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Styrets sammensetning 

Leder:   Sigurd Tremoen 

Nestleder: Aslak Runde 

Styremedlem: Ida Haugstad Stake 

Styremedlem: Laila Øyberg 

Varamedlem: Viviann Storhaugen 

Varamedlem: Anita Rapp-Ødegaard 

Valgkomité: Geir Kjølgård 
  Kjetil Rød 

Kontrollkomité: Knut Bjarne Rørvik 
  Jostein Kleiven 
  Berit Brenne (vara) 

Revisor: Knut Bjarne Rørvik 

 

Innledning 

Året 2020 skriver seg inn historiebøkene som et veldig spesielt år. Midt i mars kom 

koronapandemien til Norge, og den har preget hele sesongen i 2020 og følger oss videre inn i 2021. 

Takket være god innsats i hele klubben var vi raskt på banen med aktivitet, oppdaterte retningslinjer 

og rutiner fortløpende gjennom året har vi hatt så mye aktivitet i klubben som det har vært tillatt.  

Vi var heldige som fikk deltatt på Mossecup og arrangert Lillehammer Cup i januar, for det var de 

eneste cupene ungdoms- og seniorlagene fikk deltatt på dette året. Ingen lag deltok i turneringer før 

de minste mellom 6 og 10 år fikk delta på vår egen Santander 3v3 turnering i oktober.  

En gladnyhet vi virkelig vil trekke frem for 2020 er prisene klubben tok med seg hjem fra kretstinget 

og fotballgallaen på Gjøvik i februar. LKFK ble kåret til «Årets Jenteklubb 2019», noe vi er veldig 

stolte av. Ikke nok med det, men vår egen Viviann Storhaugen ble kåret til «Årets Klubbsjel 2019» for 

sin innsats i utallige roller for LKFK gjennom mange år. Vel fortjent og moro å kunne hedre de 

frivillige.  

Hverken kick-off eller sesongavslutning lot seg gjennomføre, men klubben åpnet for at lagene kunne 

avholde sin egen avslutning med støtte fra klubben. Heller ikke det lot seg gjennomføre for alle lag. 

På den administrative siden var Ida H. Stake fortsatt vikarierende daglig leder frem til mars. Fra april 

var Åse Marita Høitomt tilbake fra barselpermisjon i 81 % stilling, og Ida fortsatte i 19 % stilling ut 

juni. Fra juli var Åse tilbake i full stilling.  
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Klubbens ressurspersoner 

Daglig leder: Åse Marita Høitomt 

Sportslig leder:  Haakon Engen frem til sommeren  

Anita Rapp-Ødegaard fra august (koordinerer teamet og ansvar 

barnefotball) 

Sportslig leder ungdom:  Tord Strømme 

Sportslig leder J17 og senior: Petter Myrvold 

Spillerutvikler:   Tord Strømme 

Keepertrener:   Lars-Arve Kronborg 

Rekrutteringsansvarlig:   Anita Rapp-Ødegaard 

Materialforvalter:  Lars-Arve Kronborg 

Fair Play-ansvarlig:  Jens Fløtre 

Kvalitetsklubbansvarlig:  Jens Fløtre 

Dommeransvarlig:  Herman Bostad 

FIKS-ansvarlig:   Åse Marita Høitomt 

Overgangsansvarlig:  Åse Marita Høitomt 

 

Æresmedlem:   Anne Berit Vollan 
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Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt styremøter månedlig med unntak av juli. I mars ble det avholdt to styremøter grunnet 

situasjonen vi alle stod overfor med Covid-19. Totalt 12 møter og 106 saker har styret hatt oppe i 

løpet av 2020. Vi har siden mars måned hatt et fast punkt for oppdatering av koronasituasjonen og 

dens påvirkning på klubben, samt faste punkter knyttet til informasjon fra styreleder og daglig leder, 

økonomi, marked, arrangement og sport.  

Styrets arbeid 

2020 har vært et annerledes år, et krevende år, et år som har satt oss på store prøvelser. Både som 

enkeltmennesker, lokalsamfunn og storsamfunn, i inn- og utland. Og som fotballklubb. Etter at 

pandemien for alvor kom til landet i mars 2020, har mye av styret sitt arbeid vært å manøvrere og 

skape størst mulig forutsigbarhet, i et uforutsigbart landskap. Strategien vår var klar fra første stund. 

Vi ønsket å skape mest mulig sportslig aktivitet innenfor de rammer myndighetene ga oss. Vi ønsket 

ikke å «stenge ned». Strategien ble valgt både ut fra sportslige hensyn, men også for å ivareta vårt 

samfunnsansvar. Vi ønsket at fotballjentene våre skulle få anledning til drive mye fysisk og til dels 

sosial utfoldelse i en vanskelig tid. 

Det spiller imidlertid liten rolle hva styret bestemmer og legger til rette for, hvis ikke dette kan 

gjennomføres i praksis. Styret vil derfor rette en stor takk: 

- Til daværende sportslig leder som ledet arbeidet med klubbens koronaretningslinjer som 

brakte oss fort på banen igjen og opprettholdt sportslig aktivitet 

- Til sportslig ledelse som etablerte gode rutiner for fotballaktivitet innenfor trygge 

smittevernfaglige rammer 

- Til daglig ledelse 

- Til alle trenere/lagledere som fulgte opp med «korona-fotball» 

- Til alle foreldre som stilte opp for å hjelpe til 

- Til alle våre eksterne samarbeidspartnere/sponsorer som sikret økonomisk trygghet 

- Og ikke minst til alle spillere som tålmodig tilpasset seg det «nye landskapet» – uten kontakt, 

uten kamper, uten klemmer. 

