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Kontingentsatser for 2020
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

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

Frøyland-lue .  .  .  . 100,-
Frøyland-krus .  .  . 100,-
Frøyland-skjerf .  . 100,-DVD-film  .  .  .  .  .  . 250,-

FRØYLAND 
IDRETTSLAG
Stiftet 14 . november 1931

VÅR VISJON:

TRIVSEL FORAN ALT

Våre verdier i FIL:

FRIVILLIGHET: 

• Vi er alle frivillige og dugnadsånden er avgjørende for at vi skal ha 
et velfungerende idrettslag med god økonomi 

• Vi verdsetter foreldre som den største ressursen i vårt idrettslag og 
tilbyr hjelp, støtte og kursing etter behov

• Vi er viktige for nærmiljøet og vi promoterer aktivt verdien av 
idrettsaktivitet, frivillighet og idrettslaget som en sosial arena

IDRETTSGLEDE: 

• Vi skal ha et åpent og allsidig idrettstilbud hvor deltakerne trives 
slik at vi får med flest mulig, lengst mulig

• Vi skal legge til rette for mestring på alle nivåer slik at utøverne 
kan bli best mulig ut fra eget ambisjonsnivå 

• Vi strekker oss langt for å sikre et godt samspill mellom utøvere, 
trenere og foreldre

LIKEVERD:

• Vi behandler alle mennesker likt uavhengig av funksjonsnivå, 
kjønn, kultur, alder og sosial bakgrunn

• Vi har nulltoleranse for enhver form for mobbing, diskriminering 
og trakassering både mot utøvere, trenere og foreldre

• Vi mener alle idretter og idrettsutøvere er like mye verdt og viser 
respekt for hverandre

Redaksjon: 
Ragnhild Egeland Berg
997 37 877
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Frøyland IL:
Pb 36 - 4356 Kvernaland
post@froylandil.no
www.froylandil.no

Hovedstyret: 
Leder
Jarl Frøyland 
91 62 06 70 

Nestleder
Børge Meisland
916 75 698

Sekretær/Utd. kontakt
Tormod Bjørkli
979 81 456

Styremedlem
Ingrid Nese Veen
481 01 663

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  
Thor Inge Asbjørnsen
951 99 929

Friidrett 
Ragnhild Egeland Berg 
997 37 877

Turn 
Irene Brueland Heigre
926 92 978

Innebandy
Jens Honoré 
932 13 847

Orientering
Trine Selvikvåg
47674031

Varamedlem
Magnus Frøyland
958 91 657

Varamedlem
Eva Maria Traa
916 81 882

Ord fra styreleder

EN TID UTENOM DET VANLIGE

Det har vært en vinter og vår helt utenom det 
vanlige for både idrettslaget og samfunnet 
ellers . Coronaviruset har satt sine spor og det er 
stor usikkerhet knytet til når og hvordan vi skal 
komme tilbake til «normalen»

For Frøyland IL sin del har det vært viktig 
at vi gjør vår del av samfunnsinnsatsen ved 
at vi pliktoppfyllende overholder de lover, 
regler og retningslinjer som gis via offentlige 
myndigheter, og videre via Idrettsforbundet og 
de enkelte særforbundene . Samtidig har vi et 
samfunnsansvar i forhold til å ivareta barn, unge 
og voksnes behov for fysisk og sosial aktivitet via 
idrettslagets ulike idretter . Vi må derfor gradvis gi 
et idrettstilbud som ivaretar både smittevern og 
behov for aktivitet .

Vi stanset organiserte treninger og kamper i 
midten av mars i tråd med Idrettsforbundet 
sine anbefalinger . Frøyhallen og klubbhus m / 
garderober ble stengt på ubestemt tid . Vi valgte å 
holde uteområdene åpne for uorganisert aktivitet, 
og dette har stort sett fungert veldig bra . De aller 
fleste har overholdt de rådene ift avstand og 
gruppestørrelser som Helsedirektoratet har gitt, 
godt hjulpet av voksne som har vært flinke til å 
observere og gi beskjed om noen glemmer seg 
eller ikke overholder reglene .

Mens inne-idrettene fikk en tidlig avslutning på 
sesongen og i stor grad er forhindret fra å drive 
normal aktivitet, fikk uteidrettene knapt starte 
på sin sesong i 2020 . Fremover vil det være 
anledning for alle gruppene å utføre alternativ 
trening så lenge de fellesidrettslige rådene fra 
Idrettsforbundet og de enkelte særforbund 
følges . De enkelte idrettsgruppene vil hver for seg 
gi videre føringer for gjennomføring av aktiviteter 
for hvert lag . Kamper og turneringer i inn og 
utland er enten avlyst eller utsatt på ubestemt tid .

Den store merkevaren til FIL - Grønt gras 
turneringen - er som alle vet avlyst for 2020, 
det er første gang i løpet av de 33 årene 
turneringen har blitt arrangert at turneringen 
ikke gjennomføres . Spesielt trist for de nærmere 
4000 spillerne og foreldrene som hadde gledet 
seg til denne helgen, og i tillegg innebærer også 
avlysningen et betydelig økonomisk tap for 
Frøyland IL . 

Flertallet av både sponsorer 
og medlemmer har betalt 
inn kontingent og støtte til 
FIL til tross for at det i «noen 
måneder» av 2020 ikke vil være 
aktivitet i idrettslagets regi . Det er 
vi svært takknemlig for . Det koster   
å drive et privat anlegg selv om mye gjøres 
på dugnad . Stat og kommune har støttet 
idrettslagene via ekstratilskudd og noe tidligere 
utbetalinger enn forventet – det hjelper på . 

Men vi må trekke frem støtten fra Jæren 
Sparebank, hvor Sparebankstiftinga Time og 
Hå som største eier støttet idrettslagene på 
Jæren med til sammen 9 millioner kroner i 
driftsstøtte . Størrelsen på bidraget sammen med 
farten og presisjonen i tildelingen er rett og 
slett imponerende . Vi har rettet en stor takk til 
Sparebankstiftinga for at de stiller opp når det 
trengs som mest .

Vi håper inderlig at sesongen for både ute og 
inne-idretter kommer i gang igjen snarest mulig, 
i tråd med at myndighetene sier dette er trygt . 
Inntil videre, god sommer til alle . 
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Fotball
FOTBALL

Sesongen så langt for A-lagetSesongen så langt for A-laget
Tekst: Rune P. Bore

Sesongen 2020 har allerede skrevet seg inn i historiebøkene, 
av ikke sportslige årsaker . Alf-Ingve Berntsen takket for seg 
etter en strålende 2019-sesong, som endte med en sterk 
2 .plass bak ett suverent Åkra, og en nesten-skrell i 1 .runde i 
cupen mot Viking . Nye trenere for 2020 sesongen er Sigbjørn 
Kalberg Skjæveland som hovedtrener, med Rune Pedersen 
Bore som assistent . 

Vi startet med oppkjøring tidlig i januar, vel uvitende av 
hvordan situasjonen skulle være drøye tre måneder senere . 
Med en tropp bestående av 26 spillere, hvorav fire er 
målvakter, var vi godt rustet til å stable gode lag både på 
A-lag i 4 . divisjon og B-lag i 5 . divisjon . Scott Vatne og 

Dariusz Gerstenberger hadde i løpet av vinteren takket for 
seg, og forsvant til henholdsvis Egersunds IK og til studier i 
Oslo . Klubben måtte også ta et vemodig (og forhåpentligvis 
kun midlertidig) farvel med Roy Jarle Aarthun, som har blitt 
far for første gang . Mannen, som er så nære definisjonen på 
klubblegende som man kommer, er alltid hjertelig velkommen 
inn i garderoben igjen . Inn har Rune Pedersen Bore kommet 
som spillende assistent fra Bryne FK, og Ola Rønningen er 
tilbake fra Sola FK . Gledelig! 

Etter noen uker med trening var det endelig dags for 
treningskamper . Først ut var et ungt Bryne 2 lag med mye 
løpskraft . Vi valgte å mønstre to ulike 11ere, slik at alle fikk 
ta del i kampen og komme i gang med sesongen . Det endte 
med 3-1 seier . Så stod Nye Loen for tur, hvor Nærbø ble 
slått 4-1, etter mye godt spill og fine scoringer . Så skulle vi 
få erfare våre to første tap, henholdsvis 1-2 hjemme mot 
Randaberg og hele 1-5 mot et godt Varhaug lag ledet av 
ringreven Bjørn Erik Taksdal . Selv om det ble tap, var det god 
lærdom både for spillere og trenere . 

I slutten av februar var det dags for den årlige treningsleiren, 
som dette året var lagt til gamle trakter i Tyrkia . Siden vi 
reiste ganske tidlig på året, var været noe kaldere en enkelte 
spillere hadde ønsket, men det la på ingen måte en demper 
på humøret i gruppen . Vi spilte en kamp i Tyrkia mot et tysk 
lag ved navn TS Mosbach . Ut ifra forhåndsresearchen vi 
hadde gjort, skulle dette være et bra lag som spilte på nivå 
5 i Tyskland . Noe vi fikk erfare, var at det tyske ligasystemet 
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Fotball
FOTBALL

Sesongen så langt for A-lagetSesongen så langt for A-laget
ikke alltid er like enkelt å skjønne seg på, og tyskere fikk en 
leksjon i hvordan man spiller fotball fra våre talentfulle unge 
gutter . Sluttresultatet ble hele 5-0 .

Siste test før vi skulle ha startet med NM-kvalifisering 
borte mot Austrått og serieåpning fem dager senere mot 
Vardeneset på Modenabanen, var Staal Jørpeland . De 
mønstret et noe B-preget lag, ettersom de hadde hatt Bryne 
sitt A-lag noen dager i forveien . Etter en dårlig førsteomgang 
lå vi under 0-1, men etter en god pauseprat, gikk guttene 
ut og snudde kampen til 4-2 seier, etter doble scoringer av 
Anders Haugen og Joakim Grude . 

I skrivende stund er vi i slutten av april, like uvitende som 
alle andre hva denne sesongen vil innebære . Per dags dato 
er halv serie med en kamp mot hvert lag, med oppstart i 
august, det som ser mest sannsynlig ut . Guttene har komt i 
gang med treninger i grupper på fem og fem, noe som kan 
oppleves som både rart og krevende . Likevel er det meget 
gøy å treffes to ganger i uken og få sparket litt ball, spesielt 
nå når gressbanen begynner å bli skikkelig grønn og fin . Så 
krysser vi alt vi har av fingre og tær for at høstsesongen kan 
gjennomføres, og at publikum snart kan komme tilbake til 
Frøyland Stadion for å se A-laget i aksjon igjen .

Betal når det passer deg 
– be om MECA Kortet

T. Berland Bilverksted
Bedriftsvegen 12, Klepp Stasjon
Tlf: 51 42 79 69

DITT LOKALE BILVERKSTED
Alle bilmerker
  Reparasjoner
 Service

  EU kontroll

www.mecacarservice.no
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Fotball
FOTBALL

Gutter 15-16:Gutter 15-16:  
Sesongen 2020Sesongen 2020
Tekst og foto: Dag Egil, Just, Kjetil & Pål

Nytt for året fra kretsen er at 15 og 16 åringene slås sammen 
i en serie . For Frøyland sin del gjorde det at vi fikk en fin 
treningsgruppe med over 20 spillere . Flere 06-ere deltar og 
på en del treninger . Så vi startet sesongen i januar med en 
stor og godt motivert gjeng . Det gjør at vi kan ha varierte 
treninger med litt ulikt opplegg . Godt oppmøte på 3 
ukentlige treninger . 

Laget deltok i Kvia-serien i vinter . Her ble det to seirer og 
to tap . God innsats – og mye læring å ta med seg inn i 
treningsarbeidet .

Planen har vært å ha to lag i serien – ett 11-er lag og ett 7-er 
lag . Videre hadde vi som vanlig tenkt å delta på Kattegat 
Cup . Kattegat er nå avlyst og hvordan det blir med seriespill 
vet vi ikke helt enda .

Uansett vet vi at 2020 blir et annerledes år på alle måter – 
også for fotballen . Nå håper vi å komme i gang igjen med 
treninger i mai – og så satser vi på at fotballen er skikkelig 
i gang igjen til høsten . Vi trenere gleder oss i alle fall til å 
komme i gang igjen så snart som mulig!

FIL sin treningsgruppen G15-G16. Bildet er tatt høsten 2019.

Velkommen til 
SHOPPING & OPPLEVELSER 

på Jærhagen

Spesialbutikker:
Apotek 1 Lerka (1. etg.)
Apotek 1 Jærhagen
Brilleland
Cutters
Glamour Nails World
G-Sport
Floriss
Jærhagen Gull & ur
KOZMOS
Møller Bil - Skoda
MUSTI
Norli
Normal
SAYSO
Sunkost
Thansen
Uno X
VITA 
Synsam (åpner oktober)

Tjenesteytende:
Kristinas Systue
Phone Lab
Arena Treningssenter
Skyland Trampolinepark
Jærklinikken

Klær/sko:
Lykkeliten 0-16
KappAhl
Match
Spotlight Fashion
MIZZY
Zavanna
Claire DK Woman
!Solid
City Outlet
Sport Outlet
Eurosko
Youth

Spisesteder:
Burger King
Big Bite
Jordbærpikene
Sele Mat
Den Danske Bager
Jonas B. Gundersen
(åpner oktober)

Hus/hjem:
Elkjøp
Fagmøbler
Jernia 
Kid Interiør
Kitch`n
Lampehuset
Nille
Obs bygg
Power
Princess
RUSTA
Tilbords

Mat/drikke:
Coop Express
Holdbart
Coop Mega
Vinmonopolet

jaerhagen.no

SKYLAND TRAMPOLINEPARK 
ER ENDELIG HER!

Hverdager     14 - 20
Lørdag og Søndag    10 - 20
Skolefri     10 - 20

Næring på Jæren - Jærhagen.indd   1 30.08.2019   15:45:30
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Fotball
FOTBALL

Gutter 14Gutter 14
Tekst og foto: Ove B. Moen

2 . februar deltok Frøyland G14 med 2 lag i Nordsjøcupen 2020 .
Det var to veldig jevngode lag som ble satt opp . Noe som 
resulterte til at vi møttes i semifinalen . Lagene var såpass 
jevngode at det måtte både ekstraomganger og straffekonk 
til, for å avgjøre det hele . Frøyland 2 trakk det lengste strået 
der, etter supre redninger ifra begge lag . Finalen ble spilt imot 
SK Nord ifra Haugalandet, men de var nok hakke vassere 
og vant vel egentlig fortjent 2-1 . Men likevel, forholdsvis 
fornøyde spillere selv med tap i finalen .

F.v.: Ludvig Kalberg, Endre Hegre, Sebastian Lilleøre,   
Isak Auestad, William Moen,Markus Hole Eitrheim,   
Martinius Erga Eriksen, Tobias Gudmestad
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Fotball
FOTBALL

Jenter 13 - 2007Jenter 13 - 2007
Tekst/foto: Frode Handeland

I år startet vi treningen innendørs i Kvernhallen  . Vi er 17-18 
ivrige jenter, som er veldig flinke til å komme på trening . 

Vi startet kampsesongen allerede 25 januar med å være med 
på Nordsjøcupen på Orre .

Vi stilte med 2 jevne lag med litt hjelp fra noen jenter fra J 12 
 . Jentene fightet godt i alle kamper, og begge lag kom seg 
videre til sluttspillet .

Ett lag ble slått ut i kvartfinalen mot Varhaug og det andre 
tapte i semifinalen mot Klepp .

Vi var og med i Kvia serien, hvor vi slo lag som Bryne, Forus 
og Gausel og Sandnes Ulf .  Der spesielt kampen mot Forus 

og Gausel ble en thriller med 3-2 seirer . Hvor Hedda Rovik 
nok allerede scoret årets mål, med ett skudd på hel volley , 
rett i krysset

Vi ble da nr . 3 i puljen og kom videre til B sluttspillet . Der ble 
vi stoppet av korona

Vi gleder oss voldsomt til å komme gang igjen, når det måtte 
være .

Her ett bilde fra 2015 

Jeg vil takke Ingvar Kindervaag for innsatsen han har gjort for 
jentene . Tusen Takk

Fra venstre: Linnea Liland, Maren Laihinen Nyland, Hedda Rovik, Mariell Haugland Seerup, Henriette Handeland, Mathea Dahle Mæland 
og Marie Langenes
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FOTBALL

SørCup 2017. Bak fra venstre: Tobias Egeland, Sivert Alme, Jonas Lohne, David Fjelde, Benjamin Salvesen, Jonas Holgersen, Torbjørn Laland, 
Kristian Håland, Marius Trædal Hovda, Sebastian Lilleøre, Kjell Grude-Østrått, Kasper Fylling, Henrik Handeland, Chris Birkeland Bærheim.

Tekst/foto: Morten Laland

Hvem kunne forutse at våren skulle bli slik? Vinteren og 
oppstarten etter jul som G-13 hadde så langt vært spennende 
med mange gode økter, gode treningsrutiner var på plass 
igjen etter stadige justeringer på tidspunkt . Treningene 
sammen med G-14 på onsdagene hadde også blitt en fin 
forsmak på det som venter oss med større bane, store 
mål og flere spillere å forholde seg til . Alt dette og nye 
bekjentskap på tvers av alderskull . I det store og hele var vi 
fornøyde med oppkjøring til det som skulle bli første sesong i 
ungdomsfotballen . Slik ble det altså ikke . Sesongstart i serien 
kom og gikk, avlysning av turnering på Varhaug og avlysning 
av Kattegat som skulle bli årets store høydepunkt . I skrivende 
stund er vi nå inni den syvende uken uten at vi har fått trent 
sammen som lag . Savnet etter å kunne møtes for å trene, 
men også bare for å være sammen er stort . Vi gleder oss til å 
kunne samles igjen!

Heldigvis har vi mange gode minner å se tilbake på . Minner 
som vi kan børste støv av når en kanskje ikke får skapt 
akkurat de som en hadde tenkt seg . Selv om det er mye en 
ikke vet om det som kommer, så må vi håpe at plutselig en 
dag står vi på treningsfeltet igjen og snakker om den våren 
vi ikke kunne trene på så mange uker . Men at da vil vi se på 
guttene og tenke at jammen kom vi ikke gjennom det også 
og da klarer vi nok neste utfordring også .

Tid til mimring og å glede oss til å skape nye Tid til mimring og å glede oss til å skape nye 
minner minner 
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FOTBALL

Tid til mimring og å glede oss til å skape nye Tid til mimring og å glede oss til å skape nye 
minner minner 

GrøntGras 2013. Fra venstre: Sebastian Lilleøre, David Eide, Marius Trædal Hovde, Torbjørn Laland, Kjell Grude-Østrått.

Premiutdeling på Tananger september 2015.

TigerCup 2016. Fra venstre: Sivert Alme, David Fjelde, Henrik Handeland.

Første GrøntGras 2013 for G2007. Fra venstre: Sebastian Lilleøre, David 
Eide, Marius Trædal Hovde, Torbjørn Laland, Kjell Grude-Østrått, Henrik 
Handeland, Tobias Egeland.
Bilde 2 – GrøntGras 2013. Fra venstre Sebastian Lilleøre, Torbjørn Laland.
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FOTBALL

Tekst/foto: Jan Søyland

Grønt Gras helgen blei ikke som 
før .

Vårens vakreste eventyr måtte 
avlyses for første gang i historien .

Kontrasten i bildene fra 2019 og 
2020 kunne ikke vært større .

Men vi kommer sterkt tilbake.

-Jan

Grønt GrasGrønt Gras
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FOTBALL

DU FINNER OSS PÅ 
M44, BRYNE

TLF. 51 77 86 70
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INNEBANDY

Tekst/foto: Haakon Ødegaard/Jens Honoré

Minirunde

Noen uker før Norge ble coronastengt 
arrangerte vi turnering for lag fra 1- .7 
klasse . 40 lag og rundt 300 spillere fra 
forskjellige klubber i distriktet deltok på 
arrangementet . 

Seriespillet for A-laget avsluttet .

Vi rakk akkurat å slå Brodd og ta over 
2 .plassen på tabellen, ett lite døgn før all 
idrett ble satt på vent i midten av mars . 
Resten av kampene ble avlyst og lagene 
ble rangert etter poengsnittet på spilte 
kamper . Vi kan dermed innkassere en sterk 
sølvmedalje i årets 2 .divisjon bare slått av 
suverene Lye som gikk gjennom sesongens 
seriespill uten poengtap, vi endte med 8 
seire, en uavgjort og 2 tap .

Fornøyde 4.klassinger etter 
premieutdeling:

Kristian Magnus Almås, 
Helena Tollefsen, Alf Honore, 
Roy Heggelund 

Thomas H Kråkenes,   
Fransic Hagerup

Vi startet opp med treninger for 5-6 .klasse i desember og disse deltok på 
sin første turnering . Her er de i kamp mot Hundvåg .

InnebandyInnebandy
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Årets planlagte stafett for livet måtte 
dessverre flyttes til 2021 . I stedet 
arrangeres en virtuell Stafett for livet . 
Hvordan delta? Det er superenkelt, les 
mer her:

https://www.facebook.com/
events/873066226518140

Gå eller løp en tur (eller flere) i løpet 
av uken 6-14 .juni . Kle deg gjerne i noe 
lilla, eller ta på din stafett-t-skjorte 
om du har – husk å følge råd fra 
helsemyndighetene!

Oppfordre gjerne familie, venner og 
kollegaer på tvers av landet eller i andre 
land til å delta, slik at dere sammen kan 
støtte og hylle de som kjemper mot 
kreften og tenne et lys for noen du er 
glad i .

Del gjerne dine bilder i arrangementet 
i løpet av uken! Bruk hashtagg 
#stafettforlivet i sosiale medier .

Under den virtuelle stafetten er det 
også mulig å opprette et lag og invitere 
venner, familie og kolleger til å delta . 
I påmeldingen kan dere også skrive 
hvem dere får for dersom dere ønsker .

Stafett for livetStafett for livet

NOTISER
POLITIATTESTER
Vi minner om at alle nye tillitsvalgte som har verv 
om «i vesentlig grad innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming» skal ha forevist gyldig politiattest. Mer 
info finnes på www.froylandil.no

TAKK FOR BIDRAG TIL FIL I FOKUS
Redaksjonen vil takke alle bidragsyterne for gode tekster 
og bilder til Fil i Fokus. I 2020 blir det 3 utgaver av bladet og 
vi oppfordrer alle til å komme med ønsker, tips eller andre 
ting som vi enten kan ta inn i bladet eller som gjør at det 
blir enda mer interessant. 

STAFETT FOR LIVET
Det planlagte arrangementet Stafett for livet i regi 
av Kreftforeningen er utsatt til 2021 grunnet Korona-
situasjonen. Se egen info om alternativ virtuell stafett 
annet sted i bladet.

STAFETT FOR LIVET
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GJORT MULIG, SAMMEN MED OSS.

Fotball er så kjekt!  
Å spille turnering er  
aller kjekkest! 
Hilsen Karen,
Forus og Gausel IL

GRØNT
GRAS

Frøyland Idrettslag
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INFORMASJON

Tekst sakset fra Veileder for håndtering av   Tekst sakset fra Veileder for håndtering av   
vold og trusler i idrettenvold og trusler i idretten  
Les veilederen i sin helhet her: 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/vold-og-trusler/

VEILEDER FOR HÅNDTERING AV VOLD OG 
TRUSLER I IDRETTEN 

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal 
være en trygg arena for alle som deltar . Vold og trusler er 
ikke forenelig med idrettsglede . 

Idrettens strategidokument 2019-2023, Idretten skal!, slår 
fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for 
enhver form for diskriminering og trakassering .» Dette gjelder 
også vold og trusler . 

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering 
av vold og trusler i idrettssammenheng: 

 • Alle saker skal tas alvorlig 

 • Vold og trusler skal alltid få en konsekvens . 

 • Alle har et ansvar for at idretten følger opp vold og   
  trusler . 

 • Vold som medfører kroppsskade og grove trusler skal   
  alltid anmeldes til politiet . 

 • Idretten skal bidra til at politi og rettsvesen håndterer   
  saker som gjelder vold og trusler best mulig, ved å   
  informere politiet om hendelser og om nødvendig selv  
  anmelde . 

 • Idretten skal aldri fraråde noen å anmelde en sak om   
  vold og trusler til politiet . 

 • Idretten skal ta vare på de involverte, og legge til rette  
  for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig   
  påkjenning for dem . 

 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd  
  vold eller trusler opplever trygghet for å kunne fortsette  
  med sin deltagelse i idretten . 

Hva er vold og trusler? 

 • Vold og trusler er definert i straffeloven, og disse   
  definisjonene ligger også til grunn for forståelsen om hva  
  som er straffbart etter idrettens lov- og regelverk . 

 • Vold kan defineres som «enhver handling rettet mot en
   annen person, som skader, smerter, skremmer eller   
  krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje 
  eller å slutte å gjøre noe den vil» . Les mer her . 

 • Å slå, sparke, gi juling, ta kvelertak, vri armen, holde   
  fast og dytte er vold . Men voldshandlingene trenger ikke  
  kun bestå av slag og knyttnever . Det innebærer også   
  bruk av makt, tvang og trusler . 

 • Vold som medfører en krenkelse av kroppens integritet 
  uten å skade den vesentlig kalles i straffeloven for   
  kroppskrenkelse . Eksempler kan være slag og spark som  
  medfører rødhet, mindre hevelse, blåmerke eller andre  
  små skader som går over . 

 • Medfører volden eller maktbruken skade av mer alvorlig  
  eller varig karakter, kan det rammes av bestemmelsen   
  om kroppsskade i straffeloven . Kroppsskade omfatter 
  bl .a . bruddskader, bevissthetstap, hjernerystelser,   
  smerter etter kraftig kvelertak, sår som må sys, skader  
  som gir varig mèn eller fører til sykmelding . 

 • En trussel er straffbar dersom det ved ord eller handling  
  trues med straffbar adferd på en slik måte at trussel er
   egnet til å fremkalle alvorlig frykt . Dette gjelder for   
  eksempel ved trussel om vold . 

 • Dersom trusselen omhandler mottakers hudfarge,   
  etniske opprinnelse, religion/livssyn, seksuelle orientering  
  eller funksjonsevne, skal den straffes strengere . 

 • I enkelte idretter aksepteres handlinger fra utøvere som
  utenfor banen ville vært ansett som vold (f .eks .   
  kampsport hvor selve formålet kan være å slå/sparke   
  motstanderen) . Dette er i utgangspunktet ikke straffbare  
  handlinger . Vold som overstiger det som etter reglene   
  er godkjente handlinger i en idrett, vil kunne være   
  straffbare både i norsk rettsvesen og etter idrettens   
  regelverk .
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Fotball
HÅNDBALL

J10 - 2019/20J10 - 2019/20
Tekst og bilder: Anita Bergsvik

Vi startet sesongen med å spille 4 arrangement med 4’er 
håndball før jul . På slutten av året merket vi at vi hadde 
vokst, og det var på tide med spill på større bane . I romjulen 
var vi på turnering på Nærbø og her fikk vi prøvd stor 
bane for første gang . Vi var litt nervøse og usikre i første 
kamp, men det la vi fort bort . Håndball er håndball, uansett 
banestørrelse .

De tre siste arrangementene for J10 skulle være 5’er håndball 
på kortbane . Det er en helt ny spillform der man spiller på 
2/3 av den store håndballbanens lengde og full bredde . 
Målvakten er med i angrep, slik at man spiller 5 mot 4 . 
Spillformen gjør at det er store rom til hver spiller .

Angrepsfokuset vårt denne sesongen har vært pådrag i rom 
og finter . Vi har jobbet med å spille ballen til medspillere som 
er helt ledig . Vi oppdaget fort at det var store muligheter 
for å spille ballen ut til kantene, og i løpet av kampene på 
kortbanen fikk vi mange kantavslutninger . 

Forsvarsfokuset vårt har vært å ta ballen og vi har trent mye 
på å snappe . Har man ballen kan man score! Vi står ikke i 
forsvar, vi SPILLER forsvar! Vi er skikkelig gode på å flytte 
beina og stenge rom . Dessuten samarbeider vi godt og har 
forstått at hver forsvarsspiller må dekke to angrepsspillere når 
motstandere er i overtall . 

Sesongen fikk en brå avslutning på grunn av 
koronasituasjonen . Dessverre fikk vi ikke spilt det siste 
arrangementet hjemme i Frøyhallen . Mange av oss har brukt 
ukene til å jogge og trene med familiemedlemmer, men vi vil 
aller helst spille håndball! 

Onsdag 29 .04 gjennomførte vi vår første koronatrening . 
Der tok vi utgangspunkt i Tren felles, en side utviklet av 
Håndballforbundet som viser hvordan man kan trene i 
små grupper . Det er viktig at treningen er i tråd med FHIs 
retningslinjer . Vi ble derfor delt i grupper (maks 4 spillere 
og en trener) ut ifra hvem man har vært sammen med de 
siste ukene . Treningen ble gjennomført som stasjonsarbeid, 
der det var minst to meter mellom spillerne og 10 meter 
mellom hver gruppe . Vi hadde både styrketrening, aguility og 
utholdenhetstrening . Alle jentene synes det var kjempekjekt å 
treffes igjen og smilte hele økten, til tross for at det var veldig 
tungt . Vi håper selvsagt at vi får komme inn i hallen igjen 
snarest mulig . Men det fungerer godt å trene ute også .

Vi gleder oss veldig til neste sesong . Da skal vi spiller 6’er 
håndball på stor bane .
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Fotball

l

EXTRA ØKSNEVAD
7 - 23

Express
6 - 24 (9 - 21)

Søn 9 - 21

EXTRA KVERNELAND
7 - 23

STOLT SPONSOR AV FRØYLAND IL
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Fotball
HÅNDBALL

Jenter 11Jenter 11
Håndball jenter 2011 startet sesongen i oktober hvor det har 
vært en fast gjeng på 10 aktive jenter .

 Nytt for sesongen var to uerfarne godt voksne lