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ÅRSBERETNING Hovedstyret 2015
Styret 2015:
Bengt Gulbrandsen, leder
Robin Ringstad, nestleder (leder seniorstyret)
Arne Reiersen, (leder juniorstyret)
Geir Kristian Johansen
Alf Einar Gjertsen
Ole Martin Hammer
2015 har vært et nytt aktivt år for leknes Fotballklubb.
Hovedstyret har gjennomført 11 styremøter, og behandlet 68 saker. I tillegg har deler av
hovedstyret deltatt på flere møter med bl.a Sportslig utvalg.
Viktige saker som er drøftet i Hovedstyret:
-

Damelag
Kartlegging av frafall
Klubbutvikling, Kvalitetsklubb
Lofoten Viking Cup
Kosthold og ernæring
Omorganisering av struktur av styret og drift

Klubbutvikling
LFK jobber for å bli Kvalitetsklubb, et prosjekt i regi av NFF. Iløpet av året har klubben kommet
godt på vei, men er fremdeles ikke i mål. En omorganisering i klubben vil sammenfalle med
Kvalitetsklubb-prosjektet på en god måte, ved at arbeid med den ene delen vil kunne være til
nytte for den andre.
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.
Profileringsartikler har vært tema i løpet av året, men har falt bort grunnet andre viktigere saker.
Dette er en sak Hovedstyret bør ta tak i kommende sesong, siden profileringsartikler som genser,
skjerf osv. har vist seg å være veldig populært blant spillere, trenere, foreldre og fans.
Sportslig
2015 var et veldig godt år sportslig sett for LFK. Sportslig Utvalg har hatt mye å henge fingrene i,
og Sportslig Leder Sten Roger Sandnes har følgende å si om 2015:
-

Herrelaget kom på andreplass i 4.divisjon, vi slo FK Lofoten på hjemmebane, og får spille NMkvalik i år
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-

Kretsmester J14
Kretsmester G14
Kretsfinale for G16 7-erlaget, i samarbeid med GUIL
Utmerkelse for Kretsens beste TINE Fotballskole

Klubben har hatt mange spillere på Sone- og Kretssamlinger, hvorav en av disse har tatt steget
og debutert på G16-landslaget! Gratulerer Moa!
Flere av våre spillere har hospitert hos klubber høyrere i seriesystemet, med Tonje Sandnes og
Julianne Eide hos Grand Bodø, og Oskar Sveum og Thomas Henningsen hos Bodø/Glimt.
Klubben har eget trenerforum for både barne- og ungdomsavdelingen, og for senior, der GUIL
har deltatt på flere møter.
Sportslig Utvalg senior har gjennomført 8 møter og behandlet 28 saker.
Saker som spesielt bør nevnes:
-

Samarbeidsavtale med GUIL
Spillerstaller for 4.div, 5.div og Jr.lag
Hospitering mellom lagene Trener for G19 trakk seg, SRS overtok
Tilgang av spillere Hans W og Robbie Tice
Treningsleir Barcelona
Spillerkontrakter
Trenerteam

Trenerforum ungdom gjennomførte 6 møter og behandlet 40 saker.
Saker som spesielt bør nevnes:
Skolering/utdanning.
Trenere/team.
Treningstider for vinter og høst.
Hospitering, bruk av reglement.
Turneringer, bruk av reglement.
Årets klubb i kretsen ift mini merking
Nominasjon for spillere til sone
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 vår hovedfokus – 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.
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Jobben med å følge opp gjeldende sponsorer og skaffe nye avtaler, er til tider meget arbeids- og
tidskrevende. Klubben har en egen sponsoransvarlig med egen instruks. Sponsoransvarlig i 2015
har vært Sten Roger Sandnes.
Økonomi
Leknes Fotballklubb sitter igjen med et negativt totalresultat på ca. 100.000,- i 2015.
Det veldig viktig at vi i alle avdelinger blir enda bedre til å følge og bruke budsjettet ved
vurdering av ny aktivitet og innkjøp. Dette er en gjentagende utfordring, og noe klubben MÅ ta
tak i kommende år. Ved en evt omorganisering styrer og drift i klubben, må dette være prioritet
nr 1.
Medlemmer
LFK har totalt 412 registrerte medlemmer pr dato 31.12.15
Av disse er 11 på MIX-laget og 70 støttemedlemmer.
Det vises til årsmeldingene fra de respektive avdelinger og lag, men vi kan her skryte av våre to
kretsmestre i 2015, Jenter 14 og Gutter 14.
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. Klubben vurderer å kjøpe inn flere seter til tribunen, da tilbakemeldingene fra
publikum viser at setene var et flott tiltak.
Noen ord fra avtroppende 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
valgte meg til å lede klubben i 2015, 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.
Etter ni år i klubbens styrer, ser jeg det at klubben har vokst. Aktiviteten totalt sett i klubben har
økt, med tanke på både kvalitet og kvantitet. Det føles som om det er mye mer som skjer i
klubben pr i dag. Og avogtil får man som leder følelsen av at ting kan være litt uoversiktlig. Men
klubben tar nå grep for å prøve å hanskes med dette. På Årsmøtet kommer forslag om å
omorganisere styrer og drift. 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.
Bengt Gulbrandsen
Leder

