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LFK-revyen gjennoppstår i nytt format 
Gjennom årene har Lisleby Fotballklubb hatt flere klubbaviser og vi som sitter i styrene ønsker å videreføre 

denne tradisjonen. Så her har dere første utgave av LFK-revyen. Vi ønsker å bruke avisen til å informere alle 

med tilknytning til klubben og å skape et engasjement rundt Lislebys stolthet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-laget herjer i 5 div. 

Lasse Trulsen ser virkelig ut til å ha fått fart på A-

laget. Etter 5 kamper er status 5 seire og tabelltopp 

i 5 divisjon. Målet er selvfølgelig opprykk og 

foreløpig ser det jo meget bra ut. Vi ønsker flere 

tilskuere på kampene og A-laget har følgende 

kamper framover: 

23.05 Rolvsøy – Lisleby 

29.05 Lisleby – Torp 

09.06 Trosvik 2 – Lisleby 

16.06 Lisleby – Kråkerøy 2 

23.06 Lisleby – Sparta  

27.06 Lervik – Lisleby 

Alle hjemmekamper har selvfølgelig gratis inngang 

og vi oppfordrer alle til å komme å heie på klubbens 

flaggskip. 

Lisleby gamle helter: 

Månedens bilde av klubbens gamle helter er av 

laget som vant Hovedserien i 1928/29. På denne 

tiden var Lisleby Norges beste fotballag.

 

Trenger du 

selskapslokale? 
Husk at Lisleby FK har velutstyrte 

lokaler som kan leies for en billig 

penge. Kontakt Nils Malcolm  

Mob: 95779006 for mer info. 
 



 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRASROTANDELEN 
Støtt barne- og ungdomsarbeidet i Lisleby med din 

grasrotandel! 

 

Minifestivalen 

Vår tradisjonsrike fotballturnering for de minste går av stabelen i tidsrommet 31. mai til 1. juni. Vi har i år 

rundt 60 påmeldte lag og vi oppfordrer alle i nærområdet til å komme til Sentralidrettsanlegget og heie på 

ungene. 

 

Lisleby FK slipper ny CD med gamle 

slagere 

Fotballgruppa har fått trykket opp 1000 CD-

plater med gamle slagere. De selges for kr. 100,- 

pr. stk og kan fåes kjøpt ved å kontakte Johnny 

Kristiansen på mob:97058135. Her finner du 

klassikerne «Gutta fra Lisleby» og 

«Lislebysangen» samt den nye «Gulgrønne 

hjerter», skrevet og framført av Stian Soli. Løp og 

kjøp, dette blir et samleobjekt og du støtter det 

viktige barnearbeidet som klubben bedriver. 

 

 

 

 

Lisleby FK’s håndballgruppe med i 

Fredrikstad Cup for 32. gang. 

Lislebys flotte håndballspillere skal i år 

representere klubben med hele seks lag i 

Fredrikstad Cup. Dette er 32. gangen klubben 

deltar og vi er svært stolte av håndballjentene 

våre. Norges største håndballcup arrangeres 

for 33 gang i tidsrommet 6-9 juni og det vil 

delta 603 lag. Vi ønsker alle lykke til i 

turneringen og lover å komme tilbake med 

bilder og info i neste utgave. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vi minner om Norges Fotballforbunds foreldrevettregler: 
 

 

 

 

Til alle barn og foresatte 

Vi ønsker alle barn og unge velkommen til å bli en del av klubben vår. Vi kan tilby både barneidrettsgruppe 

for de minste, håndball og fotball. Alle er hjertelig velkommen til å prøve aktivitetene våre. Kontakt oss og vi 

vil ta godt imot både barn og voksne.  



 

Fakta om Lisleby FK: 

Lisleby Fotball Klubb begynte som en gutteklubb og 
klubben ble formelt stiftet 08.05.1920 av en 
kameratgjeng fra Lisleby området.  
 
Klubben hadde i starten friidrett, boksing og bryting 
på programmet i tillegg til fotball. Bryterne var i 
klubben fram til 1927. I 1935 meldte boksegruppen 
seg ut av klubben. Lisleby FK har også en 
skøytegruppe. Den ble etablert i 1924 og medlemmer 
har hevdet seg i konkurranser på nasjonalt nivå. Man 
legger fortsatt is hver vinter på grusbanen. 

