
                             
Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb  nr. 3, august – 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

A-laget stormer 

videre i 5. div. 
Lisleby Fotballklubbs A-lag leder fortsatt 5. divisjon når 

sesongen er mer enn halvspilt. Det skal bli spennende å 

følge de gule og grønne i kampen mot opprykk til 4. 

divisjon. I månedens blad vil du finne flere kampreferater 

skrevet av Anders Wendel. 

 

Lislebydagen 

2014 
I forbindelse med A-lagets hjemmekamp mot 

Rolvsøy IF arrangerer vi Lislebydagen på 

Sentralidrettsanlegget. Se program for dagen inne 

i bladet. 

 

G-14 laget vant Kråkerøy Cup 

 

Første spadetak er 

gjort, arbeidet med 

Lislebyhallen er godt 

i gang! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152750715858060&set=gm.497736193697130&type=1


 

 

 

Tok tak: Ordfører Jon-Ivar Nygård i aksjon under gårsdagens markering ved Nøkleby 
skole.foto: helge ness  

Lislebyhallen er endelig 

påbegynt! 
Av Helge Ness  

Markerte byggestarten 

Ordfører Jon-Ivar Nygård mener den nye Lislebyhallen blir noe helt spesielt. Fredag 22.08 tok han det 
første spadestikket for flerbrukshallen.  

Prosessen med hallen på Lisleby har vært omfattende og lang. Nå er imidlertid byggingen i full gang 
av en hall som vil bli bygget ut ifra det miljøvennlige aspektet. 

– Det er et bærekraftig prosjekt som har pågått over lang tid. Lislebyhallen vil bli den mest moderne 
hallen i Fredrikstad, hevdet ordføreren. 

Foran elever ved Nøkleby skole og andre inviterte satte han seg fredag ettermiddag bak spakene på 
en gravemaskin for å markerte den offisielle byggestarten. Om ett år skal hallen stå ferdig til bruk. 

 



Et eksempel 

– Flerbrukshallen på Lisleby skal være et klimavennlig bygg med lave energikostnader, fastslo Nygård 
videre. 

Med andre ord skal den nye Lislebyhallen stå som et eksempel på fremtidens idrettshaller. Med bed 
som samler regnvann, tak med planter og skifer, og ikke minst et lavt energibruk, er hallen et 
pilotprosjekt i «Framtidens bygg», som inngår i Regjeringens program for «Framtidens byer 2008–
2014.» 

Samlingspunkt 

Nå håper Jon-Ivar Nygård at bygget vil bli et samlingspunkt på Lisleby. 

– Nøkleby skole er den nest største barneskolen i distriktet og fortjener en ny hall. Spesielt med tanke 
på at gymsalen ikke er helt som ønsket, påpekte blant annet ordføreren. 
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Lisleby forsetter å plukke poeng i 5 divisjon! 

 

Med noen skader på A-laget viser man bredde og stabilitet i troppen! Nå var det duket for 

kamp borte mot Varteig, og trener Lasse Trulsen var sikkert spent før kamp da det andre 

topplaget, Kråkerøy tidligere hadde gått på en smell mot hjemmelaget.  

Av/Anders Wendel 

Disse startet i kampen: 

  
  

                           Thomas  

  

                     

       Pål          Jarle      Jonny        Emkå 

  

  

  

Moe              Per Ole        Fredrik        Marius     

  

  

              

                       Martin        Mikael         

  

  

  

Så sto altså Varteig på tur mot Lisleby og etter bare 3 spilte minutter løfter «Emkå» Mathias Karlsen fram til 

ingen mindre enn Martin Kjønigsen som sikkert kan sette kampens første. 

  

Lisleby spiller god fotball og det er trion Kjønigsen, Magnussen og Trulsen  som snurrer opp forsvaret med en fin 

overgang og et tidlig innlegg som reddes av en god keeper. 

  

Etter 20 minutter viser Moe hvordan en corner skal tas. Midtstopperen Jarle Syversen er våken og gjør det 

vanskelig for Varteig. Hvem er framme om ikke Kjønigsen som kan score sitt andre for kvelden! Spissen er nå 

oppe i 30 mål totalt. 

  

10 minutter senere får Varteig corner og keeper Tomas Augdahl er ikke helt med da han må se ballen gå rett i 

mål.  

  

Lisleby gjør en god første omgang og er helt klart det bedre laget med flest sjanser. 

