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LILLEHAMMER KVINNEFOTBALLKLUBB 

 

INNKALLER TIL  
 

ÅRSMØTE 
 

Tirdag 20. februar 2014 

 

KL. 19.00 

2. etg Curlinghalllen  

 

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET 

 

1.   Godkjenning av saksliste og innkalling 

2.   Godkjenning av frammøtte representanter 

3.   Konstituering: 

a) Valg av dirigent 

b) Valg av sekretær 

c) Valg av to til å underskrive protokollen 

4.   Godkjenning av årsmelding 2013 

5.   Regnskap 2013 

6.  Fastsettelse av kontingent for 2014-sesongen 

 Vintertreningsavgift 

7.   Budsjett 2014 

8.      Godkjenning av revidert sportsplan 

9.   Godkjenning av ansettelse av administrativ stilling på 10-15 % i LKFK 

10.      Visning av forslag til ny logo LKFK  

11.      Innsendte forslag 

12.   Valg 

13.   Avslutning - med utdeling av Erik Rolstads minnepokal 

 
Enkel bevertning 

 
FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 13.2.14 
 

Det er kun medlemmer/støttemedlemmer over 15 år som har stemmerett. 

 

Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet! 
 

LILLEHAMMER KFK - POSTBOKS 442 - 2603 LILLEHAMMER 

 
Hjemmeside: http://www.lkfk.no 

e-post: lkfk@online.no 
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Styrets Årsberetning 2014 

Årets styre har bestått av: 

Leder/kasserer:    Tom Erik Hovde 

Nestleder/Sponsor:    Hege Riise Hole 

Styremedlem/Materialforvalter:  Vivan Storhaugen 

Styremedlem/sekretær:   Anne Abrahamsen 

Styremedlem/Opplæringsansvarlig:  Per Kollstad  

Styremedlem:     Tormod Evensen 

Styremedlem:     Marius Buer 

Styremedlem/Ungdomsrepresentant: Line Sletten 

Varamedlem:     Anette Hårberg 

 

Deltatt på styremøter, uten å være en del av styret: 

Konstituert Sportslig leder:   Trond Hårberg 

LKFK har i sesongen 2013 hatt 35 lag fordelt fra aldersklasser fra seniorlag til J07. Klubben 

har 415 medlemmer og 15 støttemedlemmer.  Dette er en stor økning i antall medlemmer 

sammenliknet med i 2012 og klubben har aldri vært større enn den er akkurat nå.  

Seniorlaget spilte i 3. divisjon og skal også spille 3. divisjon i sesongen 2014.  

LKFK har deltatt i mange turneringer i sesongen 2013. Blant annet Dana Cup, 

Elverumsturneringen, Faaberg-turneringen, Trollcup, Otta Cup, Lillehammer Cup, 

Briskebyturneringen og Bendit Cup Moelven for å nevne noen. Det må også nevnes at J14 

tok med seg seieren hjem fra Faaberg-turneringen. For flere detaljer, se lagenes egne 

rapporter.  

LKFK har 4 dommere i klubben som kan dømme 11'er fotball. De er Oda Due, Helge 

Birkeland, Lene Vollan og Samir Krndzija. Disse har vært medlemmer av LKFK.  

De dømmer 11er kamper i hele indre Østland, fra Lom i Gudbransdalen til Kongsvinger i 

Hedmark og Raufoss i vest. Når det gjelder dommere for 5er og 7er var det i fjor 25 jenter 

som tok dommerkurs for dømming i yngres avdeling. De har i hovedsak dømt på 

Sportsplassen, Skogen bana, Suttestad bana, Kringsjå bana, Nordbana og andre småbaner i 

Lillehammer. 



 

LKFK har nok en gang levert gode økonomiske resultater i 2013.  

Fra desember 2012 og frem til 31.12.13 ble det gjennomført totalt 12 styremøter. Det har 

vært informasjonsmøter for trenere og lagledere samt arbeidsmøter i forbindelse med 

revideringen av sportsplanen.  

Styret ønsker å sende en stor takk til alle som har vært med å bidra i 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning sport LKFK 2013 

Gjeldende sportslig utviklingsplan dannet grunnlaget for vår aktivitet i 2013. 

Det ble arrangert et medlemsmøte i april 2013 hvor klubbens planer og mål ble 

gjennomgått. 

Sportslig målsetting 2013 

 Gi et godt sportslig og sosialt tilbud til alle jenter fra 6 år og oppover 

 Beholde plassen i 3. divisjon. 

Antall aktive spillere 

I barnefotballen har vi hatt ca. 185 spillere og en tilvekst på ca. 70 spillere fra sesongen 2012. 

Totalt ca. 255 spillere i yngres med andre ord 

I Ungdoms og seniorfortballen (13 år og eldre) har vi hatt ca.160 spillere. 

Totalt hadde LKFK hatt 415 spillere/medlemmer i 2013. i Tillegg til dette er det 

Antall lag i seriespill.  

Senior;  1 lag i 3. divisjon  

J16:   4 stk. 11er lag i vårserien og 3 lag i høst 

J14;    2 stk. 11er lag. 

