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Kjære venner av Lillestrøm Sportsklubb. 

 
Hele 39 år har vårt eLSKede lag, Lillestrøm Sportsklubb vært sammenhengende 
i toppen av Norsk fotball. LSK er, og har alltid vært, lokomotivet i Norsk fotball, 
til glede for oss som eLSKer klubben, til irritasjon for resten av Norge. 
 

Fjoråret ble ikke som vi hadde håpet og drømt om. Vi havnet altfor langt ned på 
tabellen etter for mange uavgjort og tap, spesielt på hjemmebane. 
 

Vi som supportere stiller hele tiden krav til klubben og laget. Men vi glemmer 
ofte at vi også må stille krav til oss selv som supportere av LSK. 
 

La oss en gang for alltid bekjenne at vi skal være med klubben i med og i 
motgang, til døden skiller oss. Vi er klubben i både med- og motgang, og at LSK 
vil være vårt lag inntil pennalet lukkes. Når vi har erkjent dette, kan vi kreve 
stolthet, ære og fighterinstinkt i hver eneste kamp , borte som hjemme i  2x45 
minutter pluss tilleggstid, av alle våre spillere og trenere.  
 

Spillerne skal blø for hverandre, for drakta og kjempe med 
stolthet for klubben og alle oss supportere. 

 
Det eneste laget krever tilbake av oss er engasjement og 

støtte fra tribunene, uansett om du sitter eller står. 



 

NFF – NTF & TV-avtalene.  
Nedgangen i publikumstall, både på stadion og tv er alarmerende stor. Alle 
vanlige oppegående mennesker forstår jo at når man starter sesongen 
midtvinters, kamper settes opp i hytt og gevær med dager og tidspunkter som 
er vanskelig å huske, ja da kan man miste litt av lysten, fotballen mister 
betydning og en føler seg fremmedgjort. I tillegg får man bekreftet at NFF/NTF 
og tv-avtalene er de som ødelegger fotballen, ved å overkjøre klubber og 
supportere med en ovenfra og ned holdning som de færreste liker. KFL sender 
en kaktus til NFF, NTF og C More / Tv2. På tide å våkne NFF/NTF, før det er for 
sent. 
 

NORGE RUNDT MED KFL & LSK.  
Endelig er vinteren på hell, vi snakker april og det er tid for 
krokuser og tulipaner i solveggen, for ikke å glemme yrheten og 
gleden når man merker at sola gjør våren til sommer. 
Det er igjen tid for fotball, Norge Rundt med KFL & LSK. 
 
KFL har også i år inngått avtale med Dansegledebussen. Et firma 
vi har brukt i flere år, et firma som leverer, et firma som har alt 
på stell, et firma som forstår gleden ved å kjøre 
fotballsupportere, unge og aldrende. 
 
KFL setter opp busser til de aller fleste bortekamper. Vi har familiebusser hvor fedre, mødre 
og barn kan bli med. Vi har også våre kjente partybusser for de som er, eller tror de er, unge 
og fremadstormende, er glad i høy stemning, allsang og duggfrisk kaldt drikke underveis. Det 
er 18 års grense på våre partybusser. 
(Ikke godkjent for spillerne/trenere/støtteapparat og administrasjonen, de må fortsatt reise 
med LSK sine ordinære busser til/fra kamp, om annet ikke er avtalt spesielt…) 
 
Det å reise med KFL på tur har alltid vært svært sosialt, morsomt og givende. Man treffer 
likesinnede, kan utveksle meninger, historier og få trimmet lattermusklene i trygge og 
hyggelige omgivelser. 
 
Hos KFL er ALLE velkommen, uansett kjønn & alder. 
 
Tar du turen innom www.kfl.no finner du siste oppdatering om våre turer. 

 

KFL-LOKALET  
KFL har siden 1992 alltid hatt lokaler på Åråsen. 
Beliggenheten er på baksiden av den gamle sittetribunen. 
Hver tirsdag fra kl. 18:00 til 20:00 holder vi åpent hus. Her 
kan du komme om du ønsker å snakke med noen fra styret, 
hilse på inviterte gjester, komme med forslag eller innspill 
rundt KFL, lage ditt eget banner eller flagg, eller bare nyte 
en Kanaribrus, nystekte vafler eller se en kamp på 
storskjerm sammen med andre KFLere.  
Vi arrangerer også regelmessig små intimkonserter og andre morsomheter på lokalet.  
Følg oss på: www.kfl.no eller våre Facebook sider. 
 

http://www.kfl.no/


 
BORTEKAMP MOT GODSET… 

3 poeng!!!  
Drammen, blant bilister kalt hølet langs E18, ligger i et dalføre 
ved Drammenselvens utløp i Drammensfjorden, derav navnet 
«Elvebyen Drammen». Etter slutten av forrige istid fikk 
Drammensdalen sin nåværende form, og etter 10 000 år med 
landhevinger, har mer av dalbunnen blitt frigjort. Drammen 
kommune omfatter 145,2 km², hvorav ca. 89,9 km² er skogareal, 15,8 km² jordbruksareal og 
9,5 km² vann.  
 