Heldigvis ble høsten 2020 relativt normal, ikke minst for barn og unge. For spillere over 20 år ble det 

dessverre en meget amputert sesong – helt uten kamper. 

I 2020 er det etablert en ny sportslig ledelse. Modellen innebærer at den sportslige lederfunksjonen 

ivaretas av et team bestående av tre personer. Anita Rapp-Ødegaard leder teamet og har et særlig 

ansvar for barnefotballen. Tord Strømme følger opp og er kontaktperson for ungdomsfotballen, 

mens Petter Myrvold har tilsvarende rolle for J17-senior. Styret vil uttrykke stor tilfredshet med det 

arbeidet sportslig ledelse har gjort i 2020. LKFK ønsker å utvikle seg til en ledende klubb for jente- og 

kvinnefotball i regionen, både sportslig og sosialt. Et viktig strategisk grep for å lykkes med dette er å 

utvikle et godt, konstruktivt og forutsigbart samarbeid med naboklubber. Det ble i 2020 avholdt en 

rekke samtaler og møter med flere klubber. Det tas sikte på å inngå skriftlige samarbeidsavtaler i 

2021. 
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LKFK vil være en klubb for alle jenter. Kulturelle, økonomiske eller sosiale barrierer skal ikke være til 

hinder for å være en del av vårt fellesskap. Styret har i 2020 påbegynt et arbeid for å forsterke dette 

fokuset, blant annet gjennom møter med Lillehammer kommune og organisasjonen Kulturhjerte. 

Klubben ved styret har også deltatt i arbeidet med ny fotballhall. Styret i Lillehammer Fotballhall AS 

har jobbet godt og målrettet og det er i 2020 tatt viktige skritt for en felles fotballhall på Stampa sør. 

Styret har, sammen med de andre klubbene, besluttet å styrke egenkapitalen til Lillehammer 

fotballhall. 

Under årsmøtet i 2020 ble det vedtatt at styret skulle starte arbeidet med å etablere ungdomsutvalg 

i klubben og det ble vedtatt støtte til strategiarbeid for å nå de sportslige målene klubben har. Styret 

vil påpeke at disse vedtakene ikke er glemt, men vil følges opp videre inn i 2021.  

Kvalitetsklubb 

LKFK gikk inn i sitt andre år som kvalitetsklubb og har virkelig 

fått kjenne på viktigheten av å ha det gode fundamentet som 

kvalitetsklubb er når en unntakstilstand som Covid-19 

inntreffer. Vi har hatt gode rollebeskrivelser og rutiner, som 

har gjort at vi raskt har kunnet tilpasse oss stadig endrede 

retningslinjer for aktivitet. Høsten 2020 startet arbeidet med 

resertifisering av nivå 1, samtidig som vi retter blikket mot 

nivå 2. En del av arbeidet knyttet til kvalitetsklubb ble satt på 

vent i 2020, men det jobbes kontinuerlig med. Jens Fløtre er 

kvalitetsklubbansvarlig og sørger for jevnlig arbeid med 

kravene vi har som mål å oppfylle. En gledelig overraskelse på 

kretstinget til NFF Indre Østland 6. februar 2021 var å bli kåret 

til «Årets Kvalitetsklubb 2020». Juryen la i sin begrunnelse 

vekt på at LKFK har utmerket seg på flere områder gjennom 

flere år, har en ryddig organisasjonsstruktur, dyktige personer i sentrale roller og viser engasjement 

og møter opp på møter og seminarer i regi av fotballkretsen. Veldig artig for klubben å bli lagt merke 

til og gjort stas på på denne måten. 

 

Lillehammer Cup 2020 

Lillehammer Cup ble gjennomført for 23. gang. Totalt deltok 272 lag på turneringen og LKFK stilte 

med 20 lag. Etter en vellykket gjennomføring satt klubbene igjen med cirka kr. 250 000 i overskudd 

hver. Sammen med LFK leverte vi et godt arrangement. Innsatsen til egne lag var det ingenting å si 

på. I 12-årsklassen ble det lokale oppgjør mellom Follebu og LKFK. J13 hadde to lag i A-sluttspill og 2 

lag i B-sluttspill. 14-årsjentene hadde også 2 lag i A-sluttspill og 2 lag i B-sluttspill, der LKFK United 

trakk det lengste strået med tap i kvartfinalen. J15 hadde hele 3 av 4 lag i A-sluttspill, og også her ble 

det dessverre stopp i kvartfinalen for LKFK 1. J15 fjerde lag tok seg hele veien til finalen i B-

sluttspillet der det ble tap mot Lyn Blå. For 16-åringene våre gikk 2 av 3 lag videre til A-sluttspill, og 

LKFK 1 tok seg videre helt til semifinale, der det dessverre ble tap mot Oslolaget Lyn. LKFK 3 tok en 

gledelig seier i B-sluttspill. 

For våre eldste jenter i 19-årsklassen kom et lag til kvartfinale i A-sluttspillet, mens et lag kom til 

semifinalen i B-sluttspillet.  

Bilde 4: Jens Fløtre med pris og diplom 
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Tine Fotballskole 

Tine Fotballskole ble i 2020 kun gjennomført i uke 33 i samarbeid med LFK, grunnet covid-19. For 

utendørs arrangementer var det et begrenset antall deltakere som var tillatt, og vi hadde derfor bare 

200 plasser denne uken. Disse plassene ble revet bort, og trolig kunne vi hatt opptil 300 deltakere på 

fotballskole denne uken. Faaberg arrangerte ikke fotballskole i 2020, så det ga også en større pågang 

på vår fotballskole på Stampesletta. Nytt i forberedelsene til fotballskolen i 2020 var tilbud om 

Grasrottrener delkurs 1 til instruktørene, gjennomført av Henrik Wangberg og Jostein Wahl i LFK. 

