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Styrets arbeid

Styremøter
Det er avholdt styremøter månedlig med unntak av sommer månedene. 

Styrets arbeid
Fokuset med å få på plass organisasjonskart, rollebeskrivelser og ikke minst fylle disse 
rollene har vært en omfattende jobb for styret. Samlet sett mener styret at dette må på plass
for at klubben kan stå på egne ben uten å være for personavhengig.
Gjennom 2016 har styret og daglig leder jobbet mye med å besette ulike funksjoner i 
klubben. Etter en lang periode fikk klubben en på plass sportslig leder, dette er en viktig 
funksjon for å sikre det sportslige. I tillegg er det på plass en ny trenerutvikler som skal bidra
til å styrke det sportslige i klubben.

Daglig leder økte stillingsprosenten sin til 100 % i mars. Daglig leder skal i hovedsak utføre 
administrative oppgaver for klubben.  Styret er av den oppfatning at dette er nødvendig 
kostnad for at klubben skal kunne utvikle seg videre slik at klubben når sin visjon: “Flest 
mulig – lengst mulig – best mulig”

Lederen for Lillehammer cup signaliserte at hun ønsket avløsning våren 2016, etter mange 
år som leder. Arrangørklubbene LKFK og LFK brukte lang tid for å finne noen som var villige
til å ta på seg denne oppgaven. Øvrige medlemmer i hovedkomiteen fortsatte inn mot 
turneringen i 2017. Styret i LKFK er av den oppfatning at det ligger et stort potensiale knyttet
til dette arrangementet.

Lillehammer Cup 2016 ble en suksess. Helga 29.-31. januar deltok 280 lag på turneringen. 
LKFK satt igjen med et overskudd fra turneringen på 255.000,- i netto etter fratrekk av 
påmeldingsavgifter for egne lag. Dette viser hvor viktig turneringen er for klubben. Tusen 
takk til dere alle som stilte opp i forbindelse med cupen. Styret vil også rette en stor takk til 
Anne Berit Vollan og hennes familie for den innsatsen de har lagt ned i forbindelse med 
Lillehammer cup gjennom 19 år.

LKFK ble i 2015 blitt tatt opp som kvalitetsklubb i Indre Østland fotballkrets. Klubben skal 
oppfylle 18 punkter for å bli kvalitetsklubb. Veien mot å bli en kvalitetsklubb er en prosess og
det er veien mot målet som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt 
eierforhold til arbeidet som gjøres. Dette er ikke et prosjekt vi skal skynde oss med å 
gjennomføre, men gjennomføre grundig. Prosjektgruppa består av 6 personer som har 
jobbet med en rekke av de 18 punktene som skal til for å bli en Kvalitetsklubb.
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Økonomi 
Også gjennom 2016 har det vært utfordringer knyttet til økonomioppfølgningen, dette 
medførte at styret besluttet å si opp avtalen med regnskapsføreren sommeren 2016. Etter 
seks måneder oppsigelsestid er ny regnskapsfører på plass fra 1. januar 2017. 
Utfordringene har særlig vært knyttet til oppfølgningen av regnskap og styrets mulighet for å 
bruke regnskapet som et styringsverktøy for klubben. Kostnader knyttet til føring av 
regnskap har også vært en medvirkende årsak til bytte av regnskapsfører. 

Klubben har også i 2016 et underskudd. En vesentlig andel av dette skyldes kostnadene til 
regnskapsfører, som også i år ble langt høyere enn forespeilet. Klubben har videre hatt ikke-
budsjetterte utgifter til sportslig leder. Etter lang tids intenst arbeid for å få besatt denne 
posten uten å lykkes, beslutte styret å stille et beløp til disposisjon for stillingen. Stillingen er 
svært viktig og klubben er avhengig av en godt fungerende sportslig leder. Dette har vi nå 
fått, hvilket vil styrke klubben også i forhold til kvalitetsklubb-prosjektet. Kostnadene til 
treningsflater ble for øvrig høyere enn budsjettert, i det det lå en feil i budsjettert kostnad for 
2016 på dette punkt.