Landskapet i Drammen er preget av tettbebyggelse langs elva og fjorden som strekker seg 
oppover åssidene. Drammen sentrum ligger omtrent 2 moh.  Byens møkkelag er «Godset». 

 Søndag 21.april kl 18:00 
skal Lillestrøm SK spille kamp mot Godset.   

 
I den forbindelse arrangerer Kanari-Fansen Lillestrøm tur til «Hølet» og Bragernes torg. 

 

KFL har to forskjellige reiseopplegg til denne kampen: 

 «Partytur» med avreise kl 1330 fra Lillestrøm stasjon.  

Tur/retur 150,- for KFL-medlemmer 

 Familietur med avreise kl 16:00 fra Lillestrøm stasjon.  

Tur/retur voksen 150,- barn 100,- 

Er du ikke medlem, er prisen kroner 200,- 

 

 Kampbillett 180,-, stående i klokkesvingen.  

 Sittende må kjøpe billett «i døra» på felt H til 260,- 

 

I Drammen møtes vi på Bragenes Torg. Her har vi avtalt med utestedet:  
Her blir det full rulle for alle over 18 år. Vi har avtalt med flere av KFLs 
supertrubadurer. Disse skal underholde oss med fuglapunk fra vi kommer til vi går. 
Buss- og kampbilletter selges på LSK-shop. Se også www.kfl.no for mer info. 

 
Kanari-Fansen Lillestrøm vil også ha mange nettverkselgere som selger bussbilletter til denne 
kampen. Vi anmoder alle om å kjøpe bussbillett tidlig.  
 
Har du av en eller annen grunn ikke mulighet til å kjøpe buss 
og kampbillett gjennom vårt ordinære salg, kan du enkelt sette 

inn penger på KFL sin kto: 1286 48 69759  
SKRIV TYDLIG HVEM DU ER, SAMT DITT TLF NR. 
Send mail til turer(a)kanari-fansen.no når du har overført 
penger til oss.  
 



 
2020 SKEDSMOKORSET.  

Øverst i vår vakre kommune, ligger idylliske «korset». 

Onsdag 17. april kl. 18:00 møter vi Skedsmo FK,  
1.runde NM på Skedsmo Stadion. 
 
KFL setter opp busser fra Lillestrøm stasjon med  
avreise kl. 17:00. 
 
DÅRLIG MED PARKERING, KJØR BUSS MED KFL. 
Pris t/r 40,- 
Påmelding til buss skjer ved å ringe eller sende sms  
til Frode: 45022064 innen tirsdag kveld 16.4.  
 

TIGERNE KOMMER TIL ÅRÅSEN  
Lillestrøm SK vs IK Start 
Lørdag 27.april kl. 1530 
 

Laget fra det blide Sørlandet og Vest-Agder gjester Åråsen. Vi 
gleder oss til lørdagskamp (pling..) samt omgjøre de brølende 
tigerne til små pusekatter, både på tribunen og på banen.  
 
 

FORT FALKUM, Odd, Skien. 
Søndag 5.mai kl 15:30 
 

En kort og rask kjøretur med buss gjør at mange blir med KFL og LSK på tur til Skien. Oddrane 
ser på KFL som snille, store og hyggelige «storebror» med stor respekt. De tar av seg hatten 
for oss, skåler for oss og eLSKer oss. Skummelt, men samtidig hyggelig.  

Ryktene skal ha det til at Sputnik holder vorspiel på Fort 

Falkum før kampen fordi styremedlem Kim har bursdag denne 
dagen.. Bra booking av musikk, Kim… 
 
KFL setter opp «hyggebusser» og familiebusser til Skien. 
 
«Hyggebussene» har avreise kl. 11:00 fra Lillestrøm stasjon. 
Prisen er kun 250,- pr pers t/r. 
Familiebussene har avreise kl. 12:30 fra Lillestrøm stasjon.  
Prisen er kun 250,- pr voksen, 150,- for barn.  
Ikke medlemmer 350,- pr sete. 
 
