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Gjelder for hele året og er som følger:
Småbarn (0-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 550,Barn (6-12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1050,Ungdom (13-18). . . . . . . . . . . . . . .
kr 1400,Voksen (19+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1600,Familie (innkl.hjemmeboende barn tom. 19 år)
kr 2900,Støttemedlem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 300,Tillitsvalgt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 100,Innmelding via minidrett.no
Betalingsinformasjon / faktura vil bli sendt.

Rabatt hos
G-sport M44 Bryne
Som medlem i Frøyland Idrettslag får
du rabatt ved kjøp hos G-sport Bryne.

Utleie av klubbhuset i
Frøyland Idrettslag
Skal du ha konfirmasjon, bryllup, barnedåp
eller feire deg selv? Da kan du leie klubbhuset
i Frøyland Idrettslag. Vi har et flott lokale i
2. etasje, med tilhørende kjøkken.
NB! For å leie må du være medlem
og over 25 år.
Leieprisen er kr 2500,-





Ta kontakt:
Tlf. 91675698 / epost: b.meisland@gmail.com

Kom og kjøp supporterutstyr

DVD-film  . . . . . . 250,2

Boken:
Fra knockout til Grønt Gras
kr. 280,-

Frøyland-lue . . . . 100,Frøyland-krus . . . 100,Frøyland-skjerf . . 100,-

Ord fra en avtroppet styreleder

Frøyland IL:
Pb 36 - 4356 Kvernaland
post@froylandil.no
www.froylandil.no

NYE TIDER

Hovedstyret:
Så har Frøyland IL endelig fått en
ny leder av hovedstyret på plass.
Jarl Frøyland har uten særlig
betenkning takket ja til å ta dette
vervet. Han vil bringe inn både
organisasjonskompetanse, kommersiell
forståelse, sportslig innsikt og et stort
hjerte for idrettslaget. Nå har det jo ikke
stått spesielt dårlig til på disse områdene
før årsmøtet, men dette med fornying
skal ikke undervurderes. Nye krefter,
tanker og ideer, er fundamentalt for å
drive et idrettslag framover.

Jeg registrerer at det nå
generelt er færre barn
som driver uorganisert lek
og aktivitet på anlegget, at
mange ungdommer primært
ønsker å drive treningsaktivitet og
ikke konkurranse, og at mangfoldet i
medlemsmassen vår ikke nødvendigvis
gjenspeiler befolkningen i bygda.
Her har Frøyland IL på mange måter
både en jobb å gjøre og ikke minst
et mulighetsrom til å fortsatt spille en
viktig rolle.

Frøyland IL har en flott visjon; ”Trivsel
og allsidighet er grunnlaget for all vår
aktivitet”. Og den forplikter også i den
forstand at vi faktisk må forstå hva som
skaper trivsel og så i neste omgang
legge til rette for akkurat det. Videre
må vi også ha en noenlunde omforent
forståelse av hva vi legger i begrepet
allsidighet. Våre verdier er her ment å
skape både litt kontekst og samtidig
sette litt retning for å oppfylle vår visjon.
Samtidig ser jeg at verdiene ble definert
i en litt annen tidsånd og situasjon enn
den vi har nå.

Jeg håper og tror at Frøyland IL vil
fortsette å være en bærebjelke i bygda
vår i mange, mange år framover. Men
det betinger tilstrekkelig fornying til
at vi oppfattes både som en relevant
aktør og som en organisasjon der folk
ønsker å bidra. Her må vi evne å spille
på mangfoldet og de kapasitetene vi
har i bygda. Slik fornying skaper også
engasjement som igjen bygger opp om
trivsel.

Samfunnet vårt i dag er på mange
måter i en brytningstid der økte
forventninger rundt egne prestasjoner,
større andel av livene på sosiale medier,
økt fremmedfrykt og polarisering, også
er påvirkende faktorer for et idrettslag.
Kan også nevne at det heldigvis
er generell økt fokus på seksuell
trakassering og overgrep.

Ha en fantastisk
ny vår folkens!

Leder
Jarl Frøyland
91 62 06 70

Nestleder
Børge Meisland
916 75 698
Sekretær/Utd. kontakt
Tormod Bjørkli
979 81 456
Styremedlem
Ken Arild Nordmark
957 42 462
Styremedlem
Ragnhild Egeland Berg
997 37 877
Fotball
Jan Søyland
907 52 680
Fotball/Ungdom
Svein Åge Skjæveland
952 40 137
Idrettsskole
Tormod Bjørkli
979 81 456
Håndball
Dagfinn Helland
450 46 019
Friidrett
Atle Aarre
901 93 485
Turn
Ingrid Brueland
924 14 266
Innebandy
Frode Hagerup
926 25 421
Orientering
Trine Selvikvåg
47674031
Varamedlem
Magnus Frøyland
958 91 657
Varamedlem
Eva Marie Traa
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FOTBALL
Fotball

SNART STARTER ALVORET
Tekst: Aslak Ravndal
Spillerne på A-laget er godt i gang
med å legge grunnlaget for nok en
sesong i 4. divisjon. Med ny mann i
sjefsstolen har det vært en annerledes,
men interessant oppkjøring så langt.
Alf-Ingve Berntsen har kommet inn som
en frisk vind og gradvis implementert
sine tanker til en ung og sulten
spillergruppe. Han har også fått med
seg troppens eldste spiller, Sigbjørn
Kalberg Skjæveland som sin assistent.
I skrivende stund gjenstår fortsatt
en god del av oppkjøringen før det
braker løs med første tellende kamp
i 2019. Varhaug gjester kunstgresset
på Frøyland i første kvalikrunde til NM
fredag 22. mars.
For å være best mulig rustet til den
kampen og øvrige kamper i sesongen
reiser A-laget på treningsleir til Side
i Tyrkia den 9. mars. Der blir det
sju dager med trening i bedagelige
sommertemperaturer. Det blir på ingen
måte noe hvileferie ettersom det er lagt
inn to treningsøkter daglig. En kamp
og to er også under planlegging. Det
kanskje aller viktigste med turen blir

det sosiale. Det har nemlig vært en del
utskiftinger i mannskapet fra forrige
sesong. Noen har dratt, mens andre har
kommet til. Derfor blir treningsleiren en
fin uke til å bli enda bedre kjent med
hverandre, også utenfor fotballbanen.
Hvordan spillestilen blir sammenlignet
med tidligere år er fortsatt litt
for tidlig å si noe om. I vinter har
treningsgruppen bestått av godt over
20 spillere, og i treningskampene har
det stort sett vært to forskjellige lag
i hver omgang. På tross av dette har
resultatene vært strålende med bare
seirer så langt.
Frøyland og A-laget skal fortsatt være
en plass der utvikling av enkeltspillere
og lag står i sentrum. En god
treningshverdag og et inkluderte miljø
skal være selve grunnmuren i arbeidet
med å skape potensielle toppspillere.
Denne sesongen må spillere, trenere
og støtteapparat belage seg på litt
ekstra reising nordover i fylket. Vi
havnet nemlig i den litt beryktede
nordpuljen, og starter sesongen borte

mot nyopprykkede Torvastad. Både
spillere, trenere og støtteapparat gleder
seg likevel masse til det endelig drar
seg i gang. Sammen skal vi dra i samme
retning og blø for den hvite drakta.
Spillere inn:
Scott Vatne – midtbanespiller fra Bryne.
Joakim Grude – midtbanespiller fra
Bryne.
Vetle Budsberg – målvakt fra Bryne
Anders Haugen – midtbanespiller fra
Voll (velkommen hjem)
Morten Karlsson – forsvarspiller fra Voll
(velkommen hjem)
Johannes K. Vagle – angrepsspiller fra
Frøyland 2 (velkommen tilbake)
Erik Thorsen – målvakt fra Frøyland 2
(velkommen tilbake)
Håvard Alme, Jonas Flåt Aas og Ørjan
Karlson – alle fra egen ung.avd
Spillere ut:
Geir Dahle Høyland (Sola)
Samuel James Danby (Kåsen)
Rune Svihus (lagt opp)
Preben Løvdahl Hellvik (lagt opp)

VEL MØTT TIL SESONGEN 2019!