For øvrig har klubben, i samarbeid med LFK, styrket Lillehammer Cup, både administrativt 
og ved nye dataløsninger. Dette vil, sammen med øvrig utvikling av cupen, gi klubbene økte
inntekter i fremtiden. Styret mener at cupen på sikt skal kunne gi et økonomisk bidrag til 
klubbene vesentlig høyere enn på dagens nivå.

Styret i LKFK har også iverksatt dugnadsarbeid for medlemmene i et nødvendig og større 
omgang enn tidligere. Inntektene har på dette punkt ligget en del lavere enn andre lokale 
idrettsklubber. Også på dette punkt vil inntektene øke de kommende årene

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
I 2016 har visjonen til LKFK vært flest mulig – lengst mulig – best mulig. Vi har mange aktive
jenter, og flere spillere lengre. Klubben arrangerer barnefotballdag der mange jenter deltar. I
ungdomsfotballen driver vi aktivt med hospitering for å utvikle ferdigheter og spilleglede. 
Dette håper vi er med på å beholde jentene lengre, men også utvikle dem til å bli så gode 
som de er interessert i å bli. 

Medlemstall 
Medlemstall for 2016 var 387. 

Medlemsutvikling
2014 2015 2016
392 385 387

Årsberetning: Sportsutvalg 2016  

Årsberetningen skal gi et innsyn i de utførte og påbegynte oppgaver for 2016, gjort av 
sportsutvalget. 
Sportsutvalget består av følgende medlemmer:
- Sportslig leder – Jonas Sørum Hasvold
- Spillerutvikler – Tord Strømme
- Trenerutvikler – Brian Norem
- Utdanningsansvarlig  - Per Kollstad
- Dommeransvarlig – Lene Vollan
- Rekrutteringsansvarlig – Mona Rød
- Medlem – Sigurd Tremoen

Tine Fotballskole ble i år gjennomført i sin helhet i samarbeid med LFK. Vi gjennomførte to 
fotballskoler i uke 25 og 33. Totalt deltok ca. 300 barn på de to skolene. Fotballskolen har 
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stort potensial og for 2016 innførte man èn aktivitetsdag i løpet av uka.
Overskuddet fra Tine fotballskole var i 2016 på nesten kroner 87.000,-
LKFK har i 2015 innført holdningskontrakt for spillere fra J12. Disse trer i kraft fra 2016 
sesongen. Holdningskontrakten legger til grunn hvordan vi som klubb ønsker at spillerne 
skal opptre i LKFK. 
I 2016 har LKFK hatt 34 lag på et spenn fra J7 til K3. Det har vært stor aktivitet i klubben, 
med mange jenter på trening og cuper. 
I årsmeldingen har lagene rapportert deres aktivitet for 2016. 
Denne årsberetningen er skrevet av sportslig leder, Jonas Sørum Hasvold. 
Jonas ble ansatt den 01.08/16, så årsberetningen tar kun høyde for oppgaver utført/iverksatt
fra nevnte dato.

Følgende oppgaver er gjennomført av sportsutvalget 2016:

- Ansettelser av trenere i ungdomsgruppa. Per 01.02/17 er ungdomsgruppa komplett.

- Kunnskapsutvikling av trenere. Det er avholdt UEFA-C kurs for ca. 15 deltakere.

- Trenermøter der spillestil, mål og hospiteringsinfo er blitt avklart for ungdomsgruppa.

- Rekruttering på dommersiden. Det er 3 kretsdommere og 55 som utdannet seg til       
klubbdommere.

- Spillerutvikler har fulgt opp hospitering, utviklet hospiteringsplan og hatt spillersamtaler. 

- Endret lagsystemer i klubben for bedre utvikling blant spillere. 

Følgende oppgaver er iverksatt:

- Revidering av sportsplan i samarbeid med daglig leder.  Sportsplan skal være i henhold til 
kvalitetsklubb. 

- Planlagt fotball/aktivitetsdag med minnesmarkering for klubbens 30-årsdag. Fotballdagens 
fokus vil være rekruttering av nye spillere i tillegg til at man vil oppnå et økt samhold innad i 
klubben. 

- Endring av inntektskilder for klubben. Da spesielt tanken på en kiosk / klubbhus med et 
større utvalg av salgsvarer. 

