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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. 
 

Fortatt 5. divisjon for  

A-laget i 2015 

 

Til tross for en flott sesong klarte ikke A-laget å rykke 

opp til 4. divisjon. Dermed blir det nok en sesong for 

Lasse Trulsen og hans spillere i 5. divisjon. Les mer om A-

laget inne i avisen. 

Jenter-05 i håndball 

er klare for ny sesong 

 
LFK-Revyen har besøkt jenter-05 på 

håndballtrening i gymsalen på Nøkleby skole. 

Stor suksess for Lisleby FKs 

«Etter skoletid» aktivitet 

 

 

Stort engasjement etter 

avisoppslag om hærverket  

på den lille 

kunstgressbanen! 
Se mer inne i avisen 



 

Sesongen over for Trulsens Lisleby 
Etter  andreplass i årets 5. divisjon gikk Lisleby for andre år på rad glipp av opprykk til 4. divisjon etter at et 
rekruttlag slo dem ut i kvalifiseringen. 
Moss II med hele 9 førstelagsspillere i troppen vant kvalifiseringskampen i Østfoldhallen 3-0 etter at det sto 

2-0 ved pause.  

 

Oppildnet av Lasse Trulsens tordentale før kampen gikk Lisleby offensivt ut. 

Men det skulle etter hvert vise seg at de lovende Mosseguttene hadde et ekstra gir å gå på. 

Etter 26 minutter tok de ledelsen ved Fabian Stensrud Ness. Samme spiller økte til 2-0 ti minutter senere. 

  

Lisleby gjorde et ærlig forsøk etter sidebytte for å komme inn i matchen. 

Tidlig i 2. omgang ble det ropt om straffespark fra Lisleby-benken, men kamplederen viftet spillet videre. 

Etter 62 minutters spill var det takk og farvel for Lasse Trulsens gutter. 

Ebrima Touray fastsatte sluttresultatet til 3-0. 

 

Dermed er sesongen over for A-laget, nå er det bare å brette opp armene og gå løs på en ny sesong. Neste 

år SKAL det bli opprykk. 

 

 

 

 



 

Jenter-05 spisser formen til årets sesong! 
LFK-revyen besøkte denne uken 9 års laget i håndball under trening i gymsalen på Nøkleby Skole. Vi kan melde om 

stor iver og idrettsglede. Vi gleder oss til å følge håndballen i Lisleby kommende sesong og oppfordrer samtidig 

håndball lagene til å sende inn bilder og kampreferat til avisen. m_nils@hotmail.com 
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Arbeidet med Lislebyhallen går framover. Her 

er månedens bilde: 

 
 

Vi gleder oss veldig til september 2015…. 

 
 
 

 

 

 



STORT ENGASJEMENT ETTER HÆRVERK PÅ 

LILLE KUNSTGRESSBANEN 

 
Lisleby FK har fått uventet hjelp i kampen mot vandalene som ødelegger flombelysningen ved den minste 
kunstgressbanen på Sentralidrettsanlegget. – Helt fantastisk, sier leder Nils Malcolm 

Ble kuttet igjen 

Så sent som i forrige uke ble kablene til flomlyset kuttet – igjen. Så langt har det gått at noen har tatt seg inn i de 
elektriske boksene til flombelysningen. 
 
– Det har gått altfor langt. Vi kan ikke ha det sånn. Det blir veldig dyrt for oss i lengden, svarte Lisleby-leder Nils 
Malcolm tidligere denne måneden. 

Får uventet hjelp 

Men denne uken har flere tatt kontakt med klubben med ønske om å hjelpe. Først fikk Malcolm en telefon fra 
Securitas – som ønsket å sponse klubben med ekstra vakthold. I tillegg har firmaet Fast Moving Products sagt at de 
ønsker å bidra. 
 
– Martin Olsen fra Fast Moving Products kontaktet oss for å tilby oppladbare led-lamper som kan erstatte flomlysene 
når de ikke virker. I tillegg har Securitas tilbudt seg å patruljere området ved jevne mellomrom. Det er helt fantastisk, 
sier han. 



 

Oppgitt: Leder i Lisleby, Nils Malcolm er lite imponert over hærverket på flomlysene. Foto: Geir A. Carlsson 

Misnøye blant enkelte i nærmiljøet 

Fredriksstad Blad har flere ganger omtalt problemene med kunstgressbanen på Sentralidrettsanlegget. Banen har 
blant annet blitt brukt av ungdommer lenge etter at lysene slås av klokken 21 på kveldstid, noe som naturlig nok har 
skapt støy i området. 