Ikke alle hadde anledning til å delta, men mange gjennomførte kurset og det er aktuelt å videreføre 

denne ordningen senere år. I tradisjonen tro fint vær gjennom uka, fornøyde barn tross 

smittevernregler og god stemning. Fotballskoleuken ga et overskudd på 57 982 kr. til hver klubb. 

 

Bilde 5: Instruktørene samlet med "koronaavstand". Foto: LFK 

Santander 3v3 turnering 

For første gang arrangerte klubben Santander 

3erfotballturnering på Stampesletta den 17. oktober 2020. 

Rammene rundt turneringen var flotte, og værgudene viste 

seg fra sin beste side. Santander stilte med baner (vant) som 

vi rigget i fellesskap kvelden før turneringen. 47 lag deltok og 

på 4 timer var 119 kamper spilt. Dommerne var spillere fra 

J13 og J14, samt en fra G13. Turneringsområdet måtte vi dele 

i to, grunnet begrensning på 200 personer innenfor hvert 

område. Vi rigget kiosken på midten, og hadde inngang fra 

begge sonene. Vi opplevde at deltakere og foreldre fulgte 

smittevernreglene og arrangementet føltes trygt og fløt fint. 

Geir Kjølgård stilte opp som speaker, og foreldre fra 

barnefotballen, samt styremedlemmer og andre engasjerte 

stilte opp som funksjonærer. Vi gjorde oss nyttige erfaringer 

knyttet til for lite varer i kiosken, for få i 

arrangementskomiteen og behov for flere instrukser på de 

ulike funksjonærpostene. Alt i alt et morsomt arrangement, 

og vi ønsker oss reprise neste år. Forhåpentligvis med færre 

begrensninger og med muligheter for et større arrangement.  

      

       

 

Bilde 6: Riggegjengen fredag kveld 

Bilde7: Arenaen 
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Økonomi 

Det er fortsatt Kantall som fører regnskapet for klubben, noe vi er godt fornøyde med. Ryddig og 

med god oppfølging.  

2020 ble et spesielt år også på den økonomiske siden. Vårsesongen ble betydelig billigere enn 

normalt grunnet mangel på seriespill. På grunn av dette er det vesentlige avvik i regnskap i forhold til 

budsjetterte tall, og resultatet endte på 421 873 kroner. 

På inntektssiden var vi heldige å ha med oss sponsorer og samarbeidspartnere som før. 

Medlemsinntektene har sunket noe grunnet en liten nedgang i antall spillere i løpet av året. Poster 

som har blitt påvirket av korona er særlig dugnader, fotballskole, utleie av minibuss, egenandel til 

turneringer og grasrotandel. Dugnad ble gjennomført som vanlig under Lillehammer Cup i januar, 

Birkebeinerarrangementene ble avlyst og vaskekortkampanjen ble gjennomført som frivillig. 

Julekalendersalg gjennomførte vi som normalt i november og desember. I kompensasjon for 

koronaavlyste arrangementer og tiltak fikk vi utbetalt 111 780 kroner. 

På utgiftssiden er mange av postene vesentlig redusert grunnet avlysning og avkortning. Kostnader 

knyttet til seriespill, spillerutvikling, turneringer, interne arrangementer, kursvirksomhet og 

dommerhonorarer er langt under budsjett. Kostnader knyttet til personal, utstyr og driftsmidler, leie 

av treningsflater og kontorlokale har tilsvart et normalår. For å trekke frem et par poster vi har brukt 

mer enn budsjettert er datasystemer, som er den nye nettsiden som stod klar på senhøsten. 

Profileringsartikler er også noe over budsjett, grunnet innkjøp av buffer til hele klubben, samt 

artikler som roll-ups, beachflagg og lignende til å vise frem klubben i ulike sammenhenger. 

Sport  
Koronasituasjonen la i 2020 store begrensninger på hva som lot seg gjennomføre av aktivitet. I 

perioden medio mars – medio april måtte all aktivitet stenges, mens det i perioden medio april – 

medio mai ble mulig å gjennomføre trening for ungdom 13-19 år, under strenge regler om å holde 

avstand. I mai ble nærkontakt i spillsituasjon tillatt, slik at vi også kunne ta sjansen på å la de yngste 

starte opp igjen. Forbudet mot nærkontakt og spill for de over 20 år strakk seg imidlertid ut året, noe 

som tæret hardt på motivasjonen til denne aldersgruppen.   

Aktiviteter utenfor kohort (lag) var med andre ord vanskelig i 2020, men følgende sportslige tiltak lot 

seg gjennomføre: 

- Månedlige trenerforum for ungdoms- og seniorfotballen 

- Ett trenerforum barn (september) 

- Spillerutvikler har fulgt opp hospitering og gjennomført ulike spillerutviklingstiltak 

- Spillerutvikler har gjennomført flere treninger for lag i barnefotballen 

- Rekrutteringstiltaket «Jentefotballdager» for jenter 6 til 9 år den 4. og 11. juni 

- Klubbnøytrale fellestreninger for jenter født i 2007/2008 fra februar til koronautbruddet i 

mars 

Følgende sportslige tiltak måtte dessverre settes på vent: 

- Besøk/utveksling mellom samarbeidsklubben LSK 

- Nominering av spillere til soneuttak i IØFK 



Årsberetning LKFK 2020 
 

8 
 

- Videreføring av klubbnøytrale fellestreninger 

Flere interne konflikter fra 2019 var ikke løst, og arbeid med å finne konstruktive løsninger krevde 

vesentlig av ny sportslig ledelse høsten 2020. Sportslig ledelse og Treneforum erkjenner at enkelte 

dilemmaer knyttet til aldersoverganger/flytting av spillere/forfall alltid vil være aktuelle, og at en 

åpen og ryddig kommunikasjon samt respekt for avgjørelser er viktig. Sportslig utviklingsplan skal 

alltid være førende, men lagenes situasjon fra år til år krever åpenhet for tilpasninger.   