På generalforsamlingen i 1946 ble det enstemmig 
vedtatt at man skulle opprette en håndballgruppe i 
klubben. Allerede i 1949 sikret håndballdamene seg 
sitt første kretsmesterskap.  
 
I 1930 kunne Lisleby FK notere seg sin første 
landslagsspiller i fotball. Morten Pettersen fikk være 
med mot Finland hvor han scoret to ganger. Senere 
har LFK hatt 3 A-landslagsspillere og 4 B-
landslagsspillere.  
 

I 1960 spilte Lisleby FK mot Sarpsborg i 
Landsdelserien. Kampen skulle avgjøre hvem som 
vant det året da lagene var à poeng og hadde lik 
målforskjell. 7007 mennesker så kampen som endte 
1-1 og Lisleby FK ble serievinnere. 

I 1951 spilte Lisleby FK i Norges øverste divisjon i 
fotball. De rykket rett ned igjen. Det samme skjedde i 
1966. I 2012 lå Lisleby FK på 37.plass på 
maratontabellen over Norges toppserie fra 1947.  
 
Lisleby FK har også gjort det bra i NM. I 1931, 1932, 
1945 kom de helt til semifinalen. I dag har klubben lag 
i nesten alle aldersgrupper både innen fotball og 
håndball.  
I fotballgruppa er det ca. 450 medlemmer og i 
håndballgruppa er det ca 150. Dette er både aktive, 
tillitsvalgte, passive- og gullmedlemmer.  
 
Fotballguttene holder til på Sentralidrettsanlegget på 
Lisleby, mens håndballjentene får sin egen arena på 
Lisleby i 2015. De spiller pr. i dag kamper i 
Kongstenhallen. Det er kommunen som driver og eier 
begge anleggene. 
 

 

 

 

Vil du være en del av Lisleby FK? 
Lisleby FK trenger frivillige til en rekke verv og 

andre oppgaver.  

 

Vi er nå en av få fotballklubber i distriktet som 

driver helt og holdent etter dugnads- og 

frivillighetsprinsippet og vi er distriktets 

desidert billigste fotballklubb å være medlem 

av. Uten frivillighet og dugnadshjelp vil vi bli 

nødt til å øke avgiftene for deltakelse, noe 

som kan føre til at færre unger får muligheten 

til å delta. 

 

Dersom du har lyst til å bidra i klubben, så 

kontakt en av oss som står oppført nederst på 

siden. Vi kan love et hyggelig og sosialt miljø 

med spennende utfordringer. VELKOMMEN! 

 

 

Vi du støtte Lisleby Fotballklubb? 
 

Lisleby FK trenger mer sponsorinntekter. Dersom du 

ønsker å bidra gjennom å sponse enten klubben 

eller lag, så er dette flott. Lisleby FK kan tilby plass 

for eksponering av bedriftslogo både rundt 

kunstgressbanen og hovedbanen, lån av 

selskapslokaler, organisering av bedriftsturnering, vi 

kan holde foredrag vedr. både trening og kosthold 

etc. Som sponsor vil du også få gratis annonsering i 

«Lislebygutten» så ofte du ønsker. 

 

Dersom du ønsker å jobbe for å skaffe sponsor til 

klubben, er også dette ønskelig. Vi tilbyr svært god 

provisjonsordning. 

 

Vi ønsker også å takke alle som bidrar med midler til 

klubben og barneidretten. Dere er svært viktige for 

klubben. 
 



Våre sponsorer: 

 

 

 
 

 

 
 

 

Beco Design 
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Terje Høili 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



             

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Syver Syversen 
& Sønn 

 
 

 

KOM Kurs og Opplæring 
 

 
 

Kontaktpersoner: 
Leder for håndballgruppa,  

Jon Runar Pettersen  

Mob: 90938090                                            

 

Fung. leder for fotballgruppa,  

Johnny Kristiansen 

Mob: 97058135  

 

Leder for hovedstyret,  

Nils Malcolm 

Mob: 95779006 

 

Bli medlem  

Vil du bli medlem i Lisleby Fotballklubb så ta 
kontakt med oss ved å fylle ut vedlagt skjema 
og sende det på e-mail til post@lislebyfk.no 

Vi trenger også støttemedlemmer i Lisleby 

Fotballklubb. Meld deg inn, og du er med og støtter 

nærmiljøet, slik at våre barn og unge kan få en 

trygg og god oppvekst. 

mailto:post@lislebyfk.no