Robin Ringstad
Nestleder

Arne Reiersen
Styremedlem

Ole-Martin Hammer
Styremedlem

Alf Einar Gjertsen
Styremedlem

Geir Johansen
Styremedlem
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ÅRSBERETNING Ungdomsavdelinga 2015
Styret i ungdomsavdelinga i Leknes Fotballklubb har i 2015 bestått av:
Arne H. Reiersen, leder
Inger Lill Fredriksen, nestleder
Joseph Tete, medlem
Julie Lauten, medlem
Vanja Jakobsen, medlem
Bente Hansen, vara
Sesongen 2015 har ungdomsavdelinga hatt 242 spillere i aktivitet - 8miniputt guttelag , 4
miniputtjentelag,
2 lillejentelag, 4 lilleguttelag, 2 småjentelag , 2 småguttelag, og 1 guttelag.
Småjentene (7er) ble seriemester i Lofoten / Vesterålen og 2. laget kom på 3.plass. Kretskamp
mot Bjerkvik IL ble spilt i Lofothallen og LFK vant 3-1 og ble dermed KRETSMESTERE.
Smågutter (9er) vant serien i Vesterålen /Lofoten og ble KRETSMESTERE.
Flere av lagene var på ulike cuper i løpet av året.
Småguttene og småjenter var på Funn Cup i Narvik og Skårungen Cup i Svolvær, og småjentene
deltok på Skibsgården cup (Sortland) og Ballangen Cup.
Smågutter deltok på en turnering på Melbu som er en ren gutteturnering. 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 Lofot-Tidende Cup i
oktober.
I barnefotballserien arrangerte LFK tradisjonen tro 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. Et flott arrangement for oss som arrangør og for spillere og ledere/foreldre.
På Byggern Cup i april økte vi antall deltakende lag til 45 og Lofot-Tidende Cup i oktober hadde
igjen deltagerrekord med 61 påmeldte lag fra Lofoten. Også i år har vi hatt flere spillere på sone
og kretstiltak, både gutter og jenter. Mohammed Mohammedi (Moa) har deltatt på samlinger
for landslag G16 og spilt flere landskamper for Norge.
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.
I samarbeid med Vestvågøy kommune holdt vi 6 ganger åpen hall for barn og ungdom i
Lofothallen i november/desember. Unger fra flyktningmottaket ble også hentes av oss for å
kunne få delta i fotballrelaterte aktiviteter. 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.
I samarbeid med LofotenMat har vi gjennomført prosjektet sunn mat i sunn kropp som har tatt
for seg hva som serveres på turneringer for barn og ungdom.
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LFK har i høst jobbet 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 2016 avvikles 4. – 7. august.
Vi takker alle trenere og foresatte i klubben for den innsatsen de har gjort i 2015.
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 2016 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 tilliten og håper at aktivitet og resultater blir like gode i 2016.
For styret i ungdomsavdelinga, 18.02.2016
Arne H. Reiersen
Leder
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MINI 1 - lag 1
Trenere:
John Kristian Tryggstad,
Fredrik Nygård,
Karl-Erik Jentoft
Spillere:
Olav Tryggstad, Gabriel Hansen, Ferdinand Johannes Nygård, Sondre Eines, Sander Bruun
Hadi Karimi, Amir Heydari, Isak Eriksen , Lucas Nicolay Paulsen, Robin Lorentzen,
Jonathan (vært med på noen treninger )
Gjennomføring av sesongen
Laget har gjennomført en trening i uken i perioden april 2015 – oktober 2015. Laget har deltatt
på turneringer for mini 1, samt to tilleggsturneringer i Lofothallen.
Laget har fokusert på basisteknikk med hovedfokus på føring av ball (minimerke). Laget har hatt
fokus på 2v2/3v3 – spill på små flater med mange involveringer.
Laget har videreført fokus på klubbens verdier (TURI) både gjennom samtaler og konkrete
hendelser.
Lagledelsen har hatt fokus på foreldreinvolvering på treningene.
Deltakelse i cuper/turneringer
Alle turneringer for mini 1, samt to tilleggsturneringer i Lofothallen.
Hilsen trenerne
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MINI 1 GUTTER – lag 2
Lagledelse:
Lagets trenere har vært: Alf-Einar Gjertsen og Joseph Tete.
Lagets spillere:
Mohammed Babiker, Raid Mhujub, Ola Nyvoll Andreassen, Leo Hansen, Nicolai Klingan Gjertsen,
Sam-Joseph Tete, Philip Nygård, Abdihakim Abukur, Sebastian Tetlie og Marcus Bendiksen.
Gjennomføringen av sesongen:
Vi startet trening i mars og har hatt 1 trening i uka til i midten av oktober, med unntak av
skoleferien. 6 av spillerne spilte sammen på laget også i 2015, mens det kom 4 nye spillere. De
nye spillerne ble godt tatt i mot i treningsgruppen og samholdet som var i laget er noe vi
trenerne er veldig stolte av. Fotballmessig utviklet alle spillerne seg fint i løpet av sesongen.
Treningene ble brukt til å spille fotball, samt at vi har fokusert på øvelser med pasning, føring av
ball, mottak, vendinger og avslutninger. Alle spillerne gjennomførte også prøven til Minimerket.
I tillegg til dette har vi også forsøkt å gjøre spillerne oppmerksomme på klubbens grunnverdier i
forhold til Trivsel, Utvikling, Respekt og Inkludering. Vi hadde sesongavslutning for spillere og
foreldre/søsken på Klubbhuset til LFK med kake/brus og utdeling av diplomer og Minimerker.
Deltakelse i cuper og turneringer:
Laget har deltatt i alle turneringene i «serien» og på Cupturneringene Sparebanken Cup, XL Bygg
Cup og Lofot-Tidende 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.
Spillere:
Matheo Johansen, Sander Elstad, Arnt Robin Arntzen, Mathias Tetlie, Kristian Evjen, Magnus
Nygård Hansen, Philip Olsen.
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. Har deltatt på bend it cup i svolvær i et nydelig
solskinn.