DITT LOKALE BILVERKSTED
Alle bilmerker
Reparasjoner
Service
EU kontroll

www.mecacarservice.no
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T. Berland Bilverksted
Bedriftsvegen 12, Klepp Stasjon
Tlf: 51 42 79 69

Betal når det passer deg
– be om MECA Kortet

2019

SCORINGSKLUBBEN
Er du glad i Frøyland Idrettslag?
Er du glad i fotball?
Da bør du ta deg tid til å lese litt om scoringsklubben vi
har mot Frøyland sitt A-lag Herrer.
Vi i Frøyland har et motto på at vi ikke skal ta betalt for
å se vårt gode lag i 4. divisjon spille fotball. I tillegg har
vi svært lite dugnader og er også blant de aller billigste
klubber når det skal betales egenandel til turer for alle lag
i ungdoms- og senior avdeling. Vi håper derfor at flere
kanskje kan være med å gi sin støtte til fotballavdelingen
gjennom å delta i scoringsklubben.
Det går ut på at du betaler kr. 10,- pr mål som A-laget
scorer i serie- og cupkamper. Sesongen deles i to, og det
blir sendt ut en giro når vårsesongen er over, og en giro
etter endt sesong.

Hovedpremien for scoringsklubben 2019 er et
REISEGAVEKORT pålydende ca. kr. 8000,Denne og flere andre premier vil bli trukket ut når
sesongen er slutt.
Vi vil i tillegg på hver hjemmekamp trekke ut minst en
premie blant de som deltar. I tillegg vil alle som er med
i scoringsklubben bli invitert på Årsfesten i november.
Denne vil bli avholdt i klubbhuset.
Dersom du er interessert i dette,
kan du melde deg på hos:
Trond Aase / trond@mx-sport.no / 95916592
Styret FIL Fotball

Oppsummering av årsmøtet
Tekst: Ole J Nordahl
Årsmøtet ble avholdt 18. februar på klubbhuset, der drøyt 20
stemmeberettigede medlemmer møtte.
Idrettslagets regnskap for 2018 viste et solid overskudd på
drøyt 130.000 av en omsetning rett under 5 mill. Resultatet
var en del lavere enn forrige år, noe som primært skyldes
Nytt hovedstyre for 2019 ble som følger:
Leder			Jarl Frøyland
Nestleder		
Børge Meisland
Sekretær / utd.kont.
Tormod Bjørkli
Styremedlem		
Ken Arild Nordmark
Styremedlem		
Ragnhild Egeland Berg
Varamedlem 		
Eva Marie Traa
Varamedlem		
Magnus Frøyland
Leder Fotball		
Jan Søyland

kostnader relatert til oppgradering av stadion samt tilhørende
finanskostnader. Regnskapet ble godkjent uten spesielle
kommentarer, og det samme ble budsjettet for 2019.
Valgte å øke kontingentsatsene noe for 2019.

Leder Fotball, ungdom
Leder Håndball
Leder Idrettsskole
Leder Friidrett
Representant Turn
Leder Innebandy
Leder Orientering

Svein Åge Skjæveland
Dagfinn Helland
Tormod Bjørkli
Atle Aarre
Ingrid Brueland
Frode Hagerup
Trine Selvikvaag

FOTBALL

GJENNOM SESONGEN 2018

Frøyland Gutter 2010

Tekst & foto: Roy Henrik Heggelund

Frøyland gutter 2010 er en sprek gjeng med rundt 30
spillere. Vi har trent hver mandag gjennom hele året,
sporadiske lørdager for de som har hatt lyst og hatt
søndagsturneringer i Frøyhallen. Spillerene er veldig
treningsvillig, og oppmøte har vært godt.
Denne gjengen har spilt mange kamper gjennom
året. Vi har hatt treningskamper mot Orstad, deltatt
i seriespill og deltatt på turneringer. I seriespillet har
vi hatt fire faste lag, mens når vi har vært med på
turneringer så har vi endret på lagene slik at det blir
variasjon. Turneringer som vi har vært med på: Voll
cup, SR Cup på Kåsen, Grønt Gras, Team Bygg Cup
på Rosseland, Sandnes Graset, Lucky Bowl Cup i
Egersund.
Vi trenere er privilegert som får lov å trene denne store
gjengen (som vel er den største i Frøylands historie?),
og prøver å legge best mulig til rette for flest mulig,
lengst mulig. Samtidig, så har vi fokus på inndeling på
trening for at alle skal få utvikle seg i sitt eget tempo.
Vi prøver å bygge samhold i gruppen gjennom mange
samlinger, lystbetonte treninger og kameratskap i både
trening og kamp.
Spillere: Adrian Tjessem Thu, Alf Honoré, Alhassan
Bah, Andreas Ramon, Benjamin Grastveit, Christian
Gudmestad, Einar Eriksen, Evald Traa, Francis Hagerup,
Gregers Hagerup Gjesteland, Håkon Slettedal, Imre
Kokes, Jøran Engstrøm Sletta, Kristian Magnus
Almås, Linus Carlsen, Lucas Andrés Skulbru Fjogstad,
Lucas Auestad, Mattias Johannes Askeland, Mathias
Gjertsen, Mathias Tjessem, Niklas Tveit Andreasssen,
Oskar Robberstad, Peder Meisland, Peter Haarr, Roy
Heggelund, Ruben Svela, Saharsh Ravi, Sebastian
Efteland, Sverre Marinius Hanssen, Theo Ognedal,
Thomas Hagen Kråkenes, Torje Frøyland, William
Thomas
Trenere: Børge Meisland, Dag Robberstad, Håkon
Auestad, Kenneth Hanssen, Jens Honoré, Linn Grødem
og Roy Henrik Heggelund.
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FOTBALL

GUTTER

12

FØDT 2007
Tekst: Morten Laland
Vi har hatt en god vinter med
jevnlige treninger gjennom hele
vinteren. For første gang har vi og
kjørt litt innetreninger i Kvernhallen.
Dette har vært gøy og en god
variasjon for alle.
Nå ser vi frem til en ny sesong hvor
vi skal spille 9er fotball. Det blir
nye utfordringer og mange gode
opplevelser for alle sammen. Før
sesongen starter blir det som vanlig
litt treningskamper. Den første
er allerede 7.mars mot Varhaug.
Sesongens høydepunktet blir
nok SørCup. Dette siste året på
Flekkerøya skal vi nyte og skaffe oss
enda noen nye erfaringer som vi skal
ta med oss videre.

I skrivende stund er vi 15 gutter i
troppen. Det er en utrolig fin gjeng
og alle sammen står på og det gir
resultater til hele laget. Guttene
utvikler seg stadig sportslig og det
er spennende og følge med på
utviklingen deres. På trenerfronten
har vi nå fått inn forsterkninger til
årets sesong. Just Salvesen ønskes
velkommen og det er kjekt å få inn
noen nye øyner og en ny stemme i
laget.
I det kommende vårmånedene
skal vi spisse formen og terpe på
teknikk, slik at når sesongen starter
på alvor skal våre gutter bite fra seg
så motstanderne merker de har spilt
mot Frøyland G-12.