Cuper 

Foruten Lillehammer Cup og Santander 3v3, deltok LKFK i tradisjonen tro med mange lag i 

Sparebank1 Jentecup, også kalt «Mossecup», andre helga i januar. LKFK stilte med 19 lag i 

turneringen og flere gjorde sine saker bra. Lagene var fordelt på 1 lag i J11, 2 lag i J12, 7 lag i J14 

(både 13 og 14 år), 6 lag i J16 (både 15 og 16 år) og 3 seniorlag. I J16 fikk vi et lag videre til 

semifinale, men de som trakk det lengste strået var LKFK 1 i seniorklassen. De reiste hjem med seier 

etter å ha vunnet med ett mål i finalen. Under Mossecup er det sosiale i fokus, og overnatte sammen 

med laget på skole, se de andre lagene spille i hallen og spise pizza på Peppes Pizza.  

Ellers ble det ikke deltakelse på andre eksterne cuper i 2020. 

Kåring av Årets Fair Play-spiller og Årets Lagspiller: 

På grunn av at hverken klubbavslutning eller lagvise avslutninger lot seg gjennomføre på senhøsten i 

2020, er det ønsket at kåringene ikke offentliggjøres i årsberetningen eller i forbindelse med 

årsmøtet. Flere lag ønsker selv å overraske og gjøre stas på de spillerne som er kåret til Årets Fair 

Play-spiller av sine lagvenninner og Årets Lagspiller av støtteapparatet. Kåringene publiseres  

Klubbdommere 

Det ble avholdt klubbdommerkurs for vårt J13-lag digitalt i regi av vår nye dommeransvarlig Herman 

Bostad. Alle jentene deltok og til tross for digital versjon var engasjementet blant jentene der og de 

stilte spørsmål etter gjennomgangen. Flere av jentene har også prøvd seg som dommere i 3er og 5er 

i løpet av høstsesongen og avsluttet sesongen med å dømme 3erturneringen.  

Vi har i år tatt i bruk dommerfunksjonen i Rubic LagetMitt, som gjør det mulig å melde seg til å 

dømme kamper. Dette skal gjøre det enklere for lagledere å administrere dommere til sitt lags 

kamper. Dette fungerte fint for mange, men vi har fortsatt en vei å gå for å gjøre det kjent for alle.  

Vi har ikke hatt deltakere på rekruttdommerkurs, så dette er et punkt klubben må jobbe videre med.  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Klubbens visjon er «Flest mulig – lengst mulig – best mulig».  

Gjennom den spesielle sesongen var frafall i liten grad en utfordring underveis i kampsesongen. Men 

det var tydelig at overgangen til en ny sesong vel vitende om at korona kom til å påvirke 

fotballhverdagen videre virket å gjøre utslag. For de over 19 år har kamptilbudet uteblitt hele 2020 

og det tærer på motivasjonen til å holde på.  

I tillegg er det et faktum at enda en årgang er uten lag fra Søre Ål. I 2020 er det 3 årganger (de tre 

eldste barnefotballklassene) vi har lag fra Søre Ål. Rekrutteringen til J6/7 var gledelig i 2020, men vi 

sliter med å rekruttere spillere fra Hammartun i årgangene opp til J9.  
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Medlemstallet er derfor lavere ved utgangen av 2020 enn på flere år.  

Ettersom seniorlagene ikke fikk spille kamper i løpet av sesongen er vi ikke nærmere målet om 

opprykk til 2. divisjon, men treningsinnsatsen er det ingenting å si på. Seniorgruppa økte i antall 

spillere i løpet av sesongen til tross for uteblivende kamptilbud, noe som er en positiv utvikling.  

 

Medlemstall 

For 2020 er medlemstallet 347. 

Medlemsutvikling siste fem år: 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt 385 387 406 399 387 347 

Av 347 medlemmer er 13 støttemedlemskap og 11 med medlemskap allidrett som da ikke er 

medlemmer i LKFK fra før.   
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Sesongrapport for a-lag 
Navn på laget: LKFK Kvinner senior A 
Antall lag i serien: 1  
 
Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): I løpet av 2020 sluttet 6 
spillere og 7 ble en del av troppen på A-laget. 
 
Navn og roller på støtteapparat:  
Tonje Storhaugen Mathisen - lagleder 
Harald Toftaker - fysisk trener 
Terje Tollefsrud - trener 
Tom Øvstetun - trener 
Petter Myrvold - trener 
Sigurd Tremoen - trener 
Lars-Arve Kronborg - lagleder og keepertrener 
Vetle Simensen Nerem - hovedtrener 
 
Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): Rundt 160 aktiviteter. 
 