 - Rekrutteringsmodeller. LKFK vil nå markedsføre seg på følgende måter: Hjemmeside, 
facebook, treningssentre, høgskolen og skoler. 

- Målsetting (inngår i sportsplan). Vi vil sette mål for hospitering, samt endt tabellposisjon for
senior topp og senior satsning. 

- Sikre arbeid for å oppnå kvalitetsklubb. Dette er en prosess det jobbes med hele tiden, 
med måloppnåelse som nevnt ovenfor.

I tillegg er det jobbet med interne saker / konflikter, som oppstår i klubben. Dette kan være 
saker som lagsammenslåing, spillerflukt/spillerforsterking, ansettelser/engasjement av 
trenere, lagledere osv. 

Jonas Sørum Hasvold 
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Støtteapparat 2016 

Navn Rolle

Truls L. Bjelke Hoved trener
Rune Waalen Trener
Siri Myran Trener
Sølvi Lomsdal Trener / Lagleder

Aktivitetsoversikt 

Antall 
treninger

Antall kamper Turneringer Treningsarena

Vinter 0 0 Åretta skole
Vår 2 0 0 Åretta skole
Sommer 7 6 0 Åretta skole
Høst 9 6 1 Åretta skole
Totalt 18 12 1

Trening - Hva har vært hovedfokus?
Lek med ball

Spillerutviklingstiltak:
Nei

Trenerutviklingstiltak:
Nei

Treningsforhold:
God nok for vårt behov

Tilgang på nødvendig utstyr: God

Sosiale tiltak: (Fair play):
Info til foreldre om Fair play og info om hjemmekamper

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12):

Foreldremøter: Nei

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder:
Bra

Antagelser om sesongen 2017:
� Fortsetter spillergruppen?

Ja 
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� Fortsetter støtteapparatet?
Ja

� Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte?

Annet jeg har på hjertet:
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LKFK J-08 Søre Ål (f 2008)
Antall lag i serien: 1. lag i vår, 2 lag i høst

Antall spillere denne sesongen:17
Antall nye spillere i løpet av sesongen:8
Antall sluttede spillere i løpet av sesongen:1

Støtteapparat 2016 

Navn
Hanne Millenaar Jørgensen

Rolle
Lagleder

Heidi Engblom Lagleder
Henrik Andreassen Trener
Henning Owren Trener
Stin Ivar Johnsen Trener

Aktivitetsoversikt 

Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena
Vinter 0 0 0 -
Vår 10 7 Seriekamper 1 GR Flatmoen 

Cup
Åretta

Sommer 0 0 1 Faaberg-
turneringen

-

Høst 8 13 Seriekamper 1 Sparebanken 
Hedmark 
Miniliga Cup

Åretta

Totalt 18 20 3
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Svar kort på følgende:

Trening - Hva har vært hovedfokus?
Fokus på grunnleggende fotballferdigheter, utvikle spillerne individuelt. Men også fokus på lagspill 
og roller på banen (forsvar/angrep)

Spillerutviklingstiltak:
Ingen spesielle

Trenerutviklingstiltak:
En trener har deltatt på samling på våren, har også benyttet `Øvelsesbank`

Treningsforhold:
Bra

Tilgang på nødvendig utstyr:
Bra

Sosiale tiltak: (Fair play):
Ingen spesielle tiltak for vår årsklasse. Dommere har vært flinke, men til tider vanskelig å finne unge 
jenter som har tid. 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12):
Ikke aktuelt

Foreldremøter:
Ikke hatt eget foreldremøte. Kontakt med foreldre via mail og Laget mitt app´en. 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder:
Raske tilbakemeldinger fra daglig leder, bra. 