– Vi kan ikke leve med at anlegget vi bruker blir utsatt for hærverk fra tid til annen. Dette går utover våre yngste 
medlemmer – som bruker denne banen oftest, sier han. 

Hærverket går spesielt utover klubbens yngste medlemmer – som bruker banen mest. Ved enklelte har foreldre og 
andre vært nødt til å lyse opp banen med billys fordi flomlysene er ødelagt. 
 
– Hjelpen fra Securitas og Fast Moving Products er kan forhåpentligvis bidra til at alle lagene våre får trent som vanlig. 
Vi kan ikke gjøre annet enn å takke, sier han. 

                     



Lisleby FK med fire spillere på 

Bylagscup og eliteturnering i 

Gøteborg 
Lisleby FK har de siste ukene vært representert med fire spillere på Bylag 2000.  

 

Bak fra venstre, nummer 3 er Alexander Ajer Zoulakis, nummer 4 er Markus Mauricio Johansen. Foran fra venstre, nummer 1 er 
Julian Lukas Tveter Arnesen og nummer  er Phillip Løllke Malcolm. 
 

Aktivitetslederkurs – Barneidrett 19. november 
FRID i samarbeid med Østfold idrettskrets vil I høst arrangere Aktivitetslederkurs, barneidrett på Lisleby. 
 
Målgruppe: Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år i skole, SFO og idrettslag. Nedre aldersgrense på 
kursdeltaker er 15 år 
 

Innhold: Modul 1 – Hva er god barneidrett? 
Modul 2 – Barns utvikling og læring 
Modul 3 – Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? 
Modul 4 – Praktiske tips til barneidrettstreneren  

Dersom du ønsker å være med, så kontakt Nils Malcolm mob: 95779006 



                                                                                                          

Gratis fotball lek for alle barn på Lisleby 

 
 

Lisleby Fotballklubb som den størst frivillige aktør på Lisleby opplever et betydelig behov for å skape en arena der 

alle barn i lokalmiljøet, uavhengig av økonomi, bakgrunn og annen tilknytning til frivillig organisasjon får mulighet til 

å være sammen og bedrive fysisk aktivitet.  

 

Vi har derfor startet opp gratis tilbud med ball-lek etter skoletid for alle barn i alderen 6-13 år, bosatt på Lisleby.  

 

Litt info om tilbudet: 

 Aktiviteten er et samarbeid mellom Lisleby Fotballklubb og Nøkleby Skole og skolens skolefritidsordning. 

 Aktiviteten gjennomføres på Sentralidrettsanlegget hver tirsdag og torsdag kl. 14-16. 

 Aktiviteten er gratis for alle barn. 

 Alle deltakere får gratis treningsdress, genser, shorts, strømper og bag sponset av Norges Fotballforbund og 

Telenor. 

 Aktiviteten baseres på løkkefotball/ball-lek, der vi ønsker å trigge barnas kreativitet og ikke organisere leken. 

 Det er mulighet for å skifte/dusje i klubbens garderober. 

 Lisleby Fotballklubb stiller med ledere som minst har gjennomført Telenor Xtra nettkurs og 

aktivitetslederkurs.  

Dersom du ønsker mer info eller å melde på ditt barn, så kontakt Nils Malcolm mob: 95779006 

 
 



Bidra med stoff til LFK-Revyen 
Vi ønsker at lageme både I håndball- og fotballgruppen i større grad skal bidra med stoff til LFK-Revyen. 
Dersom du har bilder eller en oppdatering om hva som skjer rundt ditt lag, så send det gjerne inn til 
post@lislebyfk.no 

 

 

Kommunen har gitt oss beskjed om at hovedbanen er stengt for all bruk fra 1. November. Dette gjelder 
også løpebanen.  
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Roy Frantzens hjørne: 
"Alle" er enige om at Hans Andersen (1925-1999) er Lislebys beste fotballspiller noensinne. Det ble hele 20 sesonger på A-laget 

fra 1945 til 1964. Han spilte 474 kamper og skåret 450 mål!!!       

 

Hans har også LFK-rekorden i antall A-landskamper for Norge. Han spilte fire kamper i perioden 1949-1951 og skåret ett mål da 

han utlignet til 2-2 mot Luxemburg i Bergen 15. august 1950.  

 

 
 

På bildet ser vi Hans Andersen med det norske flagget på brystet, nummer tre bak fra venstre. 