Vigdis Lorentzen
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MINI 1 GUTTER – lag 4:
Hans-Eirik Jonassen, hovedtrener
Dag Henry Jonassen, assistenttrener
SPILLERE :
Emil Brækken, Zein Mohammed Hamarna, Sigurd Johansen, Erling Jonassen
Magnus Jonassen, Simon Pleym Jonassen, Daniel Pilkvam, Andreas Storheil, Kristoffer Stormo
Benjamin Andre Torheim
MINI-TURNERINGER VI HAR DELTATT PÅ :
21. MARS : Lofothallen (3 kamper, Sparebank 1-cup)
25. APRIL : Lofothallen (3 kamper, XL-bygg cup)
9. MAI
: Lofothallen (3 kamper)
23. MAI
: Gravdal
(3 kamper)
30. MAI
: Reine
(3 kamper)
13. JUNI
: Borgtun
(3 kamper)
20. JUNI
: Sydalen
(3 kamper, Vågan cup)
22. AUGUST : Svolvær
(4 kamper, Bendit-cup)
29. AUGUST : Ramberg
(3 kamper)
12. SEPTEMBER : Ballstad
(3 kamper)
19. SEPTEMBER : Stamsund
(3 kamper)
17. OKTOBER : Lofothallen (3 kamper, Lofot-Tidende cup)
-----------------------------------------TILSAMMEN :
37 KAMPER
Vi har deltatt på alle turneringer/cuper som vi har hatt muligheten til, i tillegg til at vi meldte oss
påen turnering i Vågan Cup ; i Sydalen på Sydal grusbane og Sydal skoles ballbinge lørdag 20.juni.
Vi har vært så heldige å få kjennskap til følgende mini 1 lag gjennom 2015-sesongen :
Reine IL (6 ganger) Flakstad IL (4 ganger) IL Blest (3 ganger) Kabelvåg IL 2 (3 ganger)
Leknes FK 3 (3 ganger) Ballstad UIL (2 ganger) Gravdal UIL 2 (2 ganger) Leknes FK 1 (2 ganger)
Leknes FK 2 (2 ganger) Gravdal UIL 1, Kabelvåg IL B, Leknes FK jenter 2, Medkila IL 08 rød
Stokmarknes IL 2, Strauman IL, Svolvær IL 1, Svolvær IL 5, Svolvær IL G8 2, Værøy IL
Det er 37 kamper mot 19 lag fra 12 forskjellige klubber. Uten å fokusere på resultat så har
guttene scoret nesten 200 mål i år 
OPPSUMMERING :
Laget har bestått av 2007 og 2008-modeller. Av disse er 7 stk født i 2007 og 3 stk født i 2008.
De 7 guttene fra 2007 var fra samme mini 1-lag som i 2014, mens de 3 født i 2008 var nye
tilvekster.
Vi har trent hver mandag mellom 16.30 og 17.30 i perioden fra og med 9.mars til og med
12.oktober, og hovedfokus på treningene har vært at guttene skulle ha det gøy og samtidig
videreutvikle lagfølelsen, vennskap og holdninger generelt.
Vi har spilt på store mål stort sett hver trening, og forsøkt å få til at alle skulle få så mange
ballberøringer
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som mulig, og mulighet til å score mange mål. Vi har også trent mye på skudd, teknikk og
pasninger.
Det har vært jobbet endel med at guttene skulle bli flinkere til å spille ballen til hverandre
under trening og kamp, noe jeg synes de har blitt mye bedre til etterhvert.
Etter sommerferien har vi hatt mest fokus på å bli bedre til å bruke bredden av banen
og gitt keeper en mer aktiv rolle gjennom å spille seg ut fra forsvar.
Den 21.september hadde de 4 mini 1-lagene en fellestrening hvor de som var tilstede tok
minimerket 1.
Guttene har byttet på å være keeper, og alle som har ønsket å stå i mål har fått lov.
Vi har hatt nullfokus på stygt spill/språkbruk. Dette har for øvrig ikke vært noe problem
da guttene har hatt med seg fine verdier hjemmefra i år også 
Lagfølelsen har vært bra, men jeg må ta selvkritikk på at jeg ikke har fått med de nye som kom
inn i laget så godt som jeg hadde ønsket. Men det skal sies at de 3 guttene som var nye har hatt
STOR framgang.
I den forbindelse kan det kanskje være en tanke for ledelsen i klubben å i framtiden forsøke å
sette opp lagene slik at alle har ihvertfall en klassekamerat på laget, helst fler, da jeg tror det vil
styrke lagfølelsen. Guttene kan da for eksempel snakke fotball ilag på skolen.
Det har vært lagt vekt på at ALLE skulle få spille tilnærmet LIKE mye, og å få jevnest mulig
kamper. Dermed har noen fått spilt mye i enkelte kamper, og mindre i andre kamper,
noe guttene har godtatt, selv om mange av guttene ønsker å spille hele tiden 
Oppmøte på trening og kamp har vært bra, selv om vi kun har vært fulltallige på trening og kamp
en gang.
Dag Henry Jonassen har assistert meg på enkelte treninger og kamper.
ALLE har hatt stor framgang siden begynnelsen av sesongen, og jeg er spesielt stolt av måten
guttene framsto på i Bendit-Cup i Svolvær til tross for at de fikk det forferdelig tungt utover
dagen.
De 7 guttene født i 2007 har alle gitt beskjed om at de blir med meg over til mini 2 neste sesong,
hvor det etter planen skal arrangeres fellestreninger for alle mini 2-lagene i januar og februar,
før vi bryter opp og trener hver for oss fra slutten av februar av. Det er i alle fall planen.
Vi får forhåpentligvis beholde samme gruppe, og vil får inn 3 eller 4 andreårs mini 2-gutter.
Så har Katrine (mammaen til Benjamin) sagt ja til å være assistenttrener for laget neste år,
og planen er at foreldrene skal involveres mer under trening og kamp 
De 3 guttene født i 2008, Andreas, Sigurd og Simon er fortsatt mini 1 til neste år,
og jeg håper alle 3 fortsetter med fotballen, da det bor mye fotball i alle 3 
Til sist vil jeg takke klubben for all hjelp gjennom sesongen, og alle foreldrene som har stilt opp
på trening og i kamp. Og jeg vil takke guttene for en kjempefin sesong, de har vist stort
engasjement og stor spilleglede på hver trening og i hver kamp. De er en kjempefin gruppe som
jeg er veldig stolt av 
Jeg vil også takke alle arrangører, dommere, trenere og spillere som vi har møtt i år for en
kjempefin sesong.
Hans-Eirik Jonassen , Trener LFK Mini 1 lag 4 i 2015-sesongen
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MINI 1 jenter
Lagledelse:
Årets trenere har vært Andre Olsen, Stig Johansen og Jann Magne Kasteng-Jakobsen (mars-Aug)
Spillere:
Pernille E. Olsen, Linnea S. Hansen, Ariel Johansen, Nora Hartviksen, Ane Slydal, Synne Solberg,
Johanne Holand, Mie S. Leonhardsen, Tori B Nysæter, Kristina Johansen, Victoria Torgersen,
Rebecca Bongwa, Eline Solheim, Samanta Santa Auzina , Emilie K Jakobsen, Julie Pilkvam, Miriam
Ellingsen, Eimy L Erikson, Kristine Andreassen, Malin Horn, Ane-Amalie Liland og Maya Solstad
Gjennomføring av sesong 2015.
Vi startet opp treningene allerede i februar. En stor del av gruppa var med videre fra forrige
sesong med mini 1, men heldigvis kom det noen nye spillere og. 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 stort oppmøte.
Treningene er gjennomført etter nasjonal rammeplan for 6 til 8 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 kaker, brus og utdeling av diplomer
i klubbhuset til stor glede for jentene.
