (2001), Maria Kristiansen (2001), Jenny Eltoft (2001),
Thea Javelin Johnsen (2001), Charlen Jørgensen (2001), Kristine Jakobsen (2001)
Gjennomføring av sesongen –
Sesongen har vært overraskende bra. Med snille og motiverte jenter som har levert på hver
trening og kamp. Det største fokuset vi har hatt når det gjelder utvikling er å få inn et solid og
godt pasningsspill, med mye touch og bevegelser. Utviklingskurven var stor fra slutten av januar
til slutten av sesongen. Laget har spilt i j14 serien i Hålogaland avdeling Lofoten, hvor de gikk av
med seriegull og kom dermed videre til kretsmesterskap der de endte opp på en 3.plass. Vi har
hatt flere sosiale sammenkomster – Overnatting i klubbhuset, med trening og god mat, møter
etter noen treninger og avslutning på sesongen i Narvik på hotell! Jeg ønsker at det sosiale og
holdningene til jentene skal være minst en like stor del av utviklingen deres som det fysiske.
Derfor har jeg gått igjen verdiene til klubben og de har vært flinke på å ta de seriøse. Ingen av
jentene er alene på treninger/kamper og alle jentene kommer godt overens.
Deltakelse i cuper/turneringer –
Småjentene dro til Ballangen i slutten av sommerferien for å delta på Ballangen Camping cup.
Her leverte de solid og over alle forventinger til oss trenere og foreldre. Vi kom helt til finalen,
men tapte knepent mot Sørreisa I.L.
Spillere som har representert klubben eksternt
Har foreløpig bare blitt tatt ut til sonesamlinger pga. alder, men er sikker på at noen av jentene
blir tatt ut på kretssamlingen på Sortland senere i vinter. Her er jentene som har representert
klubben – Anna Finstad (keeper), Amanda Hammer, Astrid Hammer, Hedda Reiersen, Marianne
Bakken og Tonje Pedersen (Keeper). Amanda og Astrid er også tatt ut på samlinger sammen med
guttene.
Utmerkelser –
Ble enig med Geir-Inge om at ingen av jentene skulle få treningshest eller årets spiller. Grunnen
til det er at jeg synes hele laget har jobbet sterkt sammen og ingen har utmerket seg spesielt
som individualist. Jeg har snakket med jentene jeg synes har gjort en ekstra bra jobb og en god
utvikling gjennom sesongen, som var Oda Håheim og Marianne Bakken. Men laget i sin helhet
fortjener en pris for et godt, utviklende og sterkt samhold i et lag.
Kathrine Larsen
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GUTTER 14 – SMÅGUTTER
Lagledelse
Sten Roger Sandnes og Bernt Lauritsen.
Navn på benyttede spillere
Tobias Håheim, Sander Vian, Dominic, Sander Sandnes, Brynjar Lauritsen, Mohammed Amin,
Thomas Henningsen, Christoffer Fredriksen, Kristoffer Skj.Kristiansen, Patrick Johansen, Robin
Stensen, Chris Oliander, Mohammed A Mohammedi, William Nicolaisen, Marcele Jenjay
Amblard, og Abel Mehari.
Gjennomføring av sesongen
Morsom og spennende sesong.
Småguttene stilte med ett 7-lag i serien, og ble nr 2 i serien.
Vi startet med tre treninger pr uke tidlig i januar mnd.
Guttene har hatt bra oppmøte på treningene, og innsatsen og viljen til å lære har vært
upåklagelig.
Guttene har hatt en meget flott utvikling spesielt på det tekniske. Dette har gjort spillerne mer
sikre ift spill med ball(flere trekk i laget), spill på små baner med lag 3 mot 3 er blitt prioritert
sammen med overtallspill 2:1 og 3:2. Flotte øvelser for å skape god spilleforståelse(bevegelse
uten og ball ift ballfører).
Deltatt på følgende turneringer:
Coop cup, Melbu
Invitert til til Elite turenring i mars mnd for 2001.modellene.
Byggern Cup, Leknes.
Narvik Cup, 2.plass.
Ballangen Camping Cup, Ballangen, 3-plass.
Kampstatistikk
Laget ble nr 2 på tabellen.
Toppscorer Mohammed.
Spillere som har representert klubben eksternt
Sone og krets Mohammed Amin.
Sone Tobias Håheim og Thomas Henningsen.
Utmerkelser.