Antall kamper spilt: 0 (10 kamper på J19 sammen med rekrutt med hjelp fra J15 og J17) 
 
Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: 2, Lillehammer cup og Mosse cup 
 
Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: Noen spillere som hospiterte hos Fart i 
starten av året. Dette falt bort etter hvert pga korona. Samtrening med J15 og J17 gjennom 
sommeren, noe som opplevdes som positivt og samlende. Yngre spillere på hospitering hos oss på 
treninger og fått hjelp fra yngre spillere på kamper. Hospitering har begrenset seg til egen klubb 
grunnet korona. Innad har det også begrenset seg pga korona og at de over 20 ikke kan trene med 
kontakt (begrenset utbytte for J15 og J17 å hospitere når det ikke trenes med kontakt). 
 
Trenerutviklingstiltak: Trenerforum og samtreninger med andre lag i klubben. Det var planlagt 
spillerutviklingstiltak og trenerutviklingstiltak som dessverre gikk bort grunnet korona. 
 
Tilbakemelding på treningsforhold: Den nye kunstgressbanen er fortsatt ikke optimal, men langt 
bedre enn den var. Den gamle hovedbanen er fortsatt fryktelig dårlig og må få nytt dekke. Fortsatt 
utfordringer om vinteren, savner at kommunen gir beskjed i forkant når de ikke klarer å måke banen. 
Positivt at banen nå er mer tilgjengelig om vinteren enn tidligere. 
 
Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Ja, vi er godt fornøyde med treningsutstyret og føler vi får 
god respons på ønsker.  
 
Har dere gjennomført foreldremøter? Nei 
 
Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Forholdet til styret, sportslig leder og 
daglig leder er bra.  
 
Har du annet på hjertet? Veldig bekymret for om vi klarer å ivareta de over 20 i perioden frem til det 
åpner opp. Kan få konsekvenser for seriespillet i høst. 
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Sesongrapport for rekrutt 
Navn på laget: Lillehammer 2 / Senior B 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): I løpet av 2020 sluttet 4 
spillere og 10 ble en del av troppen på rekrutt. 
 
Navn og roller på støtteapparat:  
Tonje Storhaugen Mathisen - lagleder 
Harald Toftaker - fysisk trener 
Terje Tollefsrud - trener 
Tom Øvstetun - trener 
Petter Myrvold - trener 
Sigurd Tremoen - trener 
Lars-Arve Kronborg - lagleder og keepertrener 
Vetle Simensen Nerem - hovedtrener 
 
Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): Rundt 140 aktiviteter. 
 
Antall kamper spilt: 0 (10 kamper på J19 sammen med A-laget med hjelp fra J15 og J17) 
 
Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: 2, Lillehammer cup og Mosse cup 
 
Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: Noen spillere har gjennom sesongen hospitert 
med A-laget. I tillegg fikk flere spillere prøvd seg på et høyere nivå enn vanlig gjennom J19-serien der 
de spilte med spillere fra A-laget, J17 og J15 og møtte motspillere med erfaringer fra 2.div og 3.div. 
 
Trenerutviklingstiltak: Trenerforum og samtreninger med andre lag i klubben. Det var planlagt 
spillerutviklingstiltak og trenerutviklingstiltak som dessverre gikk bort grunnet korona. 
 
Tilbakemelding på treningsforhold: Den nye kunstgressbanen er fortsatt ikke optimal, men langt 
bedre enn den var. Den gamle hovedbanen er fortsatt fryktelig dårlig og må få nytt dekke. Fortsatt 
utfordringer om vinteren, savner at kommunen gir beskjed i forkant når de ikke klarer å måke banen. 
Positivt at banen nå er mer tilgjengelig om vinteren enn tidligere. 
 
Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Ja, vi er godt fornøyde med treningsutstyret og føler vi får 
god respons på ønsker.  
 
Har dere gjennomført foreldremøter? Nei 
 
Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Forholdet til styret, sportslig leder og 
daglig leder er bra.  
 
Har du annet på hjertet? Veldig bekymret for om vi klarer å ivareta de over 20 i perioden frem til det 
åpner opp. Kan få konsekvenser for seriespillet i høst. 
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Sesongrapport for breddelaget 
Navn på laget: LKFK Kvinner 7er 

Antall lag i serien: 1  

 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): 9 betalt for sesongen 2020. 

Flere var interessert og deltok på noen treninger, men valgte å vente pga koronasituasjonen og 

nesten kun treninger med 1m avstand.  

Navn og roller på støtteapparat: Lagleder: Ida Haugstad Stake, Trener: Tonje Storhaugen Mathisen  

Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): 5 treninger inne, Jan-mars. 24 treninger ute, 

april-oktober  

Antall kamper spilt: 0... 

Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på:  

Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: -  

Trenerutviklingstiltak: Tonje har deltatt på trenerkurs  

Tilbakemelding på treningsforhold:  

Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Ja  

Har dere gjennomført foreldremøter? -  

Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Bra  

 

Har du annet på hjertet? Håpet er å kunne starte litt på nytt nå i 2021-sesongen. Pga 

koronasituasjonen ble det vanskelig med rekruttering og det ble også lite motivasjon med 

begrensede treninger og ingen kamper. I starten var interessen stor, med over 70 medlemmer i en 

åpen gruppe på Facebook. Denne åpne gruppa vil brukes mer i 2021 sånn at alle får med seg alt av 

info til vi er ordentlig i gang.  
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Sesongrapport for J15 
Navn på laget: J15 

Antall lag i serien: 3 (J15-1 (11er), J15-2 (11er) og J15-3 (9er)) 

Antall spillere: Vi startet sesongen med 38. En spiller slutta i januar, men begynte igjen i mai/juni. En 

spiller begynte i mai, men slutta igjen i august. Vi hadde en spiller med en liten periode i 

februar/mars som bodde i beredskapshjem i distriktet, men hun flytta videre ganske raskt. En spiller 

slutta i august. 3 spillere har gitt seg etter sesongen i tillegg til en som har flytta. Vi har dermed 33 

jenter med oss opp på J17, men det er en god del som er usikre på om de fortsetter, så dette tallet 

kan synke.  