Merk: Egen avdeling for de under 18 år. Her er det fotball på storskjerm, biljard, PS og 
grilling av god mat. 
Bussbilletter kjøpes på LSK-shop, Martins eller gjennom KFL sitt nettverksalg. 
 
Har du av en eller annen grunn ikke mulighet til å kjøpe bussbillett gjennom vårt 

ordinære salg, kan du enkelt sette inn penger på KFL sin kto: 1286 48 69759.  
SKRIV TYDLIG HVEM DU ER, SAMT DITT TLF NR.  
Send mail til turer(a)kanari-fansen.no når du har overført penger til oss.  

Høyre i rundkjøringa når du 

kommer fra Lillestrøm… 



 

Lillestrøm vs Sogndal 
Torsdag 9. mai kl 18:00 
Kristi himmelfartsdag 
 
Saftkokaradn gjester Lillestrøm, Åråsen.  
KFL og LSK ønsker hele Sogndal og resten av eplefolket 

velkommen til Lillestrøm. 
Vi håper vaktene på Åråsen visiterer disse eplespisende ultrasgrupperingene 
fra vest. Ellers kan vi forvente bombardering av vinterepler.  
QUIZ på Martins før kampen. Ledes av quizmaster med det verdenskjente venstrebenet… 
 

STOL ALDRI PÅ MENN SOM SITTER OG 
PISSER. 
På toalett hos NFF, NTF, C More og Tv2 henger det store lapper.  
Vær vennlig, sitt ned når du skal tisse… 
 

Kampendringer skulle settes opp fornuftig og i god tid sesongen 2013. Det skulle heller ikke 
spilles mandagskamper. Mandagskamper var et tilbakelagt kapitel.   
Hørt det før?? Mange ganger?? Nettopp, av disse mennene som sitter når dem pisser. 
 

Ålesund vs Lillestrøm Sportsklubb 
Mandag 13.mai klokka 18:30 

 

KFL og LSK misliker sterkt at denne kampen skal spilles på en mandag. LSK stiller selvfølgelig 
lag… et godt lag som skal kjempe med nebb og klør, blø for drakta og ta med seg 3 poeng 
hjem til Åråsen og Lillestrøm. 
KFL setter opp buss etter behov. Pris kun 500,- pr sete. Avreise kl. 07:30 fra Lillestrøm stasjon 
Billetter kjøper du på LSK-shop, eller gjennom nettverkselgere. Se   www.kfl.no  
 

FOLKESKIKK ELLER GAME OVER??  
KFL er opptatt av å støtte LSK 24 timer i døgnet, 365 dager i året. 
Styret i KFL har svært god dialog med lederne i klubben, spillerne 
og støtteapparatet. KFL er LSK sin beste samarbeidspartner, uten 
tvil. For svært mange betyr LSK enormt mye, LSK er ingen hobby, 
men en livsstil. Man er stolte av klubben, man er glad i klubben, 
man eLSKer klubben og man ønsker klubben det beste, alltid. 
Når noen personer greier å svartmale oss som supportere av LSK, 
svartmale klubben, samt påføre klubben ekstra kostnader i form av bøter og erstatningskrav 
blir mange av oss steikende forbanna. Mildt sagt steikende forbanna!! 
 
Vi ber om at alle som er supportere av LSK tar ansvar. Ingen er tjent med slik oppførsel. La 
oss sammen få slutt på denne form for oppførsel, svartmaling av oss som supportere, 
svartmaling av Lillestrøm SK som klubb, dummere kan det ikke bli. 
LSK skal ikke bruke penger på bøter og ødeleggelser. KFL skal ikke og har ikke brukt 
medlemmers penger til å betale bøter og erstatninger. Den som ikke har folkeskikk 
eller hvor «game over» har slått inn, må selv stå til rette for det man gjør, eller 
holde seg unna kamper. 
Sesongen 2012 ble det gjennomført kronerulling til dekking av bøter.  
Takk til de som deltok. Respekt!  Alt for LSK!!  

http://www.bing.com/images/search?q=tisse&qs=n&form=QBIR&pq=tisse&sc=8-5&sp=-1&sk=


MELD DEG INN I KANARI-FANSEN.  
 

Livet byr på svært mange utfordringer og ikke minst må man ta stilling til mange 
valg underveis i livet. 
Det at du en gang i tiden har tatt et valg som sier du skal følge med på og støtte ditt 
kjære lag, Lillestrøm Sportsklubb, i tykt og tynt, mener vi er noe av det viktigste valget du 
noen gang har tatt. 
 