  

Mye langballer siste 20 minutter fra begge lagene gir ikke noe, og lagene går til pause med 2-1. 
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I andre omgang på corner ender ballen opp hos Fredrik Thorsteinsen, Midtbanespilleren får i vei en skikkelig 

kanon, som går via tverrliggeren 

 og ut.  

  

7 minutter inn i andre omgang er det hjemmelaget som spiller fin fotball og Lisleby er heldige som slipper unna 

en utligning. Spillet snur kjapt og nå er Lisleby farlig i gjen, og Mikael Trulsen er veldig nær scoring!  

  

Etter flere kamper og sjanser får han det endelig til! Et hardt innlegg fra høyrekanten av Kjønigsen ender opp på 

pannebrasken til Trulsen. Spissen trenger to ganger for å score, men ballen ender i mål etter 12 min!! 

  

Det er ikke vanskelig å se at Lisleby er det bedre laget i kveld, og da hjemmelaget står for mange feilpassninger 

blir de straffet av Lisleby. Et strålende angrep av bortelaget gjør at dommer tilslutt må blåse straffe. 

Toppscoreren på laget har et ønske om hattrick denne kvelden, men det har ikke keeper på Varteig som ser til 

at det ikke blir flere mål denne kveld.  

  

Lisleby har nå 39 poeng etter 15 spilte kamper og ligger 5 poeng foran Kråkerøy som har en kamp mindre spilt. 

  

Trener Lasse Trulsen sier i et intervju at han syns det var en vanskelig bortekamp, men trener er stolt av det han 

ser laget sitt prestere.   

  

- Hele laget gjør en kjempe jobb og spiller til tider glimrende fotball. Vi har 3 faste stoppere ute og må kombinere 

et nytt forsvar og som klarer seg godt, sier Trulsen. Treneren ønsker også å rose spesiellt en av 

midtbanespillerne, Per Ole Kjønigsen som gjør en heroisk jobb i kveld. 

  

- Og fremme er begge spissene bra og kommer til mange avslutninger. Så alt i alt en god gjenoført kamp av et 

veldig bra fotball-lag, sier treneren. 

  

Selv som «hobby journalist» må jeg få skryte av to spillere som suttit litt på benken i det siste. I går kom de inn 

fra start og gjør en solid innsats for laget. Midtstopper, Jarle Syversen er nesten feilfri denne kampen og vinner 

mange hodedueller. Høyreback Mathias Karlsen viser også at han er en god spillere som kan brukes på flere 

plasser i laget.  

  

Husk neste bortkamp den 9.9 som spilles mot Tistedalen kl 18.00! 

  



 

 Får skryt av treneren: Per Ole Kjønigsen gjør en meget solid kamp borte mot Varteig. 

  

  

 

Sikker i forsvaret: Jarle Syversen stod for en god prestasjon sammen med resten av forsvaret.  

http://kxp.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9292708


Dramatikk i Trondalen i kampen mellom Lisleby og Gresvik! 

 

I kveld spillte A-laget mot Gresvik som ligger midt på tabellen. Sist lagene møttes ble 

sluttresultatet 6-4 til Lisleby. Kampen og spillet i går til Lisleby er kanskje noe som kanskje 

ikke helt går inn i historiebøkene, men gud så spennende det ble! 

Av Anders Wendel 

Kampen starter med en halvsjanse fra Gresvik etter 4 minutter da de får mye spillerom på venstrekanten.  
  

Gresvik setter høyt press på forsvarspillerene som må slå langt gang på gang, i stedet for å holde ballen på 

bakken som man bør. Hjemmelaget har mye av spillet, men det er Lisleby som er best når man får en 

målsjanse. Etter 10 minutter viser Mikael Trulsen styrke da vinner ball utenfor 16 metern og spiller videre på 

Martin Kjønigsen. Spissen finner Lislebys beste venstrefot, Marius Magnussen som med et pent innlegg spiller 

tilbake på toppscorerern Kjønigsen som gjør kampens første mål!! Litt ufortjent kanskje, men slik er sporten. 

  

Gresvik forsetter å spille bra når man gang på gang setter press på serielederen, men de klarer ikke å sette 

sjansene sine. 