Navn og roller på støtteapparat: 

- Vegard Vikøren (hovedtrener) 

- Kjetil Rød (trener) 

- Per Sagdalen (trener) 

- Stein Olav Olsen (trener) – med fra august 

- Jens Fløtre (lagleder og hjelpetrener) 

- Mona Rød (Lagleder) 

- Lars-Arve Kronborg (Keepertrener 

- I tillegg så hadde vi 2-3 hjelpetrenere med fra januar av, som alle ga seg når vi ble korona-

stengt.  

Antall treninger avholdt: 184 

Antall kamper spilt:  

J16 NM: 1 

J15-1: 13 

J15-2: 11 

J15-3: 8 

Hvilke turneringer vi har deltatt på: Mossecup og Lillehammer Cup  

Spillerutviklingstiltak: I tillegg til kontinuerlig spillerutvikling gjennom hele året har vi også hatt noen 

spesifikke tiltak:  

- J16 NM – felles treningsgruppe for de beste 04- og 05-jentene (ble stoppa av korona i mars) 

- Spillersamtaler med fokus på utviklingsmål for den enkelte spilleren  

- Samtrening med J17 og senior i sommerferien.  

- Følgende spillere ble nominert til kretslag i IØFK: Marie Kolstad, Carmen Dahl, Emilie 

Erlandsen, Sophia Osmundsen, Ida Sagdalen, Leah Rød, Hedda Prestrud, Leah Kvåle, Sofie 

Horn. Kretslagsaktivitet ble ikke gjennomført i 2020 pga. korona.  
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Hospitering:  

Følgende spillere har hospitert med J17: Hedda Prestrud, Sophia Osmundsen 

Følgende spillere har hospitert med senior A: Leah Kvåle, Ida Sagdalen, Marie Kolstad, Sophia 

Osmundsen, Carmen Dahl.  

Følgende spillere har spilt kamper med J17-1: Marie Kolstad, Carmen Dahl, Emilie Erlandsen, Sophia 

Osmundsen, Bjørk Arantsstovu, Emma Fløtre, Sofie Horn.  

Følgende spillere har spilt kamper med J19-1: Marie Kolstad, Carmen Dahl, Emilie Erlandsen, Sophia 

Osmundsen, Bjørk Arantsstovu, Signe Torp, Ida Sagdalen, Hedda Prestrud, Leah Kvåle.  

Trenerutviklingstiltak: ikke gjennomført. 

Tilbakemelding på treningsforhold: Treningssituasjon vinter er ikke optimal, med bare en bane på 

alle byens klubber. Det betyr at det blir lite treningstid og den treningstida vi får er ofte på liten bane 

(1/4) og over kort tid (60 min). I tillegg så brøyter ikke kommunen banen etter arbeidstid, noe som 

gjør at banen ofte er ubrukelig i vintermånedene. Når Faaberg og Roterud emigrerer bort fra Stampa 

og begge banene er åpne, så er kapasiteten mye bedre. Dessverre så har ikke kommunen tatt ansvar 

med å skifte ut gresset på øvre bane, som skulle vært skiftet for flere år siden. Underlaget der er så 

dårlig, at det er helt på grensen til uforsvarlig og farlig å trene der.  

Har dere tilgang på nødvendig utstyr: Ja!  

Har dere gjennomført foreldremøter?: ja, foreldremøte ble gjennomført i januar 

Hvordan er forholdet til styret/sportslig leder/daglig leder: Det samarbeides godt i klubben og det 

er enkelt å kommunisere med diverse ledere.  
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Sesongrapport for J14 
Navn på laget: J14 2006 

Antall lag i serien: 2 (1. og 2. div.) 

 
Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): 2 sluttet. 22 spillere ved 
utgangen av sesongen.  
 
Navn og roller på støtteapparat: Trond Strandli – Hovedtrener 
                                                           Trenere: Mads Lo, Ole Ch Brobakken, Peder Sahlin, Geir Kjølgård. 
                                                           Lagledere: Stian Grønås og Malin Vasslid. 
Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): Ca 115.  
 
Antall kamper spilt: 43( serie og cuper). 
 
Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: 2( Lhmr Cup og Mossecup). + ei trenigshelg i Etnedal 
i eget regi. 
 
Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: Spillere har hospitert både til J15 og J17, samt 
LFK G14. To spillere har vært i kretslag. 
 
Trenerutviklingstiltak: Ingen i 2020. 
 
Tilbakemelding på treningsforhold: Bra 
 
Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Bra 
 
Har dere gjennomført foreldremøter? Ja flere ganger både de vanlige og mtp covid19. 4 totalt. 
 
Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Ingen kommentar. 
 
Har du annet på hjertet? Trenger ikke kommentere, styret og daglig leder vet grunn for min avgang 
som hovedtrener/ verv i klubben. 
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Sesongrapport for J13 
Navn på laget: J13 

Antall lag i serien: 2 (1. og 2. div J13). I tillegg avgitt et antall spillere til J14. 

 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): 28 (Mistet 6, fått 4. Sånn 

ca…)) 

Navn og roller på støtteapparat: Roger Finstad – Hovedtrener  

Synnøve Rusten Dalheim – Lagleder 

Frode Nilsen – Lagleder 

Lars Sigve Røhne – Trener 

Petter Tømmerberg – Trener 

Ole Christian Hvattum – Trener 

Geir Horgen – Ass trener 

Morten Andre Kastet – Ass trener 

Truls Nergaard – Ass trener 

Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): Ca 125  

Antall kamper spilt: Ca 30 (pluss bidratt på J14) 

Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: 2. Mossecup og Lillehammercup 

Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: Sone og Krets. Hospitering og samarbeid med 

J14. Hospitering J15 og G13. 