Deltagelse på kamper og turneringer.
I år har vi deltatt på 7 seriespillturneringer og 4 cuper. Vi startet med Sparebank1 cup 21 mars,
og så var det XL-Bygg cup i april før seriespill tok til. I august deltok vi i Bendit cup i Svolvær. Så
var det 3 seriespillturneringer før vi avsluttet med Lofot-tidene cup 17 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 vi gjennomført Mini 1 merket på høsten. Da var vi 17 jenter igjen, som alle besto med
glans. 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 1 jentene.
Trenere
Andre Olsen og Stig Johansen
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Mini 2 GUTTER - Lag 1.
Kim- Verner Solstad og Vigdis Lorentzen har trent disse flotte guttene. Vi vil takke alle foreldrene
som stilte opp med draktvask, kjøring og annen dugnad for laget og klubben.
Guttene som spilte på dette laget var :
Oliver Solstad-Salomonsen, Noah Johansen, Julian R. Salomonsen, Rasmus Rasmussen, Samuel
Mehari, Sebastian S. Jakobsen, Jonathan Tetlie, Gabriell Karlsen og Håkon L. Bech.
I år har vi på trening trent på medtak/pasninger i 3/4 kant, skudd, vil ha ballen, dribling samt
komme seg bredt bak og foran. Dette prøvde vi også å ha fokus på i kampene. Guttene har spilt
like mye, vi har delt opp kampene der vi har byttet 2(3) og 2(3) i 3 eller 4 min runder.
Dette har fungert veldig bra.
«Serie spillet» spilles på, Leknes, Stamsund, Blest, Gravdal, Ballstad, Flakstad og Reine. Vi har
også deltatt på Bend it cup ( Svolvær), Sparebank Cup(Leknes), Lofot-Tidende Cup(Leknes).
Sportslig hilsen
Kim-Verner Solstad og Vigdis Lorentzen.
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Mini 2 GUTTER – Lag 2
Lagledelse:
Stig Johansen, Jan Are Voie og noen flinke foreldre.
Navn på benyttede spillere:
Nicholai Johansen, Marius Voie, Trygve Enevold Hansen, David Iversen, Roel Johan Johansen,
Noah Amundsen, Leander Iversen Mosseng, Tobias Urås og Awad ( Vet ikke etternavn).
Gjennomføring av sesongen:
Treningen startet vi med i januar og siste trening for sesongen var 14. oktober. De fleste
treningene på vårsesongen hadde vi i Lofothallen, mens høstsesongen trente vi ute på
kunstgresset. Vi har delvis trent sammen med andre lag. Blant annet tok alle lagene mini 2
merket sammen. 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 veldig bra dette året. Både
fotballmessig, men også når det gjelder oppførsel ovenfor andre. Men det er individuelle
forskjeller. Noah Amundsen og Awad var bare med på vårsesongen, så ble de borte. Det var
synd, for de hadde begge god utvikling fra året før. Spesielt Noah.
Vi har hatt 2 spillere som har hospitert dette året. Roel Johan hele året og Trygve halve året. De
var begge veldig fornøyd med det. David kunne nok også hospitert, men vi kom aldri i gang med
det.
Vi avsluttet sesongen med hjemmelagd pizza, brus, utdeling av diplom og mini 2 merker, fra LFK
(takk til LFK), på klubbhuset i Lofothallen 13.november. Vi takket også spillerne for tiden vi har
hatt sammen med dem og ønsket dem lykke til på lillegutt.
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 17 oktober og deltok i SNN-cupen 21.mars.
Vi vurderte å melde oss på til Bend - it cup i Svolvær, men det var liten interesse blant foreldrene
da det mest sannsynlig innebar at vi måtte møte både lørdag og søndag for å spille 3 eller 4
kamper.
Mvh
Stig Johansen
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Mini 2 GUTTER – Lag 4
Trener: Arvid Sandnes
Spillere:
Henrik Stormo
Erlend Fjelltun
Theodor Arntsen
Anders Hansen
David Friksen
Adrian Johan Sandnes
Sigve Solberg
Mats Benjaminsen
Jens Martin
Asbjørn Davidsen
Johannes krogh Olsen
Christoffer Olavsen
Har deltatt i alle turneringer og cuper for denne årsklassen. Har også deltatt i Bendit Cup hvor laget var på
godt nivå med lagene fra feks. Harstad og Narvik.
På grunn av mange spillere så har vi meldt på 2 lag i turneringer. Leknes 4 og 5.
På treningene har vi fulgt NFF opplæringsplan som ligger ute på S2S sin treningportal.
Samtlige spillere har gjennomført Mini2 merket.
Med sportslig hilsen
Arvid Sandnes
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LILLEJENTER
Lagledelse
Trenere for jentene har vært Trond Harald Slydal og Lars Helbostad
Navn på benyttede spillere
Trine Lise Hansen, Thale Johnsen, Emma Nyvoll, Kajsa Fjellheim Slydal, Dina Reiersen, Elisabeth
Larsen, Vilja Vian Helbostad, Agnethe I. Finstad, Live Mevold, Rebecca Horn, Erika Hunnestad,
Maja Eline Elstad, Stine Bakkemo, Yvonn Hansen, Ghazal Fares Mosbeh, Guro Jørgensen, Eline
Rist, Tora T. Storeide, Selma Statle, Aurora Fygle
Gjennomføring av sesongen
Laget spilte i lillejenter sammen med 2 lag fra Gravdal, og i tillegg har Kabelvåg vært med på flere
av turneringshelgene. Vi har vært ca.20 jenter, og har ikke hatt faste lag. Vi har lagt vekt på
trivsel og mestring, og det har bidratt til minimalt med frafall. Vi har hatt to treninger i uka, fra
mars, med opphold i skoleferien. 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. 13 av jentene går nå opp og er småjenter i 2016. De
fleste 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.
Fem av jentene er med på sonetrening for jenter født 2003, og to av disse har også vært tatt ut
til sonetrening for jenter født 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
Vi har deltatt med to lag i alle turneringer.
Turneringshelger: Leknes 09.05.15, Ballstad 23.05.15, Flakstad 30.05.15, Stamsund 13.06.15,
Reine 29.08.15, Bøstad 12.09.15 og Gravdal 19.09.15.
Cup: Sparebanken cup, 22.03.15, XL-cup, 26.04.15 og Lofot-tidende cup, 18.10.15
Mvh
Lars Helbostad
Trond Slydal
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JENTER 14
Trenere:
Geir Inge Johnsen - trener
Kathrine Larsen - trener
Alf Arne Kristiansen - Materialforvalter/sjåfør/statistikk
Ole Martin Hammer - Materialforvalter/sjåfør
Arne Reiersen - Diverse ++
Lene Pedersen - Sykepleier
Spillere:
Tonje Helene Pedersen, Marianne Bakken, Maria Kristiansen, Astrid Hammer , Amanda Hammer
Jenny Eltoft, Johanne Haakestad, Mathilde Lorentzen, Mirjam Horn, Oda Jakobsen Håheim
Sara Arntsen, Stine Lykseth, Tea Javelin Johnsen, Frida Walle Hansen , Helene Mari Torheim
Katrine Kristoffersen, Mia Cristin Edvardsen, Salome Bongwa, Sandra Holand
Gjennomføring av sesongen:
Plass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lag
Leknes 1
Sortland
Henningsvær J14
Leknes 2
Kabelvåg J14
Stokmarknes
Ballstad
Stokmarknes 2
Svolvær 2
Sortland J13
Flakstad
Stamsund
Svolvær
Andenes