J13;   4 stk.   7er lag 

J12;   5 stk.  7er lag og 1stk 7er lag (United) som stilte i 13 års-serien. 

J11; 4 stk.   5er lag 

J10;   4 stk.   5er lag 

J09; 5 stk.   5er lag  

J08:  5 stk.   5 er lag (høst) 

J07: 1 stk. 5er lag (høst) 

 

Banefordeling; 

Banetildeling er svært sentralt i forhold til de ulike lags trening og kampaktivitet. 

For barnefotballen har Marit Øvringmo koordinert og fordelt baner, mens Lene Vollan og 

Rune Abrahamsen koordinerte dette 11er fotballen.  

Dommeransvarlig har vært Helge Birkeland 

 

Sportslige resultater 

Trener Tormod Leine og spillergruppa greide å innfri klubbens sportslige målsetting om å 

beholde plassen i 3. divisjon. Dette var viktig for klubbens videre sportslig utvikling /satsing. 



 

               

Cuper 

Tradisjonen tro deltok vi med mange lag i Mossecup og Lillehammercup. 

Faabergturneringen er høstens store lokale fotballfest som mange lag deltok på. J14 vant sin 

klasse. 

I Danacup stilte vi med 7 stk. 11erlag. I tillegg har mange barn og ungdomslag deltatt i div. 

cuper  

i regionen. J16 stilte i kvalifisering for NM. Det ble arrangert intern romjulscup med blanda 

lag fra J16 junior og senior. 

Satsningsområder; 

Sportsutvalget og styret i LKFK har hatt spesielt fokus på følgende sportslige områder: 

a) Kompetanseheving 

Trenerkompetanse på alle lag er viktig for å drive god aktivitet og vi har i 2013 iverksatt 

følgende tiltak; 

I samarbeid med LFK er det i 2013 igangsatt UEFA-C som 10 av klubbens trenere har   

deltar på.  4 trenere har deltatt på Ajaxakademiets trenerkurs. 

Videre har Fotballinja har hatt demoøkter for barn og ungdomslag. 

b) Revidering av sportslig utviklingsplan 

Sportsutvalget har revidert gjeldende sportslig utviklingsplan. Revideringsprosessen ble 

startet opp med et Trener -og lagledermøte med en påfølgende spørreundersøkelse. 

Planen skal opptil votering på årsmøte i februar.  

c) Spillerutvikling   

    Kjell Evensen er ansatt som spillerutvikler og rutinene for hospitering har blitt forbedret.   

    Det er også igangsatt hospitering for spillere fra våre naboklubber.    

    Fotballinja har arrangert ekstratrening for spillere i ungdomsfotballen. 



   Sone 

   Siri Ågnes, Signe Buer, Selma D Hartberg, Ane Grandalen, Nora Bugge og Mia Viker har   

   deltatt på IØFK sonetiltak sesongen 2013. 

   Krets 

   Marte Abrahamsen Gundersen, Linnea Wiset, Signe Buer, Andrea Aarstad, Elise Hårberg og    

   Karolina Gref har vært med på kretslag.    

d) Samarbeid med Fotballinja 

     LKFK inngikk i 2013 en samarbeidsavtale med Fotballinja AS med hensikt å styrke    

     kompetanseutvikling og spillerutvikling. 

Barnefotballdag  

Som et rekrutteringstiltak gjennomført vi i samarbeid med LFK en fotball dag for 6 åringer på 

Stampa. 

Tine fotballskole 

Tine fotballskole ble gjennomført 1.uke i sommerferien med 78 deltagere. 

 

Konstituert Sportslig leder:  Trond Hårberg 

Sportsutvalget:   Per Kollstad, Kjell Evensen, Mike Görtz, Ingmar Sægrov 

     

 

 

 

 



Leders Årsrapport 

Etter å ha vært gjennom mitt første år som leder i LKFK må jeg aller først få lov å sende en 

stor hilsen til alle som legger ned masse jobb for denne klubben. Jeg er intet annet en mektig 

imponert over den kraften det er blant mange av våre frivillige, enten om de er trenere, 

lagledere, materialforvaltere, cupansvarlige eller annet. Det er derfor moro å kunne skrive 

sin første årsrapport for en klubb som akkurat nå er på sitt største siden starten i 1987. 

Jentefotball er skikkelig i vinden. Dette er en posisjon som ikke har kommet gratis, og er et 

resultat av klubbjobbing i mange år.  

Sesongen 2013 har vært ett år med fokus på opprustning av den sportslige delen av klubben. 

Vi har gjennom hele året hatt stor fokus på kurs og spillerutvikling, samt oppgradere 

klubbens utstyrspark. Å samles om en felles oppdatert sportsplan har også vært et viktig 

ledd i denne satsningen. Å lykkes med sportslige resultater er ikke noe som skjer i løpet av 

ett eller to år. Styret har høyt fokus på og fortsatt bygge klubb, styrke kompetanse på alle 

nivåer og ikke minst å være en klubb for alle.  