TIL MEDLEMMER I FRØYLAND IL
Frøyland IL og Arena Treningssenter har inngått treningsavtale. Avtalen gjelder for samboere/ektefelle,
eller andre familiemedlemmer i samme husstand som Frøyland IL sine medlemmer.
Treningsavgift........................................pr mnd kr 350,Familiemedlemskap (2 personer)............. koster kr 705,Du får gratis prøveuke (gjelder i avtalens første 6 ukers periode).
Du har prisgaranti i 12 mnd.
Arena Treningssenter sine medlemskap har 10 dagers bli fornøyd garanti.
Ta med medlemskontingenten din og ta turen innom Arena Treningssenter på Stadion Parken eller Jærhagen Senter (Kleppe)
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Støtt Frøyland idrettslag gjennom Norsk Tipping’s Grasrotandel.

Send ”Grasrotandelen 970917985” til 2020 (NÅ)

Støtt oss
med DIN
Grasrotandel!
Gjennom Grasrotandelen fra
Norsk Tipping, kan du støtte oss
uten at det koster deg noe!
Tilknytt oss som din
grasrotmottaker, så mottar
vi 5 prosent* av ALT
du spiller for.
Du kan tilknytte
oss hos kommisjonæren,
via grasrotandelen.no
eller på norsk tipping
mobilspill!
Les mer på grasrotandelen.no

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.
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FOTBALL
Fotball

GUTTER

Nordsjøcu
13

Tekst & foto: Kai Eriksen
Frøyland G13 stilte med 2 lag til årets Nordsjøcup. Med god
hjelp fra G12, som stilte med 5 spillere ble det en veldig fin
start på sesongen for G13.

Ikke nok med at vi tok hjem seieren i årets Nordsjøcup for
G13, vi tok like godt med oss toppscorer tittelen hjem til
Kverneland også. Henrik Handeland og Kristian Håland,
begge G12 spillere, med 8 mål hver. Gratulere til alle spillere.

Begge lagene gikk ubeseiret gjennom gruppespillet med
mye fint spill som lover godt for sesongen 2019. Frøyland 1
spilte semifinale mot Orre, hvor Orre gikk av med seieren i en
jevnspilt kamp.

Frøyland 1:
Ludvig Kalberg (G13), Endre Hegre (G13), Preben Hagland
(G13), Tobias S. Eriksen (G13), Karl Evertsen Grødem (G13),
Benjamin Salvesen (G12) og Kristian Håland (G12).

Den andre semifinalen mellom Frøyland 2 og Vigrestad 1, ble
det en solid seier (om treneren ikke husker helt feil) for våre
gutter.

Frøyland 2:

Med et lag videre til final var det klart for en spennende
kamp, en meget jevnspilt batalje hvor Frøyland stakk av med
1-0 seier over Orre.

Theodor H. Kvingedal (G13), William Moen (G13), Tobias
Gudmestad (G13), Isak Auestad (G13), Max Pedersen (G13),
Henrik Handeland (G12), Kjell Grude Østrått (G12) og Jonas
Holgersen (G12).

Utklipp fra tabellene:
Lag

Kamper

Seier

Uavgjort

Tap

Målforskjell

Poeng

Frøyland 1

4

4

0

0

13-3

12

Frøyland 2

4

3

1

0

17-5
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Presentasjon av spillere før kampstart.
10

upen

Vinnerlaget + toppscorer Frøyland 1. Bak fra venstre: Theodor H. Kvingedal, William Moen, Tobias Gudmestad og Jonas Holgersen.
Foran fra venstre: Max Pedersen, Henrik Handeland, Kristian Håland (toppscorer Frøyland 1), Kjell Grude Østrått og Isak Auestad
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FOTBALL

GUTTER

14

Puljevinnere!

Tekst & foto: Kjetil Fylling
2 - 3. mars reiste G14 til Lyngdal for å spille
innendørsturnering 8-er fotball. I nye drakter – og
med felles minibusstransport var stemningen god. Og
vi startet turneringen knallbra med 3 seire og dermed
puljevinnere og A-sluttspill.
Sluttspillet på søndag var litt mer stang ut, med knepent
tap i semifinalen og tap på straffekonk i bronsefinalen.
Men en alle tiders turnering, med ett eksklusivt preg. Vi
fikk servert frokost på skolen der vi bodde – og var de
eneste i middagskøen lørdag ettermiddag!
Fantastisk gjeng dette.
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Middagskøen ...

Jenter 16
ÅRSRAPPORT - SESONGEN 2018
(OG LITT OM VEGEN VIDARE I 2019)
Tekst & foto: Staale Handeland & Åshild Carlsen
For J16 var sesongen 2018 todelt. Både på våren og hausten
spelte me i andre divisjon, der det var ein del utskiftingar i
puljeoppsettet i sommaferien. Ein tredjeplass i vårpulja og ein
femteplass i haustpulja, fortel oss at det var det rette nivået
me låg på. Mange jamne kampar blei spelt der nokre gjekk
vår veg medan andre gjekk stong ut.

gjekk i brennheit sol og stor dose varme, blei det absolutt
prestert på banen. Kontrasten til Troll-cup i Kristiansand i
slutten av oktober var slåande på fleire måtar. Her kraup
gradestokken ned på blå side. I tillegg møtte med nokre lag
som var eit par hakk for kvasse for oss denne gongen. Men
ein opptur må framhevast, me slo Klepp!

Etter som me i stor grad trente i lag med J19 var det ofte ein
talrik gjeng jenter som boltra seg på kunsten. Opp mot 25
jenter var ikkje uvanleg under desse fellestreningane. Utover
hausten hadde J16 i tillegg ein del separate treningar med
stor vekt på kondisjon. Høg puls og blodsmak i munnen
var trufaste sparringspartnarar. Men treningsoppmøtet var
framifrå, så her var jenter som tok eit tak og ikkje sparte seg.

I skrivande stund viser kalenderen 4.mars, og fjorårets J16
er etablert på juniornivået. Ein del endringar i troppen har
det vore. Allereie i haust gjekk nokre jenter til andre klubbar,
medan andre signaliserte at dei ville slutta med fotball. Etter
eit par rundar med jentene, der me fekk lufta mange tankar
og idêar, har me funne ut at me går inn i vårsesongen med
eit J19 på Frøyland. Me er ein gjeng på 15-16 jenter som har
signalisert ønskje om eit slikt tilbod. Laget sesongdebuterer
borte mot Buøy 8.april.

Me deltok på to turneringar i 2018. I Kattegat-cup kom me
til A-sluttspelet etter fleire gode kampar. Trass i at kampane

Jenter J19 (dvs. Jenter 16 i fjor) på Trollcup. Ståle Handeland i midten.
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HÅNDBALL

Jenter og gutter 6
– Oppsummering av sesongen 2017-2018
Tekst & foto: Linn Grødem

Denne gode gjengen startet opp med håndball etter
høstferien 2017. Vi har hatt treninger annenhver tirsdag fram
til påske 2018. Har ikke vært med på noen turneringer siden
dei har vært for små til det. På treningene har vi hatt fokus
på mye lek, ballbehandling, spill, skyte på mål og ikke minst
ha det kjekt. Vi har som regel startet og avsluttet treningene
med leker der alle har vært sammen. Ellers har vi delt oss i
mindre grupper på 4-6 spillere og hatt stasjoner med ulike
øvelser.
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Trenere: Anita Bergsvik, Tormod Bjørkli, Bente Hamre Larsen,
Linn Grødem
Spillere: Nemi Mæland, Ida Marie Berget Sigrid Sørland,
Norah Hagen Kråkenes, Liam Bolstad Lassen, Eirik Fossfjell,
Joakim Hamre Larsen, Luka Kokes, Jeppe Heggelund, Torger
Lunde, Sondre H Kverneland, Tiril Haga, Vlad Filip Nanciu,
Mikkel Austerheim, Alexander Bjørkli, Liam Lilløre, Nine
Synnøve Haukeland, Oscar Ødegaard, Sebastian M Eik,
Amalie Hagen , Hennie Mori, Lars Haugland, Ida R Østebø,
Julie Nilsen Østreim

sjøc
Jenter / gutter
2009

Årsrapport fra Frøyland håndball
Tekst & foto: Dagfinn Helland

Vi har trent torsdager 1730-18.30 i
Kvernhallen. Antallet har variert litt,
men ca. 7 gutter og 12 jenter har vært
med på de fleste treninger/turneringer.
Vi har lekt mye med ball på trening og
spilt forskjellige småspill to mot to eller
tre mot tre. Vårt hovedfokus har vært
individuell utvikling og vi har øvd mye
på gode pasninger og mottak, samt
skudd og litt finter. I forsvarsspillet har
vi arbeidet med å være ballorienterte og
gjerne snappe ball. På kamp har vi hatt
fokus på at alle skal tørre å skryte og
alle skal forsøke seg som målvakt.