  

20 minutter inn i kampen kan Lisleby sikre sitt andre mål for kvelden da Mikael Trulsen er på sprang, men 

desverre er venstre foten hans ikke like god som høyre. Siste 25 min er det mye spill fram og tilbaka, men de 

store sjansene uteblir og lagene går til pause med 0-1. 

  

Andre omgang starter litt som første, med spill fram og tilbake. Etter 7 minutter er det dårlig forsvarsspill av 

Gresvik og Mikael Trulsen er plutslig alene med keeper. Desverre vil det seg ikke for spissen i kveld, som ellers 

er sikker på slike målsjanser.  

  

Endelig er gnisten tendt hos Lisleby som nå begyner å spille spillet sitt! Etter fint spill på kanten av Moe, løfter 

han inn ballen til Kjønigsen som banker inn det andre målet for kvelden!! 

  

Jeg må inrømme at jeg trodde at kampen var punktert ved dette tidspunkt, men Gresvik har mer å gi denne 

aften. Plutslig er gnisten tendt hos hjemmelaget som får tak i ballen etter dårlig forsvarsspill av Lisleby. På volley 

og en knall treff rister det til i nettet bak keepern, Thomas Augdahl som er sjanseløs. 

  

Nå setter Gresvik plutslig et voldsomt press mot Lisleby og en kraftfull og litt stresset stemme fra Lasse Trulsen 

kan høres over hele Trondalen. Gresvik skaper mye mot slutten, og på corner velger Gresvik å flytte opp alt man 

har på laget, innklusive keeper på laget.  

  

I stedet er det bra keeperspill av Thomas Augdahl som setter i gang spillet lynraskt. Nå har lokomotivet, Robin 

Malnes fått opp dampen og etter mye løping og vilje kriger han inn ballen mellom stengene! Trener Lasse 

Trulsen kan puste litt ut, men det skal vise seg at laget hans har mer å gi denne kvelden! 

  

Innhopper Arne Kraabøl har fått blod på tann og er innvolvert i mye mot slutten. Sammen med Kjønigsen kan de 

to og resten av laget slå spikern i kista, da Kraabøl kriger fram ballen til Kjønigsen som enkelt kan plassere 

ballen i keepern sitt venstre hjørne og hans tredje mål for kvelden.  
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En kamp som hadde lite å by på i første omgang fra Lisleby sin side, men som tok seg sammen og jobbet som 

et lag mye mer i andre omgang! 

Disse tre poengene var utrolig viktige for laget i kveld som vinner kampen med 1-4 og topper tabellen foran 

Kråkerøy.  

  

 

  

Scorer mye mål om dagen: Martin Kjønigsen på jakt etter flere mål under gårsdagens kamp. 

  

 

  

Godt innhopp: Arne Kraabøl i harde dueller med Gresvik sine spillere.  



 

 

Gutter 14 vant Kråkerøy Cup 
Gutter 14 deltok i helgen i Kråkerøy Cup. 13 gutter født i 2000 og 2 født i 2001 utgjorde troppen. Guttene 

«slet» seg gjennom gruppespillet med en seier og to uavgjorte kamper. Dette holdt imidlertid til semifinle. 

Her møtte de Råde og med 1-1 etter ordinær tid, gikk Lislebygutta videre etter flest cornere. I finalen møtte 

man Fjellhamar og i denne kampen var Lisleby klart best. Kampen endte 2-0 til gutta våre og dermed så ble 

«bøtta» med dit den hører hjemme, nemlig på Lisleby. Gratulerer med flott innsats! 
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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.  

 

FORELDREMØTE 

VEDR. OPPSTART FOTBALL FOR 

SPILLERE FØDT 2008, AVHOLDES PÅ 

HEMSEN 4/9 KL. 18.00 

VELKOMMEN!! 

    

LØP OG KJØP!!!! 

Klubbens egen CD 

GULGRØNNE HJERTER TIL SALGS NÅ!!!! 



 
 

 

LISLEBYDAGEN  2014 
PROGRAM 

Kl. 17.30  «Artigfotball» mellom foreldre og spillere 

«Byttebod» Her kan du bytte/selge klær og 

utstyr som ikke passer lenger 

Kl. 18.30 Vi spanderer grillmat på alle som kommer 

Kl. 19.30 A-kamp, Lisleby FK – Rolvsøy IF 

    

 
 

 

 

 

 

 

 



Vi minner om Norges Fotballforbunds foreldrevettregler: 
 

 

 

 



 

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 

& 

Reklame 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
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