Kamper
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Hjemme
V UT MÅL
6 0 0 85 - 7
5 2 0 35 - 12
5 0 1 29 - 20
6 0 0 53 - 10
7 0 0 53 - 34
4 1 2 32 - 21
2 0 4 23 - 32
3 0 3 31 - 24
3 1 2 55 - 14
3 1 2 12 - 15
2 1 4 35 - 65
1 0 5 22 - 35
2 0 6 26 - 46
0 0 7 7 - 73

Borte
V UT MÅL
5 2 0 34 - 5
5 0 1 35 - 13
4 0 3 51 - 27
3 0 4 15 - 25
2 0 4 28 - 38
4 1 1 45 - 16
5 0 2 56 - 33
3 0 4 38 - 37
2 1 4 34 - 34
1 1 5 20 - 48
1 0 5 17 - 44
1 1 5 16 - 43
0 0 5 10 - 43
0 0 6 9 - 92

Total
V UT MÆL
11 2 0 119 - 12
10 2 1 70 - 25
9 0 4 80 - 47
9 0 4 68 - 35
9 0 4 81 - 72
8 2 3 77 - 37
7 0 6 79 - 65
6 0 7 69 - 61
5 2 6 89 - 48
4 2 7 32 - 63
3 1 9 52 - 109
2 1 10 38 - 78
2 0 11 36 - 89
0 0 13 16 - 165

DIFF
107
45
33
33
9
40
14
8
41
-31
-57
-40
-53
-149

Poeng
35
32
27
27
27
26
21
18
17
14
10
7
6
0

Leknes J14 har i sesongen spilt med 2 lag i 7’er serie Lofoten og Vesterålen - Hålogaland
Fotballkrets. Da vi hadde så stor spillertropp, så valgte vi å ha to lag: Leknes 1 og Leknes 2.
Tabellen sier alt om hvordan sesongen har forløpt :) Vi hadde en ambisjon om å vinne serien
samt få begge lagene blant topp 6.
Målsetningen for sesongen 2014 må sies å være oppnådd med bravour!
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Leknes 1 gikk som serievinner til kretsfinale i Hålogaland Fotballkrets. Her ble Bjerkvik satt på
plass i finalen med 3-1, og Leknes 1 ble også kretsvinnere i sesongen!
Når det gjelder opplegg og satsingspunkter/fokusområder for sesongen så vedlegges
oppkjøringsplanen for LFK J14. Her framgår hva vi har lagt vekt på før og under sesongen. Det
skal spesielt nevnes at vi har jobbet med noe ekstra fokus på forsvarsarbeid. Det vises på
målstatistikk i slutt-tabellen.
LFK har en helt fantastisk jente-gjeng i J14- 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 aktiviteter på turneringsreiser. Felles mat, felles sosiale aktiviteter, quiz etc.
Det har vært overnatting i klubbhuset og i forbindelse med resultater i cupene vi har deltatt på,
så har det vært gjort litt ekstra stas på jenten i form av pizzakveld på klubbhuset
Deltakelse i cuper/turneringer:
LFK J14 har deltatt på følgende cuper, med følgende resultater:
- Ballangen Cup: 2. og 3. plass.
- Fun Cup, Narvik: 2. plass.
- Skibsgården Cup, Sortland: 3. plass.
- Byggern Cup, Leknes: 1. og 2. plass.
- Skårungen Cup, Svolvær: 1. plass.
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Spillere som har representert klubben eksternt:
LFK J14 har hatt følgende spillere tilmeldt på sone-lag 2014/15 (tar med oppmelde også senhøst/vinter 2015):
Tonje Helen Pedersen (keeper), Stine Lykseth (keeper)
Hedda Reiersen, Marianne Bakken, Maria Kristiansen, Amanda Hammer, Astrid Hammer
Oda Jakobsen Håheim, Tea Javelin Johnsen, Mirjam Horn, Jenny Eltoft, Salome Bongwa
Johanne Haakestad
Til kretslagskamp har følgende vært oppmeldt og på samling:
Astrid Hammer, Amanda Hammer, Oda Jakobsen Håheim, Marianne Bakken , Maria Kristiansen
Utmerkelser (innsatspokal):
Det vil utdeles 10 trenehest-pokaler til de jentene som har over 75 % oppmøte på trening. I
tillegg vil det deles ut pokal til sesongens beste spiller.
Denne spilleren er: Marianne Bakken.
Begrunnelsen for denne utnevnelsen er at Marianne er en jente full av fotball på alle nivåer. Hun
er blant top 10 på antall treninger, hun er en humørspreder i spillegruppa, representerer ‘TURI’
på en eksemplarisk måte, er lydhør og lærevillig på treninger, følger instruksjoner fra trener både
på trening og i kamp, har utviklet seg fotballmessig teoretisk i MEGET stor grad og har en
kondisjon og grunnteknikk på flere områder som alle kan da lærdom av. Konsekvensene av
dette, er at Marianne ‘bøtter inn mål’ i sesongen. Det er også en spiller som gjennom en veldig
lang sesong ikke er skadet. En klassespiller for sin alder både i hode og ben!
Sign./Geir Inge Johnsen
Leknes Fotballklubb J14
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SMÅGUTTER 2015
Hovedtrener for Småguttelaget var Kim-Verner Solstad, med meg hadde jeg Jan Are Woie(ass.
Trener) og Kashmir Ezechikwelu (keepertrener).
Disse 28 guttene spilte på småguttene:
Ndagije Tuyishime , Abel Mehari, Alexander Voie, Allen Ezechikwelu, Christian Brunstad Karlsen,
Christian Brunstad Karlsen, Christian Horn, Christoffer Fredriksen, Geir Andre Hansen, Henrik
Andersen, Johannes Horn, Johannes Lorentzen, Johannes Storheil, Kristoffer Skj.Kristiansen,
Nikolai Iversen, Patrik Johansen, Petter Andre Hattrem, Sebastian Arntsen, Simon Solberg,
Thomas Henningsen, Tormod Tangrand, Oliver Andreassen, Oskar Sveum, Jakob Andreassen,
Abdallah Rabee Al-Saade, Steffen Rondung, Andreas Stormo, Fredrikk Skulbru Klevstad og
Jabarti Asad.
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
ett 7-er lag og ett 9-er lag, samt at vi differenserte på treningene. 25 av de 28 guttene fikk spille
på 9-er laget. Vi jobbet mye med possesion spill, teknikk og taktisk valg med ball i øktene.
Sosiale tiltak som ble gjorde var at vi hadde pizza i klubbhuset, foreldre som bakte boller og kom
med på trening samt turneringer som man var med på.
Vi hadde 76 treninger med 73 % oppmøte,
Allen hadde 72 treninger.
Årets spiller ble Christoffer Fredriksen med kriteriene som var utvikling, oppmøte og gledes
spreder.
Turneringer som vi deltok på var Rema Cup på Melbu, Bygger`n Cup ( som vi vant ), Skårungen
Cup i Svolvær, Fun Cup i Narvik og Sortland Ungdoms Cup.
Tabell for 7 er laget:
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Tabell for 9 er laget :