Treningshester til følgende spillere:
Tobias Håheim, Sander Sandnes, Brynjar Lauritsen, Mohammed Amin, Thomas Henningsen,
Christoffer Fredriksen, Kristoffer Skjerpan Kristiansen, Patrick Johansen, Mohammed A
Mohammedi, William Nicolaisen
Sten Roger Sandnes / Bernt Lauritsen
Trenere.
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GUTTER 16
Sesongen 2014 har vært en svært innholdsrik sesong. Laget har deltatt på turneringer, deltatt i
cup kvalik og gjennomført 15 seriekamper. Totalt har laget spilt over 40* kamper
Hovedturneringen i år var Altaturneringen som laget deltok på i august. På våren ble laget
invitert til ”eliteturneringer” med et lag supplert og forsterket med spillere fra andre klubber i
Vest-Lofoten. Disse turneringene ble spilt på Melbu, i Blåbyhallen og på Aspmyra, den siste i regi
av Bodø Glimt.
I serien ble det en solid bronseplass i en trippel serie med lag fra Lofoten. Nøkkelkampene var
sannsynligvis kampene mot Ballstad og Svolvær. Mot Ballstad ble det avgitt 4 poeng og mot
Svolvær alle 9 poengene. Totalt 13 poeng. Svolvær var målestokken for LFK i sesongen og
inntrykket var at når LFK spilte på sitt beste var lagene jevngode.
Utfordringen for LFK var at i seriespillet var det kun 2 til 3 kamper hvor vi laglederne så at laget
nådde sitt makspotensial. Når laget var på sitt beste var det høyt tempo, spill langs bakken og et
trykk og intensitet i all gjenvinning som varmet og imponerte. Ingen av disse ”maks” kampene
kom mot nettopp Svolvær. og Svolvær ble da også til slutt seriemester 13 (!) poeng foran LFK, og
i tillegg kretsmester til slutt.
Totalt 16 spillere har trent med laget, av disse fullførte 14 sesongen. En J16 spiller og 4 spillere
fra G14 laget har også bidratt i kamper. Alle åtte siste års guttespillere har spilt en eller flere
seniorkamper for B-laget i 5. divisjon og to av dem (Joakim og Rihards) har allerede debutert for
A-laget. Selv om uttellingen i alle kampene ikke har vært optimal lever vi laglederne lenge på det
vi så tilløp til i 2-3 av kampene da makspotensialet ble nådd. Den viljen, innsatsen og trykket som
ble levert på det beste er det som man nå må strekke seg etter videre. Alle 98’erne tar nå tar
steget opp til seniorfotballen, 99’erne får ansvaret som de eldste på neste års guttelag.
Gratulerer med en vel gjennomført sesong!
Lykke til videre.

Med hilsen fra
Hovedtrener Kim-Verner Solstad og assistenttrener Geir-Ove Andersen
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JENTER 17
Lagledelse
Sten Roger Sandnes
Bengt Lorentzen
Navn på benyttede spiller.
Tonje Emile Sandnes, Maja Andreassen, Hanna Juliussen, Lotte Pedersen, Rebekka Lorentzen,
Johanne Haagenstad, Julianne Eide, Katrine Larsen, Kine Edvardsen.
Hilde Laumann og Mia Statle(1/2 sesongen)
Gjennomføring av sesongen
Morsom og spennende sesong.
Jentene ble seriemestere
Jentene 17/19 har trent 2 ganger pr uke i Lofothallen , samt 2 lørdagssamlinger med 2
treninger(frokost) Har også i store perioder trent sammen med småguttene som har vært veldig
nyttig ift jentenes utvikling.
Jentene har hatt et meget bra oppmøte på treningene, og innsatsen og viljen til å lære har vært
upåklagelig.
Jentene har hatt en meget flott utvikling spesielt på det tekniske. Dette har gjort spillerne mer
sikre i forhold til spill med ball (flere trekk i laget), spill på små baner med lag 3 mot 3 er blitt
prioritert sammen med overtallsspill 2:1 og 3:2. Flotte øvelser for å skape god spilleforståelse
(bevegelse uten og ball i forhold til ballfører).
Deltatt på følgende turneringer:
Bygger’n Cup, Leknes, 2-plass.
Alta Cup, 1 tap, 2 seiere og 2 uavgjorte.
Spillere som har representert klubben eksternt.
Tonje Emile Sandnes har representert klubben som sone spiller og kretsspiller.
Julianne Eide talentsamling for Medkila.
Utmerkelser.
Treningshester til følgende spillere:
Tonje Emile Sandnes, Maja Andreassen, Hanna Juliussen, Lotte Pedersen, Rebekka Lorentzen,
Johanne Haakestad, Julianne Eide, Kathrine Larsen, Kine Edvardsen.
Årets toppscorer: Julianne.

Sten Roger Sandnes/Bengt Lorentzen.
Trenere.
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ÅRSBERETNING SENIORAVDELINGEN 2014
Seniorstyret 2014:
Robin Ringstad, leder
Bengt Gulbrandsen, nestleder
Morten Eliassen, kasserer
Bengt Lorentsen, medlem
Benjamin Einarsen, medlem
Arne Christoffersen, vara
Styret. Aktivitet og saker
I LFKs 25. år satt det første gang på lang tid kun menn i seniorstyret. Arbeidsmiljøet og
stemninga på styremøter har likevel vært gemyttlig og stort sett konstruktiv. Styret har ikke vært
fulltallig i alle sammenhenger, men vara har vært innkalt til møtene så beslutningsdyktighet har
vært på plass. Hver person i styret ble rett etter siste årsmøte tildelt sin hovedoppgave for
kommende driftsår. I tillegg har alle hatt roller og gjort manns innsats i forbindelse med
kamparrangementer og ellers etter behov.
Ho Karin M Johansen valgte for 2014 å gå ut av styret og heller konsentrere seg om
kjøkken/kioskansvar. Den jobben er utført til karakter meget +.
2014 har vært et aktivt år med 10 regulære møter med 53 saker til behandling. I tillegg har alle
styremedlemmer vært involvert i diverse annen møtevirksomhet og prosjekter i
klubbsammenheng.
Hovedsaker for styret har som tidligere dreid seg om forberedelser til sesongen, budsjett,
diskusjoner om damelag, sportslig utvalg, større arrangementer, kampavvikling, drift av bussen,
dugnadsprosjekter – både for styrerepresentanter og spillere, + våre faste arrangementer - og
økonomi i brei forstand. Utover høsten og helt inn på nyåret 2014 har forhold rundt
trenerkabalen for kommende sesong stått sentralt i flere møter. Helt spesielt for 2014 var at vi i
oktober gikk i dialog med Gravdal UIL om samarbeidslag for 2015. En avtale om dette kom i mål
før jul.
Utenom fellesmøter og tiltak med samlet styre til stede, har medlemmer og varamedlemmer
hver for seg gjort en svær innsats for å få avdelinga til å fungere. Her nevnes arbeid med
klubbavis som det ble hele 3 utgaver av i 2014 (BG), selve kamparrangementer med
speakertjeneste (BE, AC), spesielle saker og møter med andre parter, bussen (BL) og øvrige
krevende arrangementer (fotballskole, matfestivalen Naturligvis og romjulscupen). I flere
sammenhenger har hele klubben med øvrige styrer stått sammen om arrangementene. Det tror
vi er gunstig både for gjennomføringsevne og kvalitet og ikke minst for samhold og felles trivsel
Vi legger stadig vekt på å gjennomføre våre heimekamparrangement på en «profesjonell» måte
der trivsel, ryddighet og respekt settes sentralt. På det nivå vi nå spiller, mener vi å ha et stabilt
bra opplegg på vår heimearena. Både gjestende lag, dommere og publikum gir tilbakemeldinger
om trivelige kamper. Det blir for de fleste ekstra artig når vi vinner.
Sportslige resultater
Rent sportslig hevet A-laget seg fra 2013-sesongen. Vi hadde flere opp- enn nedturer. Å vinne
8-0 over Morild i uvær på heimebane samt å tape 1-2 for Ballstad på samme arena, hører med til
ytterpunktene. Prestasjonene sett under ett oppsummeres som godkjent og vel så det.
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Det må nevnes og applauderes at vår mangeårige toppskårer i 2014 nådde sitt store mål, å bli
tidenes toppskårer for en sesong med LFK. Evigunge Gøran Ellingsen klarte 33 mål i året som
gikk! Imponerende! Gratulerer!
5. divisjonslaget gjorde også en god figur siste år. Sterke resultater og gevinst mot topplagene i
serien, viser dette. Motstanderne består i stor grad av rene A-lag for sine respektive klubber.
Mix-laget har hatt et normalår aktivitetsmessig. Trivsel og sosialt samvær i fotballsammenheng
betyr mere enn resultater.
Jenter 19 laget vårt fikk dessverre få kamper ettersom få klubber klarer å stille lag på dette
nivået. Likevel solid innsats som ga gode kampresultater for jentene.