 

 

 

 
 



 

C-lisenskurs for trenere 
Østfold Fotballkrets arrangerer C-lisens kurs. Vi oppfordrer trenere i Lisleby Fotballklubb til å melde seg på. Klubben 

betaler kursavgiften under forutsetning av at kurset er gjennomført. 
Omfang: 

 4 delkurs som består av 16, 20, 16 og 20 timer – til sammen: 72 timer. 

 Delkurs 2 og 4 har egen keepertrenerdel innlagt i kurset. 

For hvem: 

 Kurset er for alle trenere og lagledere i barn- og ungdomsfotballen. 

 Det er mulig å gjennomføre deler av C-lisenskurset, men man må starte med delkurs1. 

 For de som ønsker å gå videre på trenerutdanningen med UEFA B-lisens, må man ha gjennomført og fått godkjent alle 4 delkursene. 

Kostnader:  

 Vi har valgt å gjennomføre kurset i Østfoldhallen som medfører ekstra kostnader, men samtidig større utbytte i den praktiske delen. 

 Kursavgiften som dekker bøker/nettilgang, instruktører, leie av Østfoldhallen, blir kr. 1400,- for delkurs 1, og kr.1100,-   for hver av 

delkurs 2,3 4.   

 Får vi nok deltakere til å sette opp kurs andre steder, vil baneleie kunne bli mindre og dermed kursavgiften redusert noe. 

 Klubbene vil bli fakturert for sine deltakere! 

Instruktører i Østfoldhallen:   

 Dag Frode Bråthen Hultengreen 

 Ole Lystad 

 Joar Dahle 

 Anders Arvesen 

 Håvard Kristiansen 

 Fredrik Selvig med flere. 

Påmelding via mail til Nils Malcolm: m_nils@hotmail.com 

Påmeldingsfrist: gjerne snarest, og senest onsdag 8. oktober. 

 

 

 

 
 

http://www.kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9297139
http://www.kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9297139
mailto:m_nils@hotmail.com


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

    

ÅRETS JULEGAVE!!!!   
Klubbens egen CD 

GULGRØNNE HJERTER TIL SALGS 

NÅ!!!! 

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.  

 

STØTT OSS MED DIN 

GRASROTANDEL 



FOTBALL OG FILM 

PÅ HEMSEN 

 

Hovedstyret har kjøpt inn stor tv til hemsen. 

TV2-Sumo og NETFLIX er tilgjengelig. 

Følgende regler gjelder for bruk: 

 

 Tilbudet er kun tilgjengelig for klubbens medlemmer. 

 Man skal alltid reservere hemsen i kalenderen som finnes på infotavla. 

 Det skal alltid være voksne til stede. 

 Lagene som benytter tilbudet er ansvarlig for evt. ødeleggelser. 

 Tilbudet skal være gratis for alle og kan ikke benyttes i noen sammenheng 

der man ønsker en økonomisk gevinst. 

 Hemsen skal ryddes og ved behov vaskes etter bruk. Manglende vask vil bli 

fakturert med kr. 500,-. 

Ved evt. spørsmål, kontakt Nils Malcolm, mob. 95779006 

                  

   
 

 

 

 



Vi minner om Norges Fotballforbunds foreldrevettregler: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alle fotballspillere i Lisleby Fotballklubb som har betalt medlemskontingent og 

treningsavgift er forsikret gjennom Norges Fotballforbunds skadeforsikring. 

 

Forsikringen har imidlertid betydelige begrensninger, vi anbefaler derfor at man tegner en 

utvidet forsikring. Dette kan gjøres her: 

 

Tlf: 02033 

Åpent alle dager: 09.00 -21.00 

 

For forsikringsvilkår se: 

http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2014/Ytelser/ 

 

Vi gjør oppmerksom på følgende: 

 Grunnforsikringen dekker ikke behandling hos fysioterapeut, manuellterapeut eller 

kiropraktor. 

 Grunnforsikringen dekker ikke behandling hos legespesialist. 

 Behandling skal godkjennes av Lisleby Fotballklubb før denne gjennomføres.  

 Faktura for behandling skal ikke sendes klubben, men betales av skadelidte. 

Kvittering framvises deretter for klubben, som sender dette inn til 

forsikringsselskapet. 

 Kontakt klubbens kontaktperson dersom du er i tvil om retningslinjene. 

 

Kontaktperson vedr. skadeforsikring i Lisleby Fotballklubb er: 

Nils Malcolm, mob: 95779006 

 

 

http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2014/Ytelser/


 

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. 
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