For trenerne
Kim Verner Solstad
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GUTTELAGET 2016
Lagledelse
Sten Roger Sandnes, Bernt Lauritsen og Jossi Pettersen.
Navn på benyttede spillere
Tobias Håheim, Sander Sandnes, Tonje Emilie Sandnes, Brynjar Lauritsen, Mohammed A
Mohammedi, William Nicolaisen, Brynjar Olsen, Sivert Arctander, Ole Henrik Krogtoft, Jonas
Bongwa, Brynjar Mosseng, Thomas Henningsen, Simon Pedersen, Markus Andersen, , Kim Leon
Håkonsen, Ferdinand Wagner, Tobias Thomassen, Mathias Saupstad Pettersen, Simen Danielsen,
Sander Fossen, Alexander Nordly, Kristian Kristoffersen, Sondre Karlsen, Julian Berglund Øien,
Najiib Said Mohammed, John Katambayi.
Gjennomføring av sesongen
Morsom og spennende sesong i samarbeid med Gravdal.
Guttene har stilte med ett 7-lag(Lofoten /Vesterålen) og 11-lag(Lofoten) i serien – til sammen 15
seriekamper og 2 kretsfinaler.
Vi startet med tre treninger pr uke tidlig i januar mnd. Vi har gjennomført 75 treningsøkter fra
januar til oktober, kun avbrutt av 14 dager treningsfri i juni. Vi har et oppmøtesnitt på 33, hvor
den ivrigste har 59 økter, og den minst ivrige har 19 blant dem som stod ut hele løpet.
Innsatsen og viljen til å lære har vært upåklagelig. Samholdet i gruppa har vært meget bra,
spillerne har vært svært flinke til å inkludere hverandre.
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 sammen med overtallsspill 2:1 og 3:2. Flotte
øvelser for å skape god spilleforståelse (bevegelse uten ball og ift ballfører).
Deltakelse på flere turneringer med god motstand har også vært en viktig utviklingsfaktor for
guttene.
Ønsker å få takke Jossi Pettersen for et strålende samarbeid på ALLE plan.
Deltatt på følgende turneringer:
Coop cup, Melbu , Byggern Cup, Leknes , Fun Cup, Narvik, Bodø Cup, Skårungen cup, Svolvær.
Kampstatistikk
Vant 7-lag serien for LOVE, men tapte KM finalen for Gratangen/Grovfjord 6-4 og 3-5 hhv borte
og hjemme. 11-lag ble nr 4 i LOVE serien.
Spillere som har representert klubben eksternt
Sone, krets, Regional og landslag G16 Mohammed Amin Mohammedi
Sone og Krets, Tonje Emilie Sandnes.
Utmerkelser.
Treningshesten, Simen med 59 treninger.
Najiib og Simon har begge skåret 16 mål – Najiib har 1 kamp mindre.
Sten Roger Sandnes / Bernt Lauritsen, og Jossi Pettersen
Trenere Leknes FK / Gravdal UIL.
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ÅRSBERETNING Senioravdelingen 2015
Seniorstyret 2015:
Robin Ringstad, leder
Iselinn Borgvatn, nestleder
Morten Eliassen, kasserer
Bengt Lorentsen, medlem
Karolina Løf, medlem
Arne Christoffersen, vara
Styret og støttespillere. Aktivitet og saker
I 2015 var seniorstyret igjen satt opp med damer i rekkene. Sånn bør det være. I tillegg til de
rent formelle krav om styresammensetning, er det sterkt ønskelig at både damer og menn er
representert for å ta fatt i de mange typer gjøremål som foreligger for å holde LFK-hjulene i god
gjenge. Så skjedde det beklagelige at nyvalgt medlem Karolina L, av personlige grunner, aldri
dukket opp for å bidra til seniorstyringa. Vara Arne C har derfor vært kalt inn til alle styremøter
som vanlig medlem. Siden ettersommeren har også Morten E vært utilgjengelig for videre
styrearbeid. Det har i tillegg vært vanskelig å samle hele styret til noen av de regulære møter i
løpet av året. En del møter er derfor avviklet med tynt styre til stedet, men det har til gjengjeld
vært hentet inn andre støttepersoner fra LFKs rekker for å handtere aktuelle saker og aktiviteter
i årets løp.
Det må i slike og mange andre sammenhenger understrekes at ho Marianne L som sekretær for
klubben, stiller opp. Ho utgjør en uvurderlig ressurs for sstyret. Takk for det!
Også i 2015 har ho Karin Muth J hatt en sentral rolle i senioravdelinga med å ta hovedansvar for
kiosk og kjøkkenfunksjon. Sammen med andre frivillige, Linda Lauritsen må nevnes, og en del
spillere, har det viktige kjøkkenarbeidet ført til trivsel og overskudd i kassa hele året.
Det har i 2015 vært avholdt møter ca en gang månedlig. Aktiviteten var mere laber mot slutten
av året. Alle styremedlemmer har underveis også vært involvert i diverse annen møtevirksomhet
og prosjekter i klubbsammenheng. Sstyret var godt representert ved årsmøtet for kretsen i
Narvik i februar. Oppholdet der ble i tillegg til sosialt og faglig innhold utnyttet til interne
møtesaker og budsjettarbeid før årsmøtet i mars.
Hovedsaker for styret har som tidligere dreid seg om forberedelser til sesongen, diskusjoner om
damelag – som blir en realitet i 2016, kampavvikling, drift av bussen, dugnadsprosjekter samt
nye eller våre faste arrangementer. Arbeidet med ajourføring av økonomien og oppfølging av
budsjettet, har til gjengjeld ikke gått helt som tenkt. Dette som følge av at vår kasserer har vært