Vi er fire trenere, vi ser stor verdi i å
være mange voksne på trening. Da
får vi gitt mange tilbakemeldinger til
spillerne og kan dele i små grupper for
at alle skal få flest mulige ballberøringer
pr. trening. Spillerne våre elsker
stikkball, og trening avsluttes gjerne på
denne måten! Vi spilte 4 turneringer ila.
sesongen.
Trenere: Anita Bergsvik, Vivian
Halvorsen Haga, Jane Marie Grødeland
og Kari Sjursen

Spillere:
Jenter: Eirin Haga, Malin Skjæveland,
Alva Liland, Mathilde Frøyland, Sandra
Alstveit, Mari Kalberg Fjermestad, Kima
Grødeland Sandvik, Vilde Fossfjell, Eline
Ødegaard,
Anna Asbjørnsen, Sina Havaas, Anne
Helene Njå, Amalie Stokland.
Gutter: Teodor Moen, Jonathan Lilleøre,
Emil Larsson, Henrik Hamre Larsen,
Aksel Lundeby, Adrian Skjæveland,
Nikolai Hagland.
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HÅNDBALL

Julebaluba
Tekst & foto: Nina Gauvik
29. desember stilte J10 på romjulsturnering i Giskehallene.
Dette ble jentenes første debut på stor bane. Her klarte
de seg godt, med en seier, et tap og en uavgjort. En kjekk
erfaring før det braket løs med aktivitetsserien på full bane.
For å få et lag til å fungere, er det også viktig med det sosiale
utenfor banen. Vi hadde juleavslutning før jul, med litt
julekos og bingo, noe som har vært tradisjon siden vi startet

opp. Under VM samlet vi oss også, og så den spennende
kampen mellom Norge og Sverige på storskjerm. Kjempegøy
å sitte sammen og heie på håndballgutta.
Vi ser stadig utvikling på samtlige av jentene, og kommer til
å jobbe videre med at de skal tørre like mye på kamp som
på trening. For øyeblikket er vi 15 spillere, og vi gleder oss til
følge dem videre. Trenere: Tine Moe Eide og Nina Gauvik.

J10 feirer norsk seier over Sverige i håndball-VM. Bak fra venstre: Oline Fløtre Roaldsøy, Guro Aurora Berg, Evelina R. Halseth, Julie Engstrøm
Sletta, Sofie Aarrestad, Hedda Gauvik, Irline Skjæveland, Hanna Moe Eide. Foran fra venstre: Wilde Rolfsen Østebø, Dina Sophie Salvesen,
Tuva Alme, Olivia Larsson, Marte Bjørkås Torgersen, Linnea Smedegård Eriksen, Hedda Meisland.
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VM
og
stor
bane

Juleavslutning for J10. Fra venstre: Hedda Gauvik, Hanna Moe Eide, Sofie Aarrestad, Marte
Bjørkås Torgersen, Wilde Rolfsen Østebø, Tuva Alme, Olivia Larsson, Linnea Smedegård
Eriksen, Oline Fløtre Roaldsøy, Dina Sophie Salvesen, Celina Skagestad Hoff, Irline Skjæveland,
Julie Engstrøm Sletta, Evelina R. Halseth, Hedda Meisland.

Julebaluba- romjulsturnering i Giskehallene. Bak fra venstre: Julie Engstrøm Sletta, Linnea Smedegård Eriksen, Hedda Meisland, Tuva Alme,
Wilde Rolfsen Østebø. Foran fra venstre: Guro Aurora Berg, Evelina R. Halseth, Olivia Larsson, Hedda Gauvik.
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Fotball er så kjekt!
Å spille turnering er
aller kjekkest!
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Hilsen Karen,
Forus og Gausel IL

GJORT MULIG, SAMMEN MED OSS.
Frøyland Idrettslag

Premiegrossisten
Bedriftsveien 14, 4353 Klepp stasjon
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post@premiegrossisten.no
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INNEBANDY

Oppsummering innebandy
Tekst: Haakon Ødegaard

Frøyland A-lag har hatt en varierende sesong. Laget fikk ikke
med alle spillerene som vi hadde håpet på fra forrige sesong
og har slitt med å stille to rekker til enkelte kamper noe som
har preget resultatene også.
Nytt av året var at det i tillegg til den ordinære serien (2.
divisjon Rogaland), ble opprettet en serie der de beste fra
Rogaland og Hordaland fikk tilbud om å bli med. 6 lag
meldte sin interesse og Frøyland stilte sammen med tre andre
fra Rogaland og to lag fra Hordaland i 1. divisjon SørVest. Vi
fikk en drømmestart i 1. divisjon, med en knusende seier over
Søreide i første kamp.
Det ga ekstra prestisje i lokaloppgjøret mot Ålgård da
Jærbladet og Gjesdalbuen gikk sammen om å sende
oppgjøret direkte på nett. Vi gjorde en ny god kamp der og
vant tilslutt 8-4. Mot Stavanger ble det bråstopp og vi fikk
vårt første tap i divisjonen.
Årets høydepunkt for de fleste, både sportslig og sosialt, er
nok bortekampen mot Fjellkameratene i Bergen. Vi reiste opp
fredag ettermiddag for å få best mulig oppladning til kamp

A-LAG

og selv om vi slet lenge, løsnet det skikkelig i 3. periode og vi
sikret 3. plassen i divisjonen med seieren. Det ble feiret som
seg hør og bør, før vi reiste hjem søndag formiddag.
Før siste kamp var også 2. plassen innen rekkevidde, men
skader og sykdom gjorde at ett svekket Frøylandlag ikke var i
nærheten av å utforde Brodd om den plassen. Vi kan uansett
si oss fornøyd med 3. plass i 1. divisjon og blir også i år det
beste innebandylaget på Jæren.
I 2. divisjon er det i skrivende stund to kamper igjen, vi ligger
trygt plassert på 5. plass der, ett godt stykke bak de beste
lagene, men med bunnlagene på god avstand bak oss.

DAMELAGET debuterte med seier
Tekst: Frode Hagerup Jr.