Trenerutviklingstiltak: Ingen spesifikke, men har hatt tilbud 

Tilbakemelding på treningsforhold: For lite innetid 

Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Ja 

Har dere gjennomført foreldremøter? Ja 

Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Bra 

Har du annet på hjertet? Nei 
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Sesongrapport for J12 Nordre Ål 
Navn på laget: J12 Nordre Ål 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): 16 (+3) 

Navn og roller på støtteapparat:  

Hovedtrener: Erik Magnus Ring 

Trener: Henning Elvestad 

Trener: Ulf Bjørner Bakken 

Trener (sykemeldt): Bård Scheie 

Lagleder: Heidi Refseth 

Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): 43 (men ser ut til at det kan mangle noen i 

januar og februar. 

Antall kamper spilt: 12 

Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: 1, Moss 

Spiller utviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: Det er har vært 1 spiller som har hospitert 

opp til J13 fra høsten 2020. Som har vært med dem på treninger og kamper. 

Trenerutviklingstiltak: Trenergruppa har OK skolering for dette nivået.  

Positivt at klubben legger til rette for trenerkurs – felles treninger og støtte. 

 

Tilbakemelding på treningsforhold: Noen av våre treninger har blitt flyttet til øvre bane på Stampa, 

som ikke er en bra bane og trene på. Fra høsten av, trente vi på den nye banen ved Nordre Ål skole, 

som var strålende. 

Har dere tilgang på nødvending utstyr: OK – bra. 

Har dere gjennomført foreldremøter? Nei 

Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Veldig bra 

Annet: Gruppen og jentene har en god utvikling. Flere nye spillere ble med gruppen i fra høsten. 

Veldig positivt. God og sammenspleiset gruppe. 
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Sesongrapport for J11 Nordre Ål 
Navn på laget: J11 Nordre Ål 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): Vi startet 2020 med ca. 14 
spillere. Gjennom sesongen har det sluttet 5 stk og vi har fått med 1 til på laget. Vi er per nå 9 stk. på 
laget, blir evt. 10 når kampsesongen forhåpentligvis starter igjen.  
 
Navn og roller på støtteapparat: Tonje Storhaugen Mathisen (Hovedtrener) 

Espen Gudevang (Lagleder) 
Guri Rudi (Trener) 
Per Harald Hjørungdal (Trener) 
Thomas Johnsen (Trener)  
May Elin Aspaker (Trener)  
Agnetha Johansson (Lagleder) Sluttet. 
Anette Stenumgård (Trener) Sluttet.  

 
Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): Totalt ca 47 treninger i 2020. 
 
Antall kamper spilt: 7 kamper i 2020 sesongen.  
 
Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: Ingen turnering for 2020 sesongen.  
 
Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere:  
 
Trenerutviklingstiltak: Tonje har deltatt på grasrottrener kurs 1,2 og 4.  
 
Tilbakemelding på treningsforhold: Treningsforholdene har vært veldig bra både innendørs og 
utendørs.  
 
Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Alt av nødvendig utstyr har vært tilgjengelig.  
 
Har dere gjennomført foreldremøter?: For 2020 sesongen har vi ikke gjennomført foreldremøte, vi 
fikk aldri muligheten da Covid-19 kom ganske brått på og idretten ble stanset.  
 
Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Forholdet har vært veldig bra. Vi har hatt 
en god dialog fram og tilbake med både sportslig leder og daglig leder.  
 
Har du annet på hjertet?: Takk til klubben og mest av alt daglig leder og sportslig leder for hjelpen 
gjennom en utfordrende 2020 sesong.  
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Sesongrapport for J11 Hammartun 
Navn på laget: J11 Hammartun 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?):  13 spillere hele sesongen. 
1 sluttet på våren og en ny begynte, så antallet ble likt hele sesongen.  
Navn og roller på støtteapparat:  
Kristian Stranda Kvåle, hovedtrener 
Andreas Hammarstedt, trener 
Ole Gunerius Farmen, trener 
Anne Beathe Svarstad Andresen, lagleder 
 
Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): Fra 01.01.20- 31.12.20 hadde vi ca 30 
treninger totalt, inne og ute. 
Antall kamper spilt: 7  
Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: 1,  "Mossecup 2020" 
Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: Stadig mer fokus på samhandling og raskt i 
press og fortsatt øving på individuelle ferdigheter. Økt til lengre økt enn i fjor vinter og begynt med 
uttøying etter trening. Det har vært avholdt bylagstreninger for det fremtidige bylaget som har vært 
ett mertreningstilbud, men ingen hospiteringer denne sesongen. 5 jenter deltar på fotballekstra. 
Trenerutviklingstiltak: Alle trenere har gjennomført Grasrottrenerkurs 1-4 ila 2020 
Tilbakemelding på treningsforhold: Gode treningsforhold og bra med tider  
Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: ja, og vi får kjapt mer om vi ber om noe.  
Har dere gjennomført foreldremøter? Ett, på Teams, i starten av sesongen.  
Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Daglig leder har overblikk og kontroll. 
Veldig bra sportslig leder som vi har god dialog med, og som gir støtte og bistand ved behov.  Skal ha 
møte med sportslig leder og grendelag neste uke.  