utilgjengelig i høst. Behovet for full oversikt har likevel ikke virket påtrengende ettersom
økonomien har syntes stødig hele året.
Utover høsten og helt inn i 2016 har spørsmålet rundt videre samarbeid med Gravdal UIL eller
eget 5. divisjonslag for neste sesong vært et uavklart spørsmål. Handteringa av dette har først
og fremst vært gjort av TrenerForum og Sportslig Utvalg. Uklarheter her har også medført
forsinkelser med våre nye treneravtaler.
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Kamparrangementene særlig i 4. divisjon, er et spesielt ansvar for styret. Her har alle
styremedlemmer ganske faste oppgaver i den grad de er tilgjengelige på kampdag. Til kamper
med forventet stor publikumsinteresse, ble det hentet inn hjelp til billettsalg. Fast speaker er
Arne C med stand-in Bengt G. Bengt L er stadig bussansvarlig for klubben omtrent på heltid.
Romjulscupen er kanskje vårt største årlige arrangement. Her stiller store deler av klubben opp
og samarbeider. Noen gjør en uvurderlig, frivillig jobb to og nesten tre dager til ende. I 2015 var
det rekordbesøk og omsetning i Lekneshallen. Et svært viktig arrangement for senioravdelinga
men også hele LFK.
Sportslige resultater
Sportslig sett var 2015-sesongen den beste for vårt A-lag på lange tider Med kun to uavgjorte og
to tap på 22 kamper endte vi helt oppi ryggen på vinnerlaget Lofoten. Seier 8-1 over Ballstad
med TV2 på besøk og 2-1 seier med Kamals skåring i siste minutt mot Lofoten heime, var
desiderte høydepunkter. Trenere Trond J, Fredrik N og Trond HS har stor ære av årets jobb og
resultater. Her er et godt grunnlag å bygge videre på i kommende år.
5. divisjonslaget og junior/G19-samarbeidet med GUIL gjorde også bra fra seg i respektive serier.
Men erfaringa viste at vi vanskelig klarer å opprettholde eget tilbud til gutta mellom G16 og
seniorene. Ettersom andre klubber også sliter med å stille juniorlag, blir det sportslige tilbudet i
en G19-serie magert for denne spillergruppa.
Heimekamp (med en del gjestespillere) mot Bodø-Glimt en godværsdag i september var på alle
måter en positiv erfaring, men resultat 0-9 viser at vi ennå har et stykke igjen…
Våre aktive vant ikke romjulscupen i 2015 heller. Det gjorde eviggode X-LFK-gutter som slo
Ballstad i finalen og tok sitt andre napp i vandrepokalen. Vi tar det som en heimeseier!
En sportslig inspirasjon og et veldig hyggelig bekjentskap kom til klubben i form av Robbie Tice,
etablert spiller fra Canada som spilte A-lagsfotball og trente våre yngre spillere en tidlig
høstmåned.
I løpet av året ble det gradvis aktivitet for våre junior- og seniordamer. Kampene og resultatene
får komme i 2016. Det vil trolig bli satset på å delta i turneringer i år.
Det ble avholdt eget møte med/om mixlaget i sommer. Ukentlige faste treninger avholdes. Nye
drakter tatt i bruk. Laget deltok i turnering i Bodø med gode resultater og høy trivselsfaktor.
Det vises for øvrig til rapporter fra trenere på vegne av sine lag.
Trenere og støtteapparat
Trond J med assistent Fredrik N fortsatte trenerjobben med A-laget siste år. Trond HS kom inn
som ny støttetrener samt oppmann. Vi takker alle for innsatsen i suksessesongen!
Vårt GUIL/LFK 5.div.lag var sportslig underlagt Finn Olufsen hos Gravdal, mens våre trenere
utgjorde en støtteressurs.
Morten E og Geir H startet opp med juniorlaget i vår. Etter en del endringer i opplegget,
avsluttet Sten RS som trener for laget på høsten. Sistnevnte tar også tak i damelaget for neste
sesong i tillegg til oppgaven som sportslig leder i LFK. Takk for utført jobb og gåpåvilje videre!
Kåre Stenbakk er stadig trener og altmuligmann for mixlaget. All slags takk for det!
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Økonomien og prosjekter.
2015-budsjett ble utarbeidet mens styret var samlet til kretsmøte og kurs i Narvik i februar. Om
kontrollen med budsjettet ikke har vært fulgt opp helt som tenkt, har som nevnt økonomien
tilsynelatende vært under god kontroll i 2015.
Gode kampresultater har gitt bra med publikum, vesentlige kioskinntekter og pluss i regnskapet.
Stabile og til dels nye sponsorer kommer godt med. Takk til dem og til sponsoransvarlig!
TINE fotballskole ble avviklet på tradisjonell måte rett etter St Hans. Også denne gang fylte vi
kvoten - 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. Nytt av
året var at en av våre sentrale spillere, Hans WW, fikk ansvar for ledelse av fotballskola, mens
øvrige spillere som tidligere, utgjorde instruktørkorpset.
Den ikke-budsjetterte kampen mot Bodø-Glimt kostet oss noen kroner i dekking av reiseutgifter,
men mye publikum sikret likevel fine plusstall i regnskapet.