Innebandygruppa i Frøyland startet i fjor opp med
foreldreinnebandy som et miljø- og aktivitetsskapende tiltak.
Dette har resultert i noen overtråkk, strekte muskler og en
revet Akilles. Men det har også skapt en base på rundt 30
voksne menn og kvinner som samles hver torsdag for å spille
lavterskel innebandy. Under slagordet “eldst mulig, lengst
mulig” har vi utfra denne gjengen klart å etablere et damelag
som deltok på sin første turnering i 2019.
29. januar ble damene meldt på turnering og det var
kaptein Ine Ognedal som tok ansvar og samlet troppene.
Damelaget ble ledet av Frode Hagerup jr som ga spillerne en
regelgjennomgang og kort taktisk innføring kort tid før første
kamp. Det startet med imponerende 4-0 seier mot Ålgård
og nervene var borte og selvtilliten var høy. Damene fulgte
opp med en 3-1 seier over Krokhøl, før de på imponerende
vis slo rutinerte Hundvågdamer 2-1 i siste kamp
i grunnspillet. De vant gruppa og var klare for
semifinale.
Vi var ikke helt forberedt på å komme til sluttspill,
da vi mistet en spiller som måtte gå før kampen
startet. Men semifinalen mot Brodd startet bra
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med 1-0 ganske tidlig etter et innøvd taktisk trekk. Men så
gikk luften ut av ballongen og Frøylanddamene klarte ikke stå
i mot det massive presset fra Brodd. 1-0 ble raskt til 1-4 og
Frøyland avsluttet kampen med akkurat nok spillere på grunn
av skader. Brodd hadde flere spillere som hadde spilt seriespill
før og hadde god rutine i laget.
Det var en hederlig innsats og god opplevelse for klubb,
spillere og fans som hadde reist helt fra Kvernaland til Forus
for denne turneringen en sen tirsdagskveld. Damene skal
delta på flere turneringer og de trener fortsatt hver torsdag
kl 20:30 i Frøyhallen.
Damene trener torsdager fra kl 20:30 i Frøyhallen sammen
med foreldreinnebandyen. Det er bare å komme innom!

Innebandy GUTTER 12 og GUTTER 14
Tekst: Hakon Ødegaard, foto: Mathias Bø og Kenneth Hanssen

Seriespillet går mot slutten for vårt G14 lag som har hatt
en bra sesong så langt. Også i år ha det blitt mange gode
og jevne kamper mot de fleste lagene i serien. De har vært
litt få spillere til kampene så de har hatt med seg noen fra
G12-laget som også har klart seg bra på dette nivået. Vi er
også glade for at vi har klart å fått med ett par nye spillere og
faktisk økt medlemstallet i denne gruppen.
G12 laget har nesten doblet antall spillere på laget denne
sesongen og er nå en gjeng på neste 20 stk som er ivrige på
trening to ganger i uken. De startet sesongen med turnering
i Haugesund og har spilt 21 seriekamper, 3 gjenstår før
sesongen er ferdigspilt.
G12 Klare til kamp. Bak fra venstre: Odin Svela, Sondre Sandland,
Noah Engelsvoll, Jan Bjarne Ueland, Johann Saupstad, Mathias Bø.
Framme fra venstre: Sander Ødegaard, Stian Andre Haugen, Stian
Sørheim, Kristoffer Ueland, Johan B Hanssen.

Innebandycamp med eliteseriespillere. Johan Saupstad, Odin Svela og Mathias Bø fra vårt G14 lag koste seg i vinterferien på innebandycamp
på Sandnes. Instruktørene var noen av eliteserielaget Sandnes IBKs svenske stjernespillere, blandt annet Linus Dalstrøm (nr 62) som er en av
eliteseriens beste målscorere.
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PORTRETTET

BLI KJENT MED

Jarl Frøyland

Tekst: Ragnhild Egeland Berg, Foto: Privat
Ny leder i Frøyland Idrettslag, Jarl Frøyland
(41), er tydelig på hva han mener er det
viktigste for idrettslaget. Når han nå overtar
stafettpinnen etter Ole Johannes Nordahl
skisserer han følgende suksessfaktorer for
fremtidens FIL. «Vi skal unngå alvorlige
skader/hendelser, vi skal forvalte den gode
økonomien videre og alle skal ha det bra
hos oss, både unger og voksne. Jeg har
alltid sagt: Trivsel foran alt».
Jarl er født og oppvokst på Frøyland,
hvor han har bodd halve livet. Han har
mange gode minner fra de første årene i
idrettslaget. «Alt handlet om idrettslaget.
Det var sentrum for alt vi gjorde når vi
ikke måtte på skolen. Idrettslaget er de
beste minnene vi har». Fra 5-6 årsalderen
var det kun fotball det gikk i, og av gode
opplevelser rager turene til Danmark og
Kattegat cup høyt på listen. «Kameratskapet
var fantastisk» sier Jarl, som alltid har vært
tilhenger av lagidrett. I tillegg til fotball ble
det etter hvert også spilt litt volleyball og
innebandy, da i regi av KRIK.
Jarl er utdannet siviløkonom ved NHH, og
har jobbet i Equinor i de siste 11 årene stort
sett innenfor finans.
Etter en rundtur via Sandnes, Bergen,
Oltedal, Ålgård, og London flyttet Jarl,
kona Heidi og fire barn i alderen 6-19 år
for 3,5 år siden inn i barndomshjemmet
hans på Frøyland. Derifra er det kort vei
ned til idrettsanlegget hvor turen, som i
barneårene, går nesten daglig.
Jarl har vært engasjert i trenerrollen både
for de eldste da de spilte på Ålgård og
da de bodde i London i forbindelse med
utplassering gjennom jobb. I sistnevnte
periode var arbeidsdagene lange, og
heIgene var derfor satt av til trening og
aktivitet, noe Jarl har fortsatt med som
trener i Frøyland. « Å trene i helgene når
man har god tid og barna er uthvilte er helt
supert!»
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De fire barna har vært innom de fleste
idretter, så selv om fotball på mange vis
er hovedinteressen har Jarl fulgt opp på
håndball, turn og dans med mer. Jarl er
nå trener for 20 av de yngste guttene i
idrettslaget og har bare gode ting å si
om det å være trener. «Trenerrollen er så
givende, det er fantastisk! Du bryr deg om
så mange andre unger enn bare dine egne.
Jeg tror nok at kun de som er trenere selv
forstår hvor utrolig kjekt det er».
Å trene de eldre spillerne kan gi egne
utfordringer og gevinster «En 15-16 åring
arresterer deg fort om du sier noe feil. Som
trener for de eldste lærte jeg banneord
jeg aldri hadde hørt før. Det er som en
ungdomskilde. Det holder deg «fresh».
I tillegg til trenerrollen for de yngste guttene
og det nye ledervervet spiller Jarl selv fotball
opptil 3 ganger i uken på OldBoys-laget
(når han ikke er skadet). Her er også far og
onkel «på +- 70 år» med. «Fotballen binder
generasjoner sammen. Idrettsgleden er så
stor, det blir en livsstil» utdyper Jarl, som fort
stikker ned på idrettsanlegget når han ikke
har noe spesielt fore. «Jeg er utålmodig av
meg, og når jeg ikke har noe å gjøre kan jeg
også finne på å reise ned for å se på unger
jeg ikke kjenner».
Hvorfor har du valgt å ta på deg
ledervervet?
«Jeg hadde ikke tenkt på dette i det hele
tatt. Men da telefonen kom kjente jeg at det
var riktig av to grunner.
For det første er jeg interessert i idrettslaget
og har meninger om hvordan det bør drives.
For det andre har jeg en ung gutt som nok
har minst ti år igjen i idrettslaget, sånn sett
passet det bra nå».
Jarl er godt kjent med profesjonelt
styrearbeid fra Equinor og omtaler slikt
arbeid som «knallkjekt!»
Han beskriver et veldrevet idrettslag med
god økonomi hvor alt er på G, og sier at
man ikke skal forvente noen revolusjon når

