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Damelaget topper 

tabellen i 6. divisjon 

«Etter Skoletid» 

fortsetter på nyåret!  

 

 
 

 

A-laget må reise på kryss 

og tvers av Østfold i 2015 
Her er avdelingsoppsettet 
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Damelaget med kurs for opprykk 
Damelaget har startet sesongen svært bra og har 7 seire på de første 8 kampene. Dette betyr serieledelse og god 

kurs mot opprykk.  

 

14.12.2014 Hvaler - Lisleby 19-22 

07.12.2014 HK Halden 3 - Lisleby 15-29 

30.11.2014 Lisleby - Skiptvet 25-19 

23.11.2014 Son Håndballklubb - Lisleby 18-42 

09.11.2014 Lisleby - Tune 2 23-27 

31.10.2014 Tistedal - Lisleby 10-22 

24.09.2014 Kråkerøy - Lisleby 24-30 

14.09.2014 Lisleby - Hvaler 24-17 

 

Nr Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 

1. Lisleby 8 7 0 1 217 -  149 14 

2. Kråkerøy 7 5 0 2 209 -  121 10 

3. Hvaler 8 5 0 3 192 -  146 10 

4. Tune 2 7 5 0 2 180 -  142 10 

5. HK Halden 3 8 5 0 3 177 -  163 10 

6. Son Håndballklubb 2 7 2 0 5 126 -  189 4 

7. Skiptvet 7 1 0 6 120 -  158 2 

8. Tistedal 8 0 0 8 74 -  227 0 

 

http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=20280
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=6573
http://www.handball.no/kamp.asp?KampId=1148988
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=10585
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=6573
http://www.handball.no/kamp.asp?KampId=1148984
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=6573
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=10351
http://www.handball.no/kamp.asp?KampId=1148978
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=40445
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=6573
http://www.handball.no/kamp.asp?KampId=1148973
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=6573
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=10312
http://www.handball.no/kamp.asp?KampId=1148967
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=10194
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=6573
http://www.handball.no/kamp.asp?KampId=1148962
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=10076
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=6573
http://www.handball.no/kamp.asp?KampId=1148947
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=6573
http://www.handball.no/organisasjon.asp?OrgId=20280
http://www.handball.no/kamp.asp?KampId=1148943


 

Best I by’n 

 

Av Mette Walstrøm 

16. desember var det et skikkelig lokaloppgjør i håndball i Fredrikstad, 8-dels finale i Indre Østfold Reisebyråcup i 
klassen J2000. Lisleby mot Østsiden. 
 
Østsiden sto som arrangør, og som de selv skrev på sin arrangementside på facebook: "Dette er en kamp som alle er 
spente på og som har vært den store snakkisen rundt om de siste dagene! Dette er kampen mellom to erkerivaler, 
som kjemper om det være best i byen. Her ønsker vi i Østsiden J00 og vise oss frem som storebror i dette 
oppgjøret!" 
https://www.facebook.com/events/1538562329716404/?pnref=story 
 
Kampen foregikk i Kongstenhallen, for fulle tribuner. Anslagsvis 2-300 tilskuere, og fantastisk stemning! All ære til 
Østsiden som arrangør. 
 
Kampen startet jevnt, før Østsiden dro fra, og ledet på det meste med fem mål. Før Lisleby begynte å ta innpå. Med 
noen sekunder igjen av kampen, rushet Lisleby, og satt inn det siste målet. 22-21 til Lisleby, og seier! 
Fantastisk innsats av hele laget! 
 
Best i byen, og eneste laget igjen fra Nedre Glomma-regionen. Nå klare for kvartfinale i IØR cup! :-) 
 
 

 

https://www.facebook.com/events/1538562329716404/?pnref=story


 

Oppsettet for neste års 5. divisjon er klart     
Oppsettet for neste års 5. divisjon er nå klart. Som eneste lag fra Fredrikstad vil Lislebygutta bli kjent med det 

meste av Østfold kommende sesong. Følgende lag er i 5. divisjon avd. 2: Lisleby, Rygge, Kambo, Askim 2, Sparta 

Sarpsborg 2, Spydeberg, NMBUI, HSV, Korsgård, Varteig, Trøgstad/Båstad og Sprint Jeløy 3. 

Fantastisk omtale av Lisleby i Fredrikstad blad  
Skrevet av Peder Noteng 
Fredrikstad Blad hadde i sin lørdagsavis 29 november 9 sider om Lisleby. Dette flotte stedet å bo får sin fortjente omtale, og 

Lisleby FK trekkes frem som en viktig faktor i det gode og mangfoldige miljøet vi har her. 

Både Wenche, Nils og Johnny for sin velfortjente spalteplass, og de sammen med alle andre frivillige i klubben som bidrar med 

de mange timene med frivillig arbeid, har mye ære i den fine omtalen vi får. 

Vi skal være stolte av klubben vår og den store innsatsen alle de frivillige bidrar med, uten den ville ikke Lisleby vært det gode 

stedet det er for både stor å små. Stå på videre alle barn, kvinner og menn! 

Du finner nettutgaven fra  avisen her: http://www.f-b.no/__P__Lisleby_finner_du_alltid_noen___preke_med-5-59-4328.html 

 

 
 

http://www.gresvikif.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9302419
http://www.gresvikif.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9302419
http://www.f-b.no/__P__Lisleby_finner_du_alltid_noen___preke_med-5-59-4328.html


Nytt styre i håndballgruppen 
Under årsmøtet i fotballgruppen ble følgende valgt inn. For første gang på mange år har vi nå et fullt 

bestatt fotballstyre, så dette blir veldig bra.  

Fotballstyret består av følgende personer: 

Leder: Johnny Kristiansen 

Nestleder: Jon-Erik Helgesen 

Sekretær: Ingvild Kjølstad 

Kasserer: Arlinda Goruzhdai 

Styremedlem: Evelyn Hissingby 

Styremedlem: Tommy Kjønigsen 

Styremedlem: Tommy Sletten 

Styremedlem: Kent Engseth 

Styremedlem: Andreas Opstad 

Styremedlem: Oddbjørn Lindberg 

Vararepresentant: John Simensen 
Vararepresentant: Jarl Østling     

Her finner du fotballgruppens årsrapport for 2014: 

http://www.kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9300852 

 

Juniorlaget trenger flere spillere 
Som mange vet, mistet vi så mange spillere i fjor at vi ikke kunne stille med lag i serien. Fotballgruppen starter 

imidlertid nå opp et nytt juniorlag og vi ønsker spillere til dette laget.  

 

Pr. dags dato er det ca 15 spillere på trening og det har vært trening 4 dager pr. uke. Laget skal spille i junior 2. div. 

Det vil også bli mulighet å spille for både B-lag og evt. A-lag. Vi kan tilby gode treningsfasiliteter, gode trenere, et 

godt miljø osv.  

 

Trenere er Tom Hammerborg og Jarl Østling. For ytterligere informasjon, kontakt Jarl på mob: 45048494. 

 

 
Jarl Østling 

 

 

http://www.kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9301499
http://www.kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9301499
http://www.kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9300852


                                                                                                                                        

Gratis fotball lek for alle barn på Lisleby 

 
 

Vi starter opp igjen i januar 

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1525311907709956/ 

 

Lisleby Fotballklubb som den største 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 

https://www.facebook.com/groups/1525311907709956/


Trekning av håndballgruppens loddbok 
Her er trekningen på loddboken. Alle vinnere vil bli kontaktet. Tusen takk for støtten. Dette er kjærkomne penger til vår drift. 

Gevinst Vinner tlf.nr 

Gev. 1 Thea 90778143 

Gev. 2 Sarah Karlsen 93870941 

Gev. 3 Oskar Spro 48126027 

Gev. 4 Lise J 95088362 

Gev. 5 Inger 69141474 

Gev. 6 Salli Harjula 95734081 

Gev. 7 Gabrielle Bozan 93894550 

Gev. 8 Ronny Kristoffersen 93815937 

Gev. 9 Bjørn Myrvold 41903040 

Gev. 10 Hans J Andersen 90613581 

Gev. 11 Ulrikke Amundsen 99549813 

Gev. 12 Selma Gamnes 99360564 

Gev. 13 Berit M 41524766 

Gev. 14 Knut Holt 93467596 

Gev. 15 Joakim Solberg 47651697 

Gev. 16 Lasse Stovner Sørlie 99560393 

Gev. 17 Martinsen 91733889 

Gev. 18 Åsa Torp 91786724 

Gev. 19 Marianne og Torgeir Dahle 98407612 

Gev. 20 Valboma Hasani 40057253 

Gev. 21 Beate Øsigård 97417112 

Gev. 22 Tore Nilsen 69317218 

Gev. 23 Lise Fjeld 94353121 

Gev. 24 Bente Pedersen 99036343 

Gev. 25 Jannicke Rein 95112423 

Gev. 26 Liv Karlsen 91839081 

Gev. 27 Nina Winther 91615840 

Gev. 28 Kjell Martinsen 69399286 

Gev. 29 Nourdine 98453727 

Gev. 30 Arne Høneren 61348179 

Gev. 31 Leah Malcom 91626633 

Gev. 32 Jan Olav Karlstad 48994268 

 

 

 

 

 



Tak og vegger er på plass I 
Lislebyhallen 
Arbeidet med Lislebyhallen “går så det suser”. Nå er både tak og vegger på plass I god tid før vinteren 
setter inn. Dersom alt går etter planen er det ca 9 måneder til klubben kan begynne å benytte hallen. Vi 
gleder oss veldig. 

 

Bidra med stoff til LFK-Revyen 
Vi ønsker at lagene 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.  

 

mailto:post@lislebyfk.no


Roy Frantzens hjørne: 

 

Foran fra v Ole Petter Martinsen, Jon Bærøe Mathisen, Wiggo "Ranta" Andersen, Trond Antonsen, Carsten "Musa" 
Helgesen, Johnny Johansen og Svein Hauge. Bak Dagfinn Kristoffersen, Roy Frantzen, Rune Nilsen, Trond Amundsen, 
Knut Søland, Jan Erik Audsen, Kai "Kønder" Kristiansen og Johnny Karlsen. 

 

Vi har sett noen herlige lagbilder fra diverse LFK-lag opp igjennom historien.  

 
Her er beviset på at også jeg har spilt fotball! Tror ikke klubben hadde råd til or'ntlige klubbdrakter til oss, 
for vi hadde lyse gule piquet t-skjorter og hvite bukser.  

 
Bildet er sannsynligvis tatt høsten 1969, og det er Kai "Krølle" Engebretsen som er fotografen. Vi vant 
denne siste kampen mot Kråkerøy og ble mestere i Øssias lilleputtserie.  

 
Den store opplevelsen var forkamp før FFK-Sarp på stadion hvor vi la grunnlaget for pokalen med 3-3. Jeg 
skal ikke påberope meg et stort ansvar for prestasjonene våre, men moro var'e. Mange fra dette laget kom 
ganske langt senere. Nesten samme laget ble også mestere i skoleserien for Nøkleby. 

Jeg ønsker dere alle e riktig god jul! 

Roy 

 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

    

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 
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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