Har du annet på hjertet? Bare å si tusen takk tilbake for innsatsen som er gjort for jentene våre 🙂  
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Sesongrapport for J10 Hammartun 
Navn på laget: J10 Hammartun 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): 17 spillere (ingen nye, 

ingen har sluttet). 

Navn og roller på støtteapparat:  

Trenere: Rune Osvold, Morten Dam, Gunnar Standal 

Lagledere: Merethe Linn, Kristin Kronborg 

Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): 22 

Antall kamper spilt: 7 

Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: ingen. 

Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: ingen.  

Trenerutviklingstiltak: ingen. 

Tilbakemelding på treningsforhold: Gode treningsforhold. 

Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Ja.  

Har dere gjennomført foreldremøter? Regelmessig kontakt med foreldre via Laget Mitt og egen 

Facebook-gruppe. 

Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Vi har et godt forhold til klubbens ledelse. 

Har du annet på hjertet? 
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Sesongrapport for J10 Nordre Ål 
Navn på laget: J10 Nordre Ål 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): 13 (1 har sluttet og vi har 

fått 1 ny spiller) 

Navn og roller på støtteapparat: Henning Bueie (Lagleder), Tove Alsvik (Trener), Astrid Pedersen 

(Trener). 

Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): Vårsesong 6. Høstsesong 8. 

Antall kamper spilt: 6 

Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: 1 turnering - Santander 3v3 cup 

Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: Ingen 

Trenerutviklingstiltak: Ingen 

Tilbakemelding på treningsforhold: Bra 

Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Dette må vi finne ut av. Har stort sett brukt baller og kjegler.  

Har dere gjennomført foreldremøter?: Nei, men vi har god kommunikasjon på intern FB-gruppe. 

Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Bra. 

Har du annet på hjertet? 
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Sesongrapport for J9 Nordre Ål 
Navn på laget: J9 Nordre Ål 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): 16 (4/0) 

Navn og roller på støtteapparat:  

Silja Hjelmstadstuen (lagleder) 

Amund Schonhowd (trener) 

Håvard Nygaard (trener fra august) 

Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): 18 

Antall kamper spilt: 8 

Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: Santander cup 3v3 

Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: Ingen 

Trenerutviklingstiltak: Deltatt på trenerforum, ellers ingen.   

Tilbakemelding på treningsforhold: Ingen spesielle forhold, har fungert bra. 

Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Ja 

Har dere gjennomført foreldremøter? Nei, men brukt Facebook/Rubic til kommunikasjon 

Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Veldig bra! 

Har du annet på hjertet? 
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Sesongrapport for J8 Nordre Ål 
Navn på laget: J8 Nordre Ål 

Antall lag i serien: 2 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?):  
16 spillere ved sesongslutt (har da ikke regnet med de tre 2013-jentene som var med oss litt videre 

fra fjoråret). 6 spillere kom til 2020. 2 spillere sluttet tidlig i sesongen. 

Navn og roller på støtteapparat: Brita Hope, Øyvind Blikstad, Anita Rapp-Ødegaard (trenere), Anne 
Kathrine Duns (trener og lagleder) 
 
Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): 13 
 
Antall kamper spilt: 6 seriekamper pr. lag 
 
Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: 1 turnering: Santander 3v3 i oktober 
 
Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: Ingen 
 
Trenerutviklingstiltak: 1 av trenerne deltok på Grasrottrener del 2  
 
Tilbakemelding på treningsforhold: Bra på Stampa på våren, topp på Nordre Ål på høsten! 
 
Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Ja. Men ønsker å ha muligheten til å beholde 2 «minimål» 
fast, og slippe å sette tilbake på Stampa mellom hver trening.  
 
Har dere gjennomført foreldremøter? I år bare delvis, med beskjeder ifm. trening. 
 
Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Bra (sportslig leder er trener) 
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Sesongrapport for J6/7 
Navn på laget: J6/7 

Antall lag i serien: 2 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): 18 (2 har sluttet)  
 
Navn og roller på støtteapparat:  
Anette Rudi (trener)  
Ragnar Bjørnstad (trener)  
Marianne Krakk (trener)  
Kjell Evensen (trener) 
 
Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): 10  
 
Antall kamper spilt: 24 (2 lag) 
 
Antall og hvilke turneringer laget har deltatt på: 2 (Moelv cup og Santander cup)  
 
Spillerutviklingstiltak og hospitering for lagets spillere: Ingen 
 
Trenerutviklingstiltak: To av trenerne deltok på grasrottrenerkurs  
 
Tilbakemelding på treningsforhold: Bra 
 
Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Ja  
 
Har dere gjennomført foreldremøter? Nei 
 
Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Bra 
 
Har du annet på hjertet? 
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Sesongrapport for allidrett sesongen 20/21 
Navn på laget: LKFK - allidrett 

Antall lag i serien: ikke relevant 

2. sesong, 2020/2021 

Antall spillere (+ hvor mange har kommet til og hvor mange har sluttet?): 25, vært stabilt oppunder 

20 på nesten hver trening. Noen har fortsatt fra 2019/2020 sesongen og noen nye har kommet til.  

Navn og roller på støtteapparat: Ida Haugstad Stake, Eva Nesje-Haugli og Tonje Storhaugen Mathisen  

Ca. antall treninger avholdt (LagetMitt kan vise dette): 19 økter planlagt – Høstferie til påskeferie. 

Hittil gjennomført 12 før årsmøtet, 4 har blitt avlyst grunnet korona.  

Tilbakemelding på treningsforhold: Bra 

Har dere tilgang på nødvendig utstyr?: Ja, med eget utstyr, lånt utstyr og samarbeid med andre 

klubber 

Hvordan er forhold til styret/sportslig leder/daglig leder?: Bra 

Har du annet på hjertet? 

 