Antagelser om sesongen 2017:
● Fortsetter spillergruppen? Ja,

● Fortsetter støtteapparatet? Ja

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Nei

Annet jeg har på hjertet:
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Navn på laget: LKFK J9 Nordre Ål (f 2007) 
Antall lag i serien: 2 (anti-lag)

Antall spillere denne sesongen: 14 på våren / 13 på høsten
Antall nye spillere i løpet av sesongen: 0
Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 1 (sluttet til sommeren)

Støtteapparat 2016 

Navn Rolle

Sigve Røhne Trener
Eirik Haagensen Trener
Gunn Heidi Sorknes Holme Lagleder
Ane Marte Kyrkjeeide Lagleder

Aktivitetsoversikt 

Antall 
treninger

Antall kamper Turneringer Treningsarena

Vinter 0 0 0 0
Vår Ca 12 12 1 Kringsjå/Ekro

m
Sommer 0 0 0 0
Totalt Ca 20 26 2
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Trening - Hva har vært hovedfokus?
Forsøkt å følge retningslinjer fra NFF og LKFK; Ballberøring, basisferdigheter, Smålagsspill, 
Førsteforsvarer(F1) og oss andre, samspill som lag i angrep.
Spillerutviklingstiltak:
Alle spillere på laget tok minimerket II. 
Trenerutviklingstiltak:
En trener med på «Delkurs 2: Barnefotball – Flest mulig med kvalitet» april 2016.
Treningsforhold:
1,5 t pr uke. Fikk ikke treningstid på Kringsjå, så måtte bruke Ekrom. Liten bane og dårlig 
dekke. På høsten flyttet vi oss derfor ned til Vargstad. Større bane og bedre dekke, men 
dårlig med mål og nett rundt banen (hull nederst mot bakken). Synes det er for dårlig at det 
ikke er plass til trening for disse minste jentene på deres naturlige hjemmebane som er 
Kringsjå.
Tilgang på nødvendig utstyr:
Delvis ok. Skulle gjerne hatt noen flate «kjegler». Ref punktet over så også noe bedre mål 
ifm trening (småmål?). Det er også kommet mye på markedet som kan bedre øvelser og 
variasjon på treninger. Ved turneringer skulle LKFK hatt et telt for lagene til oppbevaring av 
utstyr og ly dersom dårlig vær. Skaper fellesskap mellom lagene og styrker klubben.
Sosiale tiltak: (Fair play):
Felles avslutning sommer og høst for laget. I tillegg sosialt å være på turnering sammen og 
ha felles bespisning/samling mellom kamper. Fair Play er tatt opp på prat med foreldre før 
sesongstart.
Hospitering (obligatorisk for lag fra J12):
Kort vært luftet mtp en av spillerne våre, men foreløpig er det ikke ønskelig for spilleren. Vi 
har ikke hatt andre spillere på hospitering hos oss.
Foreldremøter:
Offisielt ifm sesongstart. Ellers så har vi vært samlet ved avslutning sommer og høst, samt 
turnering.
Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder:
Ikke hatt kontakt med hverken styre eller sportsutvalg. Daglig leder har vært tilgjengelig 
dersom behov fra oss. Det er lite/ingen kontakt fra klubben gjennom sesongen mtp om vi 
har behov for oppfølging og/eller kvalitetssikring på hva vi foretar oss mtp treninger, 
turneringer etc.

Antagelser om sesongen 2017:
� Fortsetter spillergruppen? 

Ja, i hovedsak så forventer vi det. 1 tilflyttet fra Hammartun. Blir ikke overrasket om 1-2 slutter. Vi 
jobber med å selge inn at fotball er en artig og akseptert aktivitet også for jenter. Fotballen blir fort 
2.prioritet mot andre aktiviteter.

� Fortsetter støtteapparatet?
3 av 4 i dagens støtteapparat har også jenter som startet i førsteklasse nå (2010-årgang). Derfor mulig
at noen av oss vil bli med der isteden ifm at de vil starte lag til våren. 1 trener er derimot kommet 
tilbake etter en «pause» forrige sesong (trente eldre bror i LFK) 

� Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte?
Ikke noe konkret nå, men det man ikke vet er vanskelig å spørre om. Klubben må tørre å stille krav til 
trenere (eks deltakelse på kurs) og følge opp hvordan lagene drives (årshjul, deltakelse turneringer, 
foreldremøter m.m.). I tillegg kunne vi godt hatt en «senior spiller» på besøk på treningene vår et par 
ganger i løpet av sesongen.