Å være en klubb for alle er noe som har vært debattert nasjonalt det siste året, og er ikke 

noen enkel oppgave. Men vi har tro på at klarer vi å jobbe godt med de to første punktene, 

så vil muligheten for å lykkes bli betydelig bedre. Vi er ikke i mål, men tar små steg i riktig 

retning.  

Det setter også mer krav til klubbens administrative ansvar, og LKFK har etter hvert blitt som 

en liten bedrift som krever mye oppfølging ut mot spillere, lag, trenere/lagledere, krets og 

kommune. Vi i styret har derfor kommet til vurderte det der til at om skal LKFK fortsatt satse 

på økt aktivitet og styrket klubb på sentrale punkter, vil det mest riktige være å få inn en 

person som kan bistå oss med dette.  Vi ønsker derfor å se på muligheten for å ansette en 

person i en prosentvis stilling som kan bistå klubben i dette. (se eget vedlegg) 

Klubben har en meget god økonomi, og det økonomiske aspektet er selvsagt viktig. Samtidig 

er styret klar på at LKFK ikke skal bli en «spareklubb», men forvalte pengene med god 

balanse med tanke på sportslig utvikling og sunn økonomi. Det å ha penger på bok gir oss 

mer handlekraft den dagen dette kan bli viktig. Blant annet vet vi at LKFK-bussen har sett 

sine beste dager samt at det finnes andre viktige investeringsprosjekter som nytt klubbhus, 

baneutviklingsprosjekter og mulighet for å bygge opp en større 11-turnering.   

Som leder i klubben har jeg gjentatte ganger det siste året fått innspill på at vår visuelle 

profil ikke er helt i tråd med hva spillerne ønsker å assosiere seg med. Verden er vel i 

endring. Vi i styret har derfor i 2013 startet ett arbeid med å friske opp det visuelle uttrykket, 

og ønsker i løpet av våren 2014 å presentere LKFK med en ny profil.  

I oktober ble det arrangert avslutning for spillere og lagledere i Håkons Hall. Totalt møtte ca. 

310 personer opp på avslutningen og det ble en stor suksess.  



Lillehammer Cup ble gjennomført i 2013 og var en sportslig suksess. Økonomisk var det ikke 

helt topp, men er likevel et svært viktig bidrag for klubben. Styret har et sterkt ønske om at 

Lillehammer Cup kan utvikles videre og i fremtiden styrke bidraget til klubben ytterligere.   

Klubben gjennomførte i sommer en kampanje med salg av Enjoy fordelsbøker, hvor hvert 

medlem fikk med seg 2 bøker hjem for videresalg. Vi fikk flere tilbakemeldinger fra foreldre 

som ikke satte pris på en slik aktivitet. Til opplysning ga denne aktiviteten klubben en netto 

på kr. 33.000,-. Tilbakemeldingene var at man da heller hadde ønske om å kompensere en 

slik aktivitet med økt avgift. Derfor er resultatet at vi i 2014 ikke kjører denne aktiviteten, 

men legger på årsavgiften med kr. 100,- pr medlem. 

Klubben har hatt en gruppe på 4 personer som har jobbet med å få nye samarbeidspartnere. 

Det har vært noen store avtaler som har gått ut, og som vi ikke fikk fornyet. Foran sesongen 

2013 fikk vi Sparebank 1 Gudbrandsdal som en av våre hovedsamarbeidspartnere. Vi er 

glade for å få med Sparebank 1 Gudbrandsdal på laget og håper på et langt og godt 

samarbeid. Eidsiva er med videre med logo på drakta, og vi har pr d.d to ledige logoplasser 

på drakta. 

 

 

 

Vi har utarbeidet tre typer samarbeidsavtaler, i tre forskjellige størrelsesorden i pengebeløp, 

og vi har jobbet bevisst med å få samarbeidspartnere der vi kan gjøre gjensidig nytte for 

pengene. 

Flere fra klubben la ned mye arbeidet sammen med LFK og Roterud i forhold til 

kommundelplanen for fysisk aktivitet og grøntområder. Denne jobben medførte at vi 

sesongen 2014 vil få nytt kunstgress på Skogenbanen. Meget bra jobbet og en spesiell takk 

til Petrine Kollstad på J09 som startet sin egen underskriftskampanje for dette! Samtidig er 

det viktig å poengtere at vi som klubb ikke er helt tilfredse med baneforhold rundt om i 

grendene og vinterforholdene på Stampa. Dette ønsker vi å jobbe videre med fremover.  

Vi ligger litt under fjoråret i sum, men har god tro på at vi skal få med flere gode 

samarbeidspartnere i 2014. Alle innspill for mulige samarbeidspartnere mottas med takk 

Avslutningsvis ønsker jeg nok en gang å sende en stor takk til alle som er med og bidrar i 

klubben, og takke for samarbeidet i året som har vært.  Det er også viktig å få takket våre 

samarbeidspartnere som bidrar til at klubben går inn i ett veldig spennende år.  

 

Leder: Tom Erik Hovde 