I julemåneden fikk vi tilbud om å selge Lofotspillet til kr 400 i netto inntekt pr stk. Her stilte
spillere og andre opp og skaffet klubben gode ikke-budsjetterte ekstrainntekter før årets slutt.
Publikumsmessig og økonomisk ble Romjulscupen en stor suksess. 85.000 kr i netto overskudd
er trolig rekord?
Overnevnte poster sikret senioravdelinga ekstra inntekter godt over det som lå i årets budsjett.
På utgiftssida var Tyrkiaturen i februar ekstraordinær i forhold til tidligere år. En kostnad på ca
175.000 hadde vi likevel budsjettert dekning for og det kan i ettertid se ut for at
treningsoppholdet var med å sikre årets sportslige suksess.
Andre reiseutgifter og bilgodtgjørelse ble langt dyrere enn beregnet. Men merutgifter på
heimhenting av spillere i høst mens A-laget lå an til mulig opprykk, var en kalkulert avgjørelse
som ble tatt i eget styremøte i august.
Av andre store og underbudsjetterte utgiftsposter, teller varekjøp, utstyrskostnader og
reklame(!) tungt og negativt i regnskapet.
Når vi får presentert årsregnskapet, mener vi å se en del feile posteringer som slår negativt ut for
senioravdelingas økonomiske resultat, men det er likevel klart at underskuddet er stort i 2015.
I 2016 trengs det strengere utgiftskontroll og eventuelt nye og store inntektsprosjekter. Før
sesongen er startet ser vi sterk økning i lønnsutgifter. Faste, ekstraordinære overføringer fra
ungdoms- eller hovedstyret, kan vi vanskelig budsjettere med.
2016 er godt i gang. Årets treningsuke for A-gutta går i år til Spania til en billigere penge enn
Tyrkiaturen i fjor. Det er økonomisk ønskelig og gir trolig like godt sportslig utbytte.
Så har vi igjen forventninger om at damelaget etablerer seg bra og kanskje gir grunnlag for
seriespill på litt sikt.
Samarbeidet med GUIL på 5. div.nivå fortsetter inntil videre. Vi trenger et godt tilbud for våre
kommende A-spillere.
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Og så har LFK fostret en landslagsspiller! Han Moa Mohammedi har allerede akslet den røde
midtstoppertrøya med flagget på brystet for G16 flere ganger. En kjempeflott og inspirerende
fotballopptur for alle rundt han og hele LFK! Vi i styret har også lagt merke til hans gode
egenskaper utafor banen – under romjulscupen meldte han seg først til å flytte mål fra
Lofothallen til Lekneshallen. Så bidro han til rigging av hallen. På tirsdagen solgte han billetter.
Etter turneringa var han med og ryddet opp. Innimellom spilte han for laget sitt på
overbevisende måte. Sånt kan det bli landslagsfolk av! Vi gratulerer og vil følge spent med Moa i
mange kommende år!
Det blir utskiftinger i seniorstyret i 2016 også. Om et år blir alt styrearbeid trolig samlet i et
hovedstyre for hele klubben. Vi tror og forventer suksess på mange plan også dette året.
Sittende styre takker for seg og for samarbeidet med hele LFK-flokken! Lykke til til nystyret og
alle som står på med uegennyttig innsats i 2016!
På vegne av seniorstyret 2015
Robin Ringstad, leder
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JUNIOR G 19 Leknes / Gravdal
Gjennomføring av sesongen
Samarbeid med Gravdal ble opprette høsten 2104 for felles Jr lag i sesongen 2015.
Det ble startet med 2 treninger pr uke tidlig i januar mnd.
Guttene hadde et godt oppmøte i begynnelsen av vinteren noe som resulterte i som vinner av
5.div puljen for vinterserien arrangert i Lofothallen.
Utover våren ble oppmøte på treningene noe varierende, samt vanskelig å få avviklet
seriekamper pga til dels useriøse lag fra Ofoten og Sør Troms. Støtten rundt laget var også til dels
fraværende, og samarbeidet mellom 4- 5.div.lagene ble også en utfordring ift koordinering. I
løpet av vinter/vår hadde begge trenerne trukket seg, og trenerne for G16 fikk ansvaret for
kampavvikling. Spillerne fikk tilbud om trening med 4.div- 5.div samt på guttelagstreningene.
Tonje Emile Sandnes og Julianne Eide har spilt alle kampene i høst kampene, og har dermed fått
en flott utviklingsarena. Jentene har klart seg meget godt, og har i tillegg vært et flott
supplement til spillergruppen ift sine holdninger.
Av sportslige prestasjoner er 2-2 kampen borte mot FK Mjølner er høstens høydepkt.
Jeg vil som Sportslig leder be Seniorstyret på det sterkeste å IKKE vurdere et slikt tilbud for
sesongen 2016.
Kampstatistikk
Som kampstatistikken viser ble vi ingen slaktoffer i serien.
Leknes /Gravdal
Landsås
Leknes /Gravdal
Stokmarknes
Leknes/Gravdal
Leknes /Gravdal
Mjølner
Medkila
Skånland
Harstad
Leknes
Leknes /Gravdal

0–3
6–2
3–3
2–3
0–1
2–2
2–2
4–2
3–6
5–1
3–0
2–2

Mjølner
Leknes Gravdal
Harstad
Leknes/Gravdal
Skånland
Medkila
Leknes /Gravdal
Leknes/Gravdal
Leknes/Gravdal
Leknes /Gravdal
Landsås
Stokmarknes

Sten Roger Sandnes.
Trener for høst sesongen.

28