Etter altfor mange år laaangt ned på tabellen, ber vi om hjelp fra deg til å snu denne 
trenden.  
LSK er klubben i våre hjerter. Vår klubb hører til i toppen, ditt skal vi sammen få LSK tilbake. 
 
KFL er sikre på at om vi sammen lager godt med blest, positiv støtte og viser stort 
engasjement rundt klubben vår på alle tenkelige måter, vil dette i nær fremtid gi oss gevinst 
tilbake, garantert. 
 
Det er ikke for ingenting at Kanari-Fansen blir omtalt som Norges beste supportere overalt 
hvor vi ferdes. År etter år har KFL levert varene. Vi er alltid der, vi er alltid de som holder 
trøkket oppe, i med og i motgang. Vi er KFL, slik KFL skal være. 
 
Kanari-Fansen ønsker deg med på laget i 2013. 
  
La oss sammen vise LSK hva vi kan gjøre for dem, slik at laget lettere kan komme seg 
oppover på tabellen, der vi hører hjemme. 
2013 skal bli et godt år, et godt fugla år. 
 
Kanari-Fansen Lillestrøm 
Postboks 215 
2001 Lillestrøm 
 
Medlemspriser: 
Under 16 år 150,- 
Over 16 år 250,- 
Familie  500,- 
 
Meld deg inn ved å sette inn penger på kto: 1286 48 69651. 
Skriv tydelig navn, adresse, e-mail og tlf. Familiemedlemmer gjør det samme. Her fører man 
også opp alle som skal være medlemmer. 
 
Har du spørsmål, kommentarer, send mail til: medlem(a) kanari-fansen.no 
På www.kanari-fansen.no   finner du ytterligere informasjon om medlemskap i KFL. 
 

BLI MED I GJENGEN. 
  



 
 

KANARICAFE. 
Kanari-Fansen og LSK jobber med å tilrettelegge for vår populære KANARICAFE før enkelte 
kamper. Foruten servering av bagetter, smørbrød, kaffe, kaker, vaffel og Kanaribrus, 
serveres det knallgod varmmat til både spillerne, støtteapparat og supporterne etter trening. 
Ikke ofte du og dine kan spise middag med LSK-stjernene..  
På vår KANARICAFE har du og dine muligheten. 
Se våre hjemmesider, www.kfl.no  så ser du når neste Kanaricafe er. 
 
 

TRIBUNEMØTER. 
Før hver eneste hjemmekamp, gjennomføres det tribune- og motivasjonsmøter på Martins. 
Dette finner sted 2 timer før avspark og er selvfølgelig åpent for alle. Foruten at en av 
spillerne fra LSK kommer og presenterer start 11èrn og andre godbiter, blir man informert 
om alt som skal skje fra KFL sin side denne dagen. 
Brenner du for LSK???,  da bør kampdagen din starte her  hver eneste hjemmekamp. 
 
 

KANARI-FANSEN LILLESTRØM 
Det er et voldsomt stort engasjement rundt LSK og Kanari-Fansen. Det finnes et stort antall 
arbeidsgrupper som jobber hardt, slik at forholdene blir best mulige for oss alle. 
Har du interesse for tifo, turer, tribunekultur, cafe, media, fanzine, arrangement eller  
sikkerhet, ta kontakt med oss. Om du har erfaring eller ikke, spiller ingen rolle.  
Man kommer langt med pågangsmot, lyst og engasjement. 
Send mail til:  styret(a)kanari-fansen.no   eller stikk innom lokalet på Åråsen kampdag eller 
på tirsdager. Vi gleder oss til å høre fra deg. 
 

 
 
 

  



 

Kanari-Fansen Lillestrøm har inngått sponsoravtaler med gode og store firmaer for 
sesongen 2013. Flere kommer til etter hvert. 

Vi takker for tillitten og oppfordrer selvfølgelig alle til å benytte seg av våre 
sponsorer og deres gode tilbud til våre medlemmer. 

 

 
Åkrene Mek har i alle år støttet Kanari-Fansen Lillestrøm. 

 

 
Kanari-Fansen vil gjerne takke Egil hos Guru Data for den utrolige innsatsen han bistod med da 
serverne til KFL krasjet. Han klarte den “umulige” jobben å gjenskape 98 % av dataene, som har 

gjort at www.kfl.no er tilbake i all sin prakt. Kanari-Fansen anbefaler derfor Guru Data til alle som 
måtte ha behov for IT-bistand, både privat eller i bedriftssammenheng. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARTINS PUB, LILLESTRØM. 
DER HVOR VI ALLE KAN MØTES. 

www.selskapsservice.no 

http://www.kfl.no/wp-content/uploads/2013/04/gd.png