Det vises for øvrig til rapporter fra trenere på vegne av sine lag.
Trenere og støtteapparat
Trond Jørgensen med assistent Fredrik Nygård tok over trenerjobben med A-laget siste år.
Støtte til en del keepertreninger samt oppmannsoppgaver, fikk de fra John Tryggstad. Vi takker
alle for innsatsen! Ekstra takk til han Trond for godt utført arbeid med fotballskola i juni!
Kim Verner Solstad hadde ansvaret for 5. divisjonslaget også i 2014. Oppmenn, Trond
Ingebrigtsen og Bernhard Benonisen, stilte også opp som før. Takk for alt så langt!
Vi ser dere gjerne i klubben videre, men det blir nytt opplegg med 5.div. og junior i 2015.
Jenter19-trener Sten Roger Sandnes fikk mye ut av en kort sesong med laget. Bengt L utførte
oppmannsoppgaver i tillegg til sine mange andre gjøremål i klubbsammenheng. Dobbelt takk!
Kåre Stenbakk stiller opp og gjør det meste av jobb med mix-laget år etter år. All slags takk for
det!
Økonomien og prosjekter.
Med nye trenere og noe endret driftsopplegg, var det ei utfordring å sette opp driftsbudsjett for
2014. Budsjettet ble ikke fulgt opp som ønskelig i form av kontroll og eventuell revisjon i løpet
av året. Vi kan likevel konstatere at stipulerte tall traff godt og vi kom ut av sesongen med et
pent overskudd. I tillegg til at våre faste arrangementer gikk bra, hadde vi gode og stabile
sponsorer også i 2014. Takk til sponsoransvarlig! Selv om noen sponsormidler har vært vanskelig
å få «på bordet», er vi våre økonomiske medspillere evig takknemlig for støtten!
Heimekamper går vanligvis i pluss selv om sesongen forløp ujevnt og publikumsoppslutninga
godt kunne vært bedre. Inntekter på kiosken overstiger gjerne billettinntekter. Vi hadde også i
2014 store og økende utgifter på tilreisende dommere og linjemenn.
Det synes år for år å gå bedre med spillernes betalingsvilje av egenandeler (kontingent,
treningsavgift mm) og deres bidrag ved dugnader og turneringer - selv om noen arbeidsoppgaver
og dugnadsprosjekter stadig synes å komme uventet på spillergruppa. I høst ble det avviklet
flere nye dugnadsprosjekter der spillerne villig stilte opp for å samle inn ekstra penger til
vinterens store evenemang, Tyrkiaturen – se 2015-kommentar. Bra jobba!
TINE fotballskole ble avviklet på tradisjonell måte rett etter St Hans. Uten å reklamere med
internasjonalt kjente stjerner eller andre trekkplastre, fylte vi kvoten - nær 100 elever – til to
lærerike og trivelige dager på kunstgress og i hall. Skola er et viktig bidrag til vår image utad, til
spillernes dugnadsdisiplin og til vår alltid sultne klubbkasse. Takk til Trond Jørgensen for ansvar
og ledelse av fotballskola også i året som gikk!
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Vi vant ikke romjulscupen i 2014 heller. Det blir jo også ganske umulig når vi kun stiller eget
«rent» juniorlag som representerer klubben. Vi bør klare å stille eget «A-lag» for LFK i 2015cupen! Økonomisk ble imidlertid RJC en suksess denne gangen også. Etter en omdiskutert
knokkelkamp mot Fredvang i semifinalen, vant Ballstad også finalen. Det kan godt innebære god
omsetning og penger i kassa til LFK…
I 2015 stiller vi med et utvidet trener/oppmannsteam for A-laget. Før årsmøtet er allerede ei
ekstraordinær treningsuke i Tyrkia avviklet. Vi håper og tror at dette + øvrig opplegg både vil
virke inspirerende og gi gode sportslige resultater til sommeren. Det er ingen hemmelighet at vi
forventer plassering i toppen av 4. divisjon i 2015.
Samarbeidet med GUIL innebærer at vi i alle fall for et år skal prøve med eget juniorlag – med
forsterkning fra Gravdal – som LFK/Gravdal, og at 5. divisjonsfotballen for de litt eldre
administreres og ledes av GUIL som Gravdal/Leknes. Vi har god tro på at ei satsing med juniorlag
i klubben, vil være ei god løsning for våre yngre «seniorer» som er forbi guttestadiet og nå skal
banke på døra til A-laget. Våre B-spillere «i Gravdal» kan også være aktuelle for A-lagsspill
kommende sesong. Det er viktig for oss å presisere at alle spillere som betaler kontingent til LFK
fremdeles er våre karer!
Det er pr februar ennå ikke skikkelig avklart om vi stiller damelag i år heller. Vi har trolig nok folk,
men har de motstanderlag fra andre klubber?? Beslutning om junior/damer i senioravdelinga
blir en hastesak for nytt seniorstyre å ta tak i etter årsmøtet.
Nytt styre vil i mars – straks etter årsmøtet - fordele årets forutsigbare arbeidsoppgaver. Vi ser
for oss et utfordrende, men givende fotballår.
Styret takker for seg og hverandre.
Lykke til til nystyret i 2015.
På vegne av seniorstyret 2014
Robin Ringstad, leder
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JENTER 19
Lagledelse
Sten Roger Sandnes
Bengt Lorentzen
Navn på benyttede spiller.
Tonje Emile Sandnes, Maja Andreassen, Hanna Juliussen, Lotte Pedersen, Rebekka Lorentzen,
Julianne Eide, Katrine Larsen, Kine Edvardsen, Åshild Høyen, Amalie Arntzen, Kamilla Hansen,
Annika Muth Johansen, Katrin Muth Johansen, Thea Sørensen, Martha Pedersen, Evelyn
Sørensen,
Hilde Laumann og Mia Statle (1/2 sesongen)
Gjennomføring av sesongen
Morsom og spennende sesong i samarbeid med Ballstad UIL.
Jentene har vunnet 2 kamper, 2 uavgjort samt 2 tap.
Jentene 17/19 har trent 2 ganer pr uke i Lofothallen, samt 2 lørdagssamlinger med 2
treninger(frokost) Treninger sammen med småguttelaget har vært svært nyttig for jentenes
utvikling.
Jentene har hatt et meget bra oppmøte på treningene, og innsatsen og viljen til å lære har vært
upåklagelig.
Jentene har hatt en meget flott utvikling spesielt på det tekniske. Dette har gjort spillerne mer
sikre i forhold til spill med ball (flere trekk i laget), spill på små baner med lag 3 mot 3 er blitt
prioritert sammen med overtallsspill 2:1 og 3:2. Flotte øvelser for å skape god spilleforståelse
(bevegelse uten og ball i forhold til ballfører).
Spillere som har representert klubben eksternt.
Tonje Emile Sandnes har representert klubben som sone spiller og kretsspiller.
Julianne Eide talentsamling for Medkila.
Utmerkelser.
Treningshester til følgende spillere:
Tonje Emile Sandnes, Maja Andreassen, Hanna Juliussen, Lotte Pedersen, Rebekka Lorentzen,
Johanne Haakestad, Julianne Eide, Kathrine Larsen, Kine Edvardsen.
Årets toppscorer: Kamilla Hansen.
Årets spiller:
Sten Roger Sandnes/Bengt Lorentzen.
Trenere.
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B-LAGET I 5.DIVISJON
Kim- Verner Solstad var lagleder (trener) for laget, med seg hadde jeg Trond Ingebrigtsen og
Bernhard Benonisen som fungerte som samtalepartnere, materialsforvaltere , sjåfører og ett
glimrende humør. 
I løpet av sesongen benyttet vi oss av disse spillerne(39): Stian Henningsen, Anders Olsen,
Vegard Henningsen, Ruben Benonisen, Tobias Ingebrigtsen, Eskil Bringslimark, Lasse M. Jensen,
Benjamin Salomonsen, Martin Bolle, Kjell I. Nordheim, Eivind Johansen, Eirik Johansen, Annika
M. Johansen, Gøran Ellingsen, Trond Jørgensen, Fredrik Nygård, Carl F. Jentoft, Erlend B. Farstad,
Runar Henningsen, Christoffer Frantzen, Vegard Juliussen, Ali Barbari, Roy Rasmussen, Kamal,
Assad, Kristoffer Høyen, Nadjib Amini, Marius Vibakk, Kristoffer Lorentzen, Sander, David
Paulsen, Joakim Ellingsen, Janga Fofana, Magnus Andersen, Mannon Stenersen, Andreas Finstad,
Johann Kruger, Richard Bahimas og Robert Robertsen.
Når sesongen startet bestod B-laget av 8 stk siden A-laget hadde en stor stall, disse trente
sammen med guttelaget første del av sesongen. Etter sommerferien slo A og B laget seg
sammen til en treningsgruppe siden dette ble det mest hensiktsmessige siden mange fra A-laget
også spilte B- kamp.
B- laget spilte i den lokale 5 div avd Lofoten.
Vi ble nummer 4 av 7 lag , og burde vel være fornøyd med det da vi har brukt 39 spillere på 18
kamper.
Kamal ble toppscorer med 8 mål.
Årets unge komet Joakim Ellingsen.
Sportslig-hilsen
Kim- Verner Solstad.
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LEKNES FK 4.DIV HERRER 2014
Lagledelse
-Hovedtrener; Trond Jørgensen
- Ass. trener: Fredrik Nygård
- Keepertrener: John K Tryggstad
- Oppmenn: Trond Ingebrigtsen og Bernard Benonisen
Navn på benyttede spillere
Gøran Ellingsen, Martin Bolle, Kamal Hashi, Erlend B Farstad, Markus Hansen, Eivind Johansen ,
Paal Stensen, Olav Johan Benonisen , Asadullah Mohammedi, Joakim N Pedersen, Leif Ole Barth,
Carl Fredrik Jentoft, Tobias Ingebrigtsen, Ali Barbari, Sander Holmen, Mathias Larsen , Ruben
Benonisen , Håvard Benonisen, Benjamin Salomonsen, Vegard Henningsen, Stian Henningsen,
John K Tryggstad, Eirik Johansen , Runar Henningsen, Richard Bahmanis, Christoffer Frantzen,
Anders Olsen
Gjennomføring av sesongen
Målsettingen før sesongen var å bli blant topp 3. i 4.divisjon. Laget endte til slutt på 4 plass.
Selv om laget ikke nådde sin målsetting ser vi tilbake på en positiv sesong. Fokuset har hele veien
vært å utvikle hver enkelt spillers fotballferdighet og den taktiske ferdighetsdimensjonen. Laget
har denne sesongen trent 1. gang mer pr. uke og har trent hardere. Vi ser at spillerne har bedre
fysikk og skjønner mer fotball nå. Dette gir oss et godt utgangspunkt fremfor neste sesong.
Deltakelse i cuper/turneringer
Laget har deltatt i vinterserie som et ledd i sesongforberedelsene.
Kampstatistikk
15 forskjellige målscorere ;
Gøran
Martin B
Kamal
Erlend B
Markus
Eivind
Paal
Olav Johan
Asadullah
Joakim N.P
Leif Ole
Carl Fredrik
Tobias
Ali
Sander

32
8,
8
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1

27 STK GULE KORT
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Utmerkelser (innsatspokal)
Årets spiller (valgt av spillerne): Paal Stensen
Årets spiller (valgt av trenerne): Martin Bolle
Årets trenerhest: Paal Stensen
Årets toppscorer: Gøran Ellingsen 32 mål.

For trenerteamet
Trond Jørgensen , Hovedtrener

ÅRSBERETNING DOMMERE 2014
I sesongen 2014 var 5 dommere, pluss soneansvarlig, tilknyttet Leknes FK.
Disse var Arnt Egil Erntsen, Vegard Bjørnsen, Kathrine Larsen, Tobias Arntzen og Brynjar
Edvardsen.
Av de 5 dommerne tok tre dommerkurs i 2014, de andre to har flere år på baken. Disse
dommerne har bidratt, på lik linje med de andre dommerne i området, på flere av klubbens
turneringer.
Tendensen de senere år, både i LFK, Lofoten og kretsen for øvrig er mye den samme. Det er
primært ungdommer som tar dommerkurs. Mange av disse faller fra iløpet av et år eller to. De
som velger å fortsette med dommergjerningen ut over de første par årene, vil etter få år flytte
på seg grunnet førstegangstjeneste, jobb eller skole. Så i tillegg til et fortsatt jevnt påsig av
ungdommer som tar dommerkurs, ville det gagnet fotballen i området at flere voksne og
etablerte hiver seg med. Da vil ikke rotasjonen bli så stor, og man vil kunne få økt
dommerkompetansen både i klubben og i området.
Et ledd i dette vil være å holde klubbdommerkurs (4 timers kurs) for de medlemmer av klubben
som dømmer på klubbens egne arrangementer. Både for å øke kompetanse og forståelse, men
også med tanke på fremtidig rekruttering.
For rekruttering trengs det. For å forklare dommersituasjonen med fotballterminologi: vi møter
til 11’kamp med bare 10 spillere. Det betyr jo at kampen bli spilt. Men det er langt fra optimalt.

Dommeransvarlig LFK
Bengt Gulbrandsen
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