han nå kommer inn som leder. «Jeg skal
bruke tid på å tre inn, det er ikke noe som
brenner her og nå. Om jeg skal bidra med
noe så er det å prøve å modernisere oss
og holde oss i takt med behov til unger og
foreldre».
Jarl påpeker at åpenhet er veldig viktig,
både for ham personlig og for idrettslaget.
«Å prate uten filter gjør at du i blant
dumper uti det, men man tjener mye på
det i lengden. Det skal ikke være en skjult
agenda. Som idrettslag må vi må ha evne til
å stå med åpne armer og ta i mot alle som
kommer til oss».
Den sterke dugnadsånden i idrettslaget
har vært trukket frem av mange som et
av de viktigste kjennetegnene. Jarl er
veldig tydelig på at idrettslaget er sterkt
avhengig av ildsjelene, og at det er viktig
at man i en tid hvor bygda vokser og
nye kommunikasjonskanaler tas i bruk
at man fortsatt klarer å være tilstede for
medlemmer og foreldre slik at disse knytter
seg til idrettslaget.
«Man ser ofte at medlemmer som har
foreldre som har bidratt og engasjert seg
i idrettslaget selv engasjerer seg». Med
bakgrunn i dette håper Jarl at foreldre
kommer ned og ser på trening og kamper.
Det skaper en ramme rundt aktivitetene og
gjør at samhold og engasjement øker både
blant barn og voksne i en tid hvor kullene
som kommer blir større og større.
Oppfordringen er klar til de som kjenner at
de har lyst til å engasjere seg, men som er
usikre på hva de kan bidra med.
«Nøkkelen er å bare stille opp og være
med. Planen var ikke å engasjere meg i
idrettslaget da vi returnerte til Frøyland. Men
du vet de foreldrene som kommer på hver
trening og er engasjerte på sidelinjen, de må
dras med».
«Var det det som skjedde for din del?»
«Ja», smiler Jarl.

FRIIDRETT

FRØYLAND IDRETTSLAGS
KLUBBREKORDER
KVINNER pr 31.12.2014 KVINNER - PR. 31.12.18
FRØYLAND
IDRETTSLAGS
KLUBBREKORDER
Øvelse
lengde u.t.
høyde u.t.
40m
40m el
60m
60m el
60m el inne
80m
80m el
100m
100m el.
150m el
200m
200m el.
200m el. Inne
300m
400m
400m el.
600m
800m
1000m
1500m
60mh 68 el.
60mh 76
60mh 76 el.
80mh 76

Navn
Ann Iren Aarre
Beate Hadland
Beate Hadland
Elisabeth Aarre
Edel Ødegaard
Victoria Aarre
Victoria Aarre
Olga Hellvik
Elisabeth Aarre
Edel Ødegaard
Edel Ødegaard
Elisabeth Aarre
Edel Ødegaard
Edel Ødegaard
Victoria Aarre
Annvår Halseth
Edel Ødegaard
Edel Ødegaard
May Torhild Mæland
Edel Ødegaard
Hilde Carlsen
May Torhild Mæland
Ingrid Marie Aarre
Merete Sigmundstad
Kjersti Egeland
Merete Sigmundstad

f.år
f.62
f.72
f.72
f.00
f.72
f.00
f.00
f.52
f.00
f.72
f.72
f.00
f.72
f.72
f.00
f.59
f.72
f.72
f.62
f.72
f.69
f.62
f.94
f.74
f.83
f.74

Resultat
2,47
1,25
6,8
6,38
8,3
8,48
8,51
11,7
11,51
12,8
13,13
21,33
27,6
26,61
27,96
54,7
61,8
61,34
1.54.2
2,32,45
3,34,1
5,35,9
12,21
10,4
13,04
13,6

Sted
Jørpeland
Frøyland
Frøyland
Lye
Frøyland
Lye
Haugesund
Stavanger
Lye
Stavanger
Grimstad
Lye
Danmark
Grimstad
Haugesund
Klepp
Klepp
Grimstad
Stavanger
Fevik
Frøyland
Stavanger
Sandnes
Klepp
Stegaberg
Frøyland

Dato
29.02.1976
03.01.1988
09.09.1982
11.09.2014
22.08.1989
31.08.2014
31.01.2015
24.09.1964
11.09.2014
16.06.1990
07.07.1989
11.09.2014
22.06.1988
07.07.1990
30.01.2015
21.05.1971
17.06.1989
07.07.1990
07.06.1975
30.06.1985
22.06.1983
04.10.1975
04.10.2007
25.06.1988
10.06.1995
14.09.1988

Øvelse
100mh 76
200mh
lengde sone
lengde s inne
lengde plank
tresteg sone
tresteg plank
høyde
kule 2kg
kule 3kg
kule 3kg inne
kule 4kg
diskos 0,6kg
diskos 0,75
diskos 1kg
spyd 400gr
spyd 500gr
spyd 600gr
slegge 2kg
slegge 3kg
slegge 4kg
ball 80gr
ball 150gr
slengball 700g
slengball 1kg

Navn
Edel Ødegaard
Edel Ødegaard
Beate Hadland
Johanne Kalheim
Beate Hadland
Johanne Kalheim
Kristin Hole Soldal
Beate Hadland
Ingrid Marie Aarre
Ingrid Marie Aarre
Elisabeth Aarre
Aud Steinsland
Ingrid Marie Aarre
Ingrid Marie Aarre
Ingrid Marie Aarre
Johanne Kalheim
Johanne Kalheim
Ingrid Marie Aarre
Ingrid Marie Aarre
Victoria Aarre
Ingrid Marie Aarre
Linda Stangeland
Bente Sandmoe
Tatjana Sabalis
Signe Henny Halseth

f.år
f.72
f.72
f.72
f.00
f.72
f.00
f.85
f.72
f.94
f.94
f.00
f.57
f.94
f.94
f.94
f 00
f.00
f.94
f.94
f.00
f.94
f.95
f.88
f.45
f.49

FRØYLAND IDRETTSLAGS
KLUBBREKORDER
MENN pr 31.12.15
FRØYLAND
IDRETTSLAGS
KLUBBREKORDER
MENN - PR. 31.12.18
Øvelse
lengde u.t.
tresteg u.t.
høyde u.t.
40m
60m
60m el
60m el inne
80m
100m
100m el
100m el inne
150m
200m
200m el
200m el inne
300m el
400m
400m el
600m
800m
1000m
1500m
1609m
3000m
5000m
10 000m
kappgang 1500m
60mh 68
60mh 76
60mh el 76
80mh 76
80mh el 76
80mh el 84
100mh 76
100mh el 76
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Navn
Alexander Aarre
Alexander Aarre
Jens Magnar Storhaug
Alexander Aarre
Olav Øyri
Aleksander Handeland Ree
Kristian Tjessem
Morten Wahlberg
Olav Øyri
Aleksander Handeland Ree
Alexander Aarre
Aleksander Handeland Ree
Olav Øyri
Alexander Aarre
Kristian Tjessem
Alexander Aarre
Arne Martin Søyland
Aleksander Handeland Ree
Lars Arvid Johansen
Georg Kokes
Vidar Skjæveland
Torleiv Kalberg
Trond Roy Pedersen
Georg Kokes
Morten Wahlberg
Stein Erik Heskestad
Tron Olav Kleppa
Erlend Alme
Tommy Brueland
Eldar Fossum
Peter Kokes
Henning Bonnez
Tron Olav Kleppa
Børge Mathias Hesselmann
Børge Mathias Hesselmann

f.år
f.95
f.95
f.66
f.95
f.20
f.97
f.90
f.62
f.20
f.97
f.95
f.97
f.20
f.95
f.90
f.95
f.31
f.97
f.64
f.64
f.69
f.28
f.54
f.64
f,62
f.79
f.00
f.04
f.77
f.80
f.69
f.78
f.00
f.74
f.74

Resultat
3,08
6,81
1,45
6,6
7,6
7,58
7,53
11,9
11,4
11,53
12,00
18,04
24,1
24,16
24,13
38,60
54,8
53,98
1,38,2
2,07,5
3,03,6
4,25,8
5,07,0
9,53,9
16,43,3
39,30,80
6,30,52
11,28
10,5
11,92
12,6
14,86
14,87
19,1
17,57

Sted
Bryne
Lye
Frøyland
Sandnes
Odda
Fana
Stangehallen
Stavanger
Buøy
Sandnes
Sandnes
Egersund
Oslo
Sandnes
Stangehallen
Trondheim
Egersund
Sandnes
Frøyland
Sola
Frøyland
Bryne
Sandnes
Stavanger
Sandnes
Lye
Osterøy
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Årdal i Sogn
Øyestad
Sandnes
Klepp
Stavanger

Dato
27.01.13
17.12.08
08.01.84
03.05.05
06.06.38
30.05.15
27.01.07
12.09.73
02.09.39
02.09.16
12.11.11
25.08.16
27.08.39
25.06.11
27.01.07
10.09.11
03.09.50
02.09.16
14.06.79
01.09.81
22.06.83
08.07.51
06.10.74
23.05.81
05.10.82
10.09.15
13.09.14
30.08.15
25.09.88
19.09.92
04.09.82
29.06.91
20.09.14
17.06.89
09.09.89

Øvelse
100mh 91
100mh 91,4 el
110mh 106
200mh
200mh el
400mh
3000m hinder
lengde sone
lengde plank
høyde
høyde inne
tresteg sone
tresteg plank
tresteg p inne
stav
kule 2kg
kule 3kg
kule 4kg
kule 5kg
kule 5,5kg
kule 7,257kg
diskos 0,6kg
diskos 0,75
diskos 1kg
diskos 1,5kg
diskos 2kg
spyd 400gr
spyd 600gr
spyd 700gr
spyd 800gr
slegge 4kg
slegge 7,257
l.ball 80gr
l.ball 150gr
slengball 0,7
slengball 1kg

Navn
Atle Aarre
Alexander Aarre
Arne Martin Søyland
Bjørn Bill
Hallvard Ødegård
Arne Martin Søyland
Morten Wahlberg
Henning Bonnez
Olav Øyri
Olav Øyri
Alexander Aarre
Alexander Aarre
Kristian Tjessem
Kristian Tjessem
Alexander Aarre
Henning Bonnez
Ove Dale
Atle Aarre
Alexander Aarre
Jørn Lemvik
Olav Øyri
Oddvar Steinsland
Alexander Aarre
Henning Bonnez
Jørn Lemvik
Olav Øyri
Alexander Aarre
Jørn Lemvik
Alexander Aarre
Olav Øyri
Tron Olav Kleppa
Kollung Søyland
Alexander Aarre
Hallvard Ødegård
Sven Åsland
Tor Sølve Tjemsland

f.år
f.72
f.72
f.72
f.00
f.72
f.00
f.85
f.72
f.94
f.94
f.00
f.57
f.94
f.94
f.94
f 00
f.00
f.94
f.94
f.00
f.94
f.95
f.88
f.45
f.49

f.år
f.64
f.95
f.31
f.66
f.75
f.31
f.62
f.78
f.20
f.20
f.95
f.95
f.90
f.90
f.95
f.78
f.59
f.64
f.95
f.55
f.20
f.80
f.95
f.78
f.55
f.20
f.95
f.55
f.95
f.20
f.00
f.24
f.95
f.75
f.47
f.47

Resultat
19,4
37,0
4,76
3,36
4,69
8,93
10,06
1,50
10,14
10,46
10,46
10,82
24,86
32,14
29,25
34,09
29,90
27,60
24,80
33,18
39,67
33,46
44,19
35,33
34,27

Resultat
17,8
15,64
20,7
34,9
31,58
62,6
11,56,5
5,12
6,40
1,81
1,75
10,23
12,30
12,70
3,00
10,02
12,54
14,10
11,77
12,62
12,42
19,52
25,84
32,04
33,94
35,20
39,00
42,90
45,02
48,10
30,03
24,88
52,08
53,38
35,53
38,45

Sted
Frøyland
Hinna
Sunde
Sandnes
Stavanger
Lye
Sandnes
Frøyland
Lye
Sandnes
Haugesund
Undheim
Sandnes
Nadderud
Lye
Lye
Bryne
Sandnes
Bryne
Sandnes
Sandnes
Lye
Nadderud
Stavanger
Frøyland

Sted
Klepp
Trondheim
Bryne
Klepp
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Haugesund
Buøy
Jevnaker
Kristiansand
Orre
Sandnes
Stangehallen
Trondheim
Bryne
Klepp
Frøyland
Sola
Stavanger
Kristiansand
Bryne
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Kristiansand
Frøyland
Sandnes
Sandnes
Kragerø
Sandnes
Bryne
Bryne
Frøyland
Stavanger
Frøyland

Dato
20.09.1989
05.10.1985
26.04.1986
03.05.2011
28.06.1987
30.05.2013
14.06.2000
18.09.1987
22.09.2007
25.09.2010
31.01.2015
12.06.1996
04.10.2007
28.08.2009
14.08.2010
31.08.2014
17.06.2015
25.09.2010
07.10.2007
19.06.2016
25.09.2011
22.09.2007
16.06.2002
04.09.1960
01.10.1964

Dato
02.07.80
10.09.11
20.07.52
02.09.81
20.09.92
01.09.51
10.10.82
30.05.92
06.08.38
11.07.39
29.01.11
19.05.09
30.09.06
27.01.07
10.09.11
01.09.90
03.09.73
21.09.81
06.09.11
18.08.73
20.08.39
09.09.92
11.06.08
09.05.92
18.08.73
20.08.39
21.08.08
13.05.71
05.07.12
06.08.39
05.06.15
04.10.70
23.09.06
21.09.90
04.09.60
01.08.63

FRØYLAND IDRETTSLAG
BESTE RESULTAT Resultater
FOR 2018
JENTER
Frøyland idrettslag
beste resultat2018
for jenter 2018
Navn/øvelse

Resultat Alder Sted/dato

60m
Andrea Heskestad
Signe Fossdal Drøpping
Sofie Konstali Stokka
Astrid Almås

11,24
9,53
9,93
12,14

10
12
12
12

Lye 03.05.18
Lye 03.05.18
Lye 23.08.18
Lye 23.08.18

100m
Mia Fjeldheim

14,38

15

Sola 19.06.18

200m
Signe Fossdal Drøpping
Anbjørg Skretting
Astrid Almås

32,83
34,71
41,53

12
12
12

Ålgård 24.09.18
Ålgård 24.09.18
Ålgård 24.09.18

600m
Signe Fossdal Drøpping

2,15,80

12

Lye 23.08.18

Høyde
Signe Fossdal Drøpping

1,25

12

Lye 23.08.18

Tresteg satssone
Signe Fossdal Drøpping

7,71

12

Lye 03.05.18

Kule 2kg
Astrid Almås
Andrea Heskestad

4,83
4,27

12
12

Ålgård 24.09.18
Lye 03.05.18

Liten ball 150gr
Sofie Konstali Stokka
Astrid Almås

24,27
15,41

12
12

Lye 23.08.18
Lye 23.08.18
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Velkommen til vår nye 7 dages butikk på Klepp
Du finner nå posten og postnord i Coop Express

ÅPNINGSTIDER:

6 - 24

VELKOMMEN TIL

9 - 21

JÆRHAGEN

HVERDAGER
LØRDAG &SØNDAG

Automatisering av:

Leverandør av:

>
>
>

>
>
>

Solskjerming
Lys og Varme
Garasjeporter

Teknisk rådgivning
Somfy Automatikk
Driftsavtaler

EXPRESS HANDEL

Somfy Tahoma

Smarthus styring,
styr solskjerming, lys,
varme og dørlåser
med din smartphone
eller tab.

www.optimalsol.no - 924 32 127
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Kiropraktor Andersen på Orstad
Bestill time i dag
tlf. 51 42 33 81/482 27 422.

NOTISER
MEDLEMSKONTINGENT

SCORINGSKLUBBEN

Giroer for medlemskontingenten sendes ut i disse dager.
Kontingenten sendes kun ut de de som står som registrerte
medlemmer. Dersom du ikke mottar kontingen så sjekk om
du er registrert på idrettslaget gjennom minidrett.no.

Husk påmelding Scoringsklubben 2019. Det blir flotte
premier også i år.

GRØNT GRAS
Husk årets Grønt Gras 2019 miniputturnering 27. april – 28.
april. Vi oppfordrer folk til å komme innom og se ekte
idrettsglede, treffe morgendagens helter og kjenne på den
gode stemningen!

For mer info, gå inn på www.froylandil.no.

MANGLER DU NOE TRENINGSTØY?
Gjenglemt tøy i Frøyhallen legges i kassa under
trappa i foajeen. Tøy som legges igjen utendørs eller i
fotballgarderobene legges i materialrommet mellom
garderobene. Har du ikke nøkkel ta kontakt med en
lagleder.
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ORIENTERING

Over 100 på O-løp
Tekst & foto: Trine Selvikvaag
9. mars arrangerte Frøyland IL orienteringsløp på FossEikeland. 112 deltakarar fordelt på fire ulike løyper og nivå
stilte til start i regnet. Løpet er ein del av vinterkarusellen,
sesongoppkøyringa i orienteringssirkuset.
I utvikling
I sesongen som startar i mars/april, blir det arrangert fleire
orienteringsløp i veka. Å arrangera eit orienteringsløp av
denne størrelsen gav oss eit nytt perspektiv på sporten.
Det er utruleg mange dugnadstimar som blir lagt ned ute i
skogane rundt omkring. Før eit løp skal løyper skal teiknast,
postar bærast ut til rett posisjon og kart skal printast. Som
ny klubb er det kjekt å få erfara kva jobb som eigentleg ligg
bak alle dei kjekke løpa me er med på i løpet av ein sesong.
Løpet på Foss-Eikeland er det andre og hittil største o-løpet
Frøyland IL har arrangert. Me ønsker å utvikla oss som
løpsarrangarør og satsar på mange gilde løp i nær framtid.

Wibeke Lende stemplar inn i mål.
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Prestisjeduellar
Ingen Frøyland-løparar kom på pallen i dette løpet, men
det er verdt å nemna to viktige duellar med mykje prestisje.
Bjørnar Andre Alvær Sandsmark mot Jonas Bolstad Scheie
og Wibeke Lende mot Kari Borgen. Denne gongen var
det Bjørnar og Wibeke som trakk dei lengste stråa, og går
dermed inn i ny sesong med eit lite overtak.

Jonas Bolstad Scheie er strålande fornøgd med løpet, men
det er før han han finn ut at han har blitt slått av sin argaste
konkurrent, Bjørnar Andre Alvær Sandsmark.

Løypelegger Håvard Svihus og bakermester Bjørn Andre
Alvær Sandsmark har kontrollen i arrangørteltet.

Tre solstråler i regnet: Trine Bolstad Scheie (f.v.), Kari Borgen og Sigrund Serigstad.

BLI MED PÅ INTERVALLTRENING
Tekst: Hilde Selvikvaag
Har du lyst til å springa saman med andre? Me har
intervalltrening kvar mandag klokka 19.30.
Dette er ei rein kondisjonsøkt som verken inneheld kart eller
kompass. Treninga passar for alle uansett alder og form. Me
varmar opp med 10-15 minutt roleg jogging. Deretter køyrer
med intervalldrag. I pausane blir feltet samla slik at ingen
spring åleine. Opplegget varierer litt frå gong til gong, men
økta varer cirka ein time med oppvarming og nedjogging.
Me starta opp desse intervalltreningane i haust, og har hatt
hatt det veldig gildt saman. Tilbodet har vore populært og
me får nye deltakarar kvar gong. Gjennom vinteren har

me sprunge langs Frøylandsvatnet, men nå når det blir
lyse kveldar endrar me opppmøtestad frå BMX-banen til
Samfunnshuset. Det betyr at øktene blir kjørt i Kalbergskogen
eller opp mot Brekkenuten. Me håpar at du har lyst til å vera
med oss.
Ta kontakt med Frøyland IL orientering på Facebook om du
lurer på noko.
Oppmøte:
Før påske er oppmøte ved BMX-banen
Frå og med 29. april er oppmøte ved Samfunnshuset
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ANNONSER

GÅR DU I 6-10. KLASSE

OG HAR LYST Å
PRØVE INNEBANDY?
Vårt G12 lag består av gutter født 2006 og 2007, mens
G14 laget vårt er åpent for ungdomsskoleelever. G12 trener
mandager 1800-1930 i Kvernhallen og torsdager 1900-2000 i
Frøyhallen, G14 trener torsdager 2000-2130 i Frøyhallen.
Du er hjertelig velkommen til å prøve!

DU FINNER OSS PÅ
M44, BRYNE
TLF. 51 77 86 70
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VÅRE BUTIKKER
KLÆR, SKO OG TILBEHØR
BRILLELAND
CITY OUTLET
CLAIRE DK WOMAN
EUROSKO
FLORISS
GULL & UR
KAPPAHL
LYKKELITEN
MATCH
MIZZY
MUSTI
!SOLID
SPOTLIGHT FASHION
ZAVANNA
HJEM OG HOBBY
COOP KLEPP LANDBRUK
ELKJØP
FAGMØBLER
FLORISS
KID INTERIØR
KITCH`N
KOZMOS
JERNIA
KRISTINAS SYSTUE
LAMPEHUSET
NILLE
NORLI
OBS BYGG
PHONELAB
POWER
PRINCESS
RUSTA
SELLY HOME
THANSEN
TILBORDS

SPORT OG FRITID
ARENA TRENINGSSENTER
G-SPORT
SPORT OUTLET
MAT OG DRIKKE
BIG BITE
BURGER KING
COOP MEGA
COOP EXPRESS
NARVESEN
SELE MAT
VINMONOPOLET
HELSE OG VELVÆRE
APOTEK 1 JÆRHAGEN
APOTEK 1 LERKA
CUTTERS
GLAMOUR NAILS WORLD
NORMAL
SAYSO
SUNKOST
VITA
BANK, POST OG KONTOR
POSTNORD
POSTEN
ÅPNER SNART
MØLLER BIL JÆRHAGEN - SKODA
SKYLAND JÆRHAGENW

VELKOMMEN

ANNONSER

TLF. 51 48 25 10 - Erlandsbakken 4, 4340 Bryne
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Sele Potet
P

Arne Garborgs v 15, 4340 Bryne

o t e t e r

/

g r ø n n s a k e r

VOLD
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 51 48 70 70

ORSTAD|RØR AS
RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

M 901 82 398 - F 51 42 45 85

-godkjent rørlegger

ORSTAD|RØR AS
RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

-godkjent rørlegger

M 901 82 398 - F 51 42 45 85

GANDDAL • TLF.: 51 67 55 41

Adr:
Tlf:
Fax:
Mob:
E-post:
Web:

Verdalsveien 28,
4352 Kleppe, NORWAY
+47 51 42 57 44,
+47 51 42 57 45
+47 909 77 141
ide@idereiser.no
www.idereiser.no

Seleveien 331, 43

Vardheivegen 60, 4340 Bryne
Tlf. 952 99 844 • www.jprint.no
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EXTRA ØKSNEVAD
7 - 23
Express
6 - 24 (9 - 21)
Søn 9 - 21

EXTRA KVERNELAND
7 - 23

STOLT SPONSOR AV FRØYLAND IL