Annet jeg har på hjertet:
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Klubben må bli mer synlig blant de yngre spillerne og vise frem de eldre
spillerne. De er gode forbilder – både fotballmessig, men også at de er jenter som spiller 
fotball. Det er ikke så veldig synlig med jentefotball i sportsbildet ellers. 
Klubben må ha fokus på de yngre lagene sine, og oppstart av nye lag! Vise at det er et 
alternativ for jentene her i byen, og ta initiativ til å starte grendelag. Klubben kan ikke sitte 
passiv og vente på at foreldre tar tak om dette alene. Om de minste jentene aldri starter 
med fotball i grendelag blir grunnlaget for klubben borte. De minste jentene bryr seg heller 
ikke om felles avslutning for klubben med quiz beregnet på de eldre – de minste har ikke 
egen mobil kahoot… Når taco’n også ble droppet og med flytting av dato utgikk dette for 
laget vårt og vi hadde en hyggelig avslutning internt med laget isteden. Da bør heller 
avslutningen deles i 2. Gi de yngre spillerne et diplom og en liten pokal og de er happy i 
lang tid. Her kan klubben lære en del av håndballen.
Ellers så er det fra kommunen planer om å bygge ny skole på Kringsjå der fotballbanen nå 
er. Om banen på Kringsjå og Ekrom blir opptatt/utilgjengelig ifm denne byggingen (fra 
august 2017?) så vil det påvirke mulighetene i Nordre Ål. Her bør LKFK og LFK komme på 
banen og være i forkant slik at dette ikke plutselig kommer som en overraskelse.
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LKFK J-10 Søre Ål (f 2006)
Antall lag i serien: 1

Antall spillere denne sesongen: 13-14
Antall nye spillere i løpet av sesongen: 2
Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 1

Støtteapparat 2016 

Navn Rolle

Jørgen Richenberg Trener
Ola Heide Trener
Ole Even Brynhildsvoll Materialforvalter/hjelpetrener
Ole Christian Brobakken Lagleder/hjelpetrener

Aktivitetsoversikt 

Antall 
treninger

Antall kamper Turneringer Treningsarena

Vinter 6 0 Åretta
Vår 4 4 1 Skogenbana
Sommer 4 4 Skogenbana
Høst 16 17 1 Skogenbana
Totalt 34 25

Trening - Hva har vært hovedfokus?
Utvikling av egenferdigheter
Utvikling av lagspill og formasjoner
At godt humør, trivsel og lagsinnsats er viktig

Spillerutviklingstiltak:
Individuell samtale med alle spillere
Ellers intet

Trenerutviklingstiltak:
Intet 

Treningsforhold:
OK

Tilgang på nødvendig utstyr:
Bra

Sosiale tiltak: (Fair play):
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Prøver å ha fokus på hvordan vi skal oppføre oss som spillere før og
under kamp med jentene.
Vi trenere har diskutert hvordan vi skal oppføre oss.

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12):
Nei

Foreldremøter:
Ved sesongstart
Ellers info til foreldre ved kamper etc

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder:
Bra

Antagelser om sesongen 2017:
� Fortsetter spillergruppen?

Foreløpig 1 spiller mulig overgang til annet lag
� Fortsetter støtteapparatet?

Ja
� Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte?

Noen av oss bør ha litt kursing – men dette er vanskelig å få ti i praksis.
Kunne vært fint å få ressursperson med oss på trening for videreutvikling.

Annet jeg har på hjertet:
Dette har samlet sett vært en god sesong.
For første gang har vi ukentlig vintertrening, med ca 7-9 jenter pr trening.
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Lillehammer KFK J10 Kringsjå (f 2006)
Antall lag i serien: 2 lag i vårsesongen, 3 lag i høstsesongen
Antall spillere denne sesongen: 20
Antall nye spillere i løpet av sesongen: 2
Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 0

Støtteapparat 2016 

Navn Rolle

Alexander Nordby Hovedtrener
Espen Eide og Kjetil Johnsrud Trenere
Vu Hoang og Harald Sveresen Hjelpetrenere
Ellen Ressem Christiansen Lagleder

Aktivitetsoversikt 
Antall 
treninger

Antall kamper Turneringer Treningsarena

Vinter 5 0 0 Åretta
Vår 16 1 Kringsjåbana
Sommer - - 1 Kringsjåbana
Høst 7 7 x 3 1 Kringsjåbana
Totalt 28 21 3

Turneringer:
Løtenturneringen – 1 lag, Fåbergturneringen – 2 lag, Ringebuturneringen – 2 lag
Trening - Hva har vært hovedfokus? 
Samspill / stå på vilje og ikke gi seg!
Spillerutviklingstiltak: 
Trenerutviklingstiltak:

Treningsforhold: 
Vinter / vår – for liten plass. 
Vår – Høst – gode forhold på Kringsjåbana

Tilgang på nødvendig utstyr: 
Det har vært helt topp tilgang – har ved behov fått påfyll

Sosiale tiltak: (Fair play): 
Foreldrekamp ved sesongslutt

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12):
Foreldremøter: 
Et høsten 2015

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder:
Godt
Antagelser om sesongen 2017:
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� Fortsetter spillergruppen? En del
� Fortsetter støtteapparatet? Alexander Nordby trekker seg 
� Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte?

Annet jeg har på hjertet:
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Lillehammer KFK J11 Søre Ål (f 2005)
Antall lag i serien: 2

Antall spillere denne sesongen: 13
Antall nye spillere i løpet av sesongen: 0
Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 0

Støtteapparat 2016 

Navn Rolle

Mona Rød Trener/Lagleder
Dag-Øyvind Paulsen Trener

Aktivitetsoversikt 
Antall 
treninger

Antall kamper Turneringer Treningsarena

Vinter 15 8 1 Åretta
Vår 18 20 1 Skogenbana
Sommer 6 Skogenbana
Høst 18 16 1 Skogenbana, 

Skogen Sør, 
Åretta

Totalt 57 44 3

Trening - Hva har vært hovedfokus? 
Overgang til 7er fotball, individuelle ferdigheter som føring av ball- pasningskvalitet- 
medtak/mottak- finter, tempo i spillet- ut i bredden.
Vi startet også opp med bylagstreninger sammen med Hammartun og Kringsjå i høst

Spillerutviklingstiltak: 
Keepertrening arrangert av klubben for 2 jenter, 9 jenter deltar på fotballxtra og mange 
deltok på Tine fotballskole.

Trenerutviklingstiltak:

Treningsforhold: 
Bra, særlig den nye banen på Skogen Sør. På Skogenbana er det bra baneforhold, men 
veldig mange forstyrrelser av andre som skal spille kamp osv. 

Tilgang på nødvendig utstyr: 
Hadde vært ønskelig med tilleggsutstyr i grendene også, som småmål og småbukker.

Sosiale tiltak: (Fair play): 
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Ikke noe spesielt, men setter av 5-10 minutter etter/før trening av og til
hvor vi har korte spillermøter. Fokus på det sosiale på alle turneringer. Bylagstreninger på 
tvers av grender

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12):
En jente har hospitert til J12, både på trening og kamp.

Foreldremøter: 
Arrangerte foreldremøte i forbindelse med kick-off, men bare 2 stk som møtte. Kommer til å 
arrangere dette utenom neste år, kanskje.

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder:
Har ingenting spesielt å utesette på dette. Savner mer engasjement rundt det som skjer uti 
grendene i barnefotballen, at flere både i SU og styret viser ansikt sitt av og til. Spillerutvikler
har vært på feltet og har vært veldig flink til å engasjere seg.

Antagelser om sesongen 2017:
� Fortsetter spillergruppen? Ja
� Fortsetter støtteapparatet? Ja
� Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte?

Annet jeg har på hjertet:
Sesongavslutningen har vært en av klubbens/spillernes store høydepunkt i flere år. De 
snakker mye om denne, og gleder seg hvert år. Årets ble en skuffelse, og noen valgte rett 
og slett ikke å delta. LKFK har som tradisjon og rykte alltid vært en klubb som setter 
spillerne først når det kommer til økonomi og planlegging, og dette håper vi på J11 Søre Ål 
at klubben fortsetter med. Hvis det ikke er penger igjen til avslutningen, så bør det 
prioriteres annerledes. 

Syns også at klubben kunne gjort litt mer ut av utdelingen av Fair Play prisen. Vi fikk ikke 
vite hvorfor hver enkelt jente ble valgt, og det ble ingen spenning og stemning rundt 
utdelingen. I ungdomsfotballen er dette et stort og spennende øyeblikk.
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Lillehammer KFK J11 Kringsjå (f 2005)
Antall lag i serien: 1

Antall spillere denne sesongen: 14
Antall nye spillere i løpet av sesongen: 0
Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 1

Støtteapparat 2016 

Navn Rolle

Rune Brenne Trener
Stian Ellefsen Trener
Tore J. Strand Lagleder
Jens Fløtre Lagleder

Aktivitetsoversikt 
Antall 
treninger

Antall kamper Turneringer Treningsarena

Vinter 14 0 1 Smestad
Vår 16 7 1 Kringsjåbana
Sommer 0 Kringsjåbana
Høst 16 7 1 Kringsjåbana
Totalt 46 14 3

Trening - Hva har vært hovedfokus? 
Overgang til 7er fotball, individuelle ferdigheter som føring av ball- pasningskvalitet- samspill

Spillerutviklingstiltak: 
Enkelte deltok på Tine fotballskole.

Trenerutviklingstiltak:

Treningsforhold: OK treningsforhold

Tilgang på nødvendig utstyr: 
Tilgangen har vært god.

Sosiale tiltak: (Fair play): 
Sommeravslutning med pølser og sesongavslutning med kamp mot de voksne.
Fokus på det sosiale på alle turneringer. Enkelte deltok på noen bylagstreninger på tvers av 
grender.

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12):
En jente har hospitert til J12 Hamartun
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Foreldremøter: 
Arrangerte foreldremøte i forbindelse med kick-off med bra oppmøte. 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder:
Godt forhold men klubben kan bli med synlig i grendene bland de yngste lagene, 

Antagelser om sesongen 2017:
� Fortsetter spillergruppen? Ja
� Fortsetter støtteapparatet? Ja
� Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte?

Annet jeg har på hjertet:
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Navn på laget: J14(f 2002)
Antall lag i serien: 2

Antall spillere denne sesongen: 28 (ved sesongslutt)
Antall nye spillere i løpet av sesongen: 0
Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 4

 Støtteapparat 2016 

Navn Rolle

Petter Myrvold Trener
Terje Tollefsrud Trener
Per Sagdalen Trener
Øystein Skjåk Trener
Bergsvein Træthaug Trener
Sigurd Tremoen Trener
Sverre Bergh Lagleder
Geir Evensen Ass. lagl.

Aktivitetsoversikt 

Antall treninger Antall kamper
(inkl Adidas 
cup)

Turneringer Treningsarena

Vinter 37 4 2 (Moss, L-cup) Stampa
Vår 18 22 2 (NIC og 

Adidas)
Stampa

Sommer 13 1 1 (Dana) Stampa
Høst 21  18 2 (Faaberg, 

Otta)
Stampa

Totalt 100 45 7 (Ca. 90 
kamper)
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Trening - Hva har vært hovedfokus? Balltempo og pasningsspill, 1. og 2. angriper, 1. og 
2. forsvarer, sideforskyvning, aggressivitet og intensitet. 

Spillerutviklingstiltak: Kretslag: 3 spillere, Proffskolen: 10 spillere, keepere på keepertiltak 
i klubben og til en viss grad på keeperskole på Hamar.

Trenerutviklingstiltak: En trener (Øystein Skjåk) fullførte C-lisens trenerkurs ila sesongen.

Treningsforhold: Stort sett på Stampa, kunstgress og naturgress, til dels delt bane med 
andre LKFK lag og LFK. Bra forhold på kunstgress, dårlig underlag på Vestre gress, særlig i
vår. Gått stort sett til tross for stor treningsgruppe. Mange trenere gir mulighet for 
differensiering på treningsfeltet. Trente i vinter inne i Håkonshall og i gymsalen på Åretta. 

Tilgang på nødvendig utstyr: Bra på Stampa

Sosiale tiltak: (Fair play): Tur til cupfinalen høsten 2015. Kamp mot foreldrene høsten 
2016. «Treningsleir» på Stampa med lunsj i forkant av Danacup. Deltakelse på flere 
overnattingscuper gir god sosial kontakt i spiller- og trenergruppa.  

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): Ingen jenter har hospitert opp da J16 i år 
nivåmessig ikke har vært relevant hospiteringsarena, men 2-3 jenter fra 2003 og 2004 har 
hospitert på våre treninger og kamper. 

Foreldremøter: Avviklet ett på senhøsten 2015 og ett på våren 2016, samt kort orientering i
etterkant av sesongavslutning 2016.

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: Godt. Konstruktiv dialog rundt spørsmålet 
om treningsgrupper for neste år. 

Antagelser om sesongen 2017:
� Fortsetter spillergruppen? Stort sett, muligens 1-2 som slutter men det er uavklart enda. 3 nye 

spillere fra Gausdal/Follebu.
� Fortsetter støtteapparatet? Ja, men unntak av ass. Lagleder.
� Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Ønske om trener på eldre årganger/seniorlag, 

ev. spiller/trenerutvikler bidrar på enkelte treninger.

Annet jeg har på hjertet: Nei.

Navn på laget: Lillehammer kfk 3.div damer, K3
Antall lag i serien: 1

Antall spillere denne sesongen:20
Antall nye spillere i løpet av sesongen:4
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Antall sluttede spillere i løpet av sesongen:5

Støtteapparat 2016

Navn Rolle

Bjørn Håkon Andersen Hovedtrener
Anne Abrahamsen Lagleder

Aktivitetsoversikt 

Antall 
treninger

Antall kamper Turneringer Treningsarena

Vinter 31 1 
treningskamp

Sprint/Jeløy 
cup
Lillehammer 
cup (for noen 
spillere)

Håkonshall/
Kristinshall

Vår 25 10 Limtre -- 
turneringen - 
Moelv

Stampesletta

Sommer 4 0
Høst 18 8
Totalt 78 19
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Tabellen
Lag S P

1 Lunner 18 43

2 Brumunddal 18 39
3 Elverum Kvinner Senior A 18 38
4 Lillehammer 18 28
5 Kjellmyra 18 27
6 Raufoss 2 18 25
7 Fart 2 18 23
8 Valdres /Fagernes/Aurdal/Leira 18 20

9 Storhamar 18 13
10 Sander /Skarnes 18 5
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Svar kort på følgende:

Trening - Hva har vært hovedfokus?
- Oppmøte
- Spille fotball (Spillende lag)

Spillerutviklingstiltak:
- Prøver å jobbe med det hver trening,
(annet en det har det ikke vært)

Trenerutviklingstiltak:
Bjørn Håkon Andersen fullført hele UEFA C (Grasrottreneren 1-4)

Treningsforhold: K3 fikk lite banetid inne vinteren 2016, dette ga vi tilbakemelding om. Ute 
fikk vi god treningstid. Men har flyttet søndagstreningen til mandager i 2017 etter ønske fra 
spillerne.

Tilgang på nødvendig utstyr: Vi har hatt god tilgang på nødvendig utstyr.

Sosiale tiltak: (Fair play): Alle spillere har underskrevet klubbens holdningskontrakt. Spiller
Mari Bø fikk klubbens pris for årets spiller under klubbens felles avslutning.

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): Spillere fra J16 og K4 har hospitert og fått spilt 
kamp med K3.
To spillere fra J16 har hospitert og fått spilt en kamp hver.
Fra K4 har to spillere spilt kamp for K3.

Foreldremøter:
- Ingen foreldre møter
- Opptil flere spillermøter

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder:
Godt.

Antagelser om sesongen 2017:
� Fortsetter spillergruppen?

Vi mistet noen spillere på høsten pga. videre studier, men har hatt en ganske stabil gruppe utover det.
� Fortsetter støtteapparatet?
� Støtteapparatet fortsetter, og har blitt forsterket med hjelpetrener Tore Simensen
� Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte?

Annet jeg har på hjertet:
Vi har et sterkt ønske om at klubben ordner med sjåfør til lagets bortekamper og reserverer 
minibussen i den anledning. Dette er svært tidkrevende, og faller på lagleder som er ulønnet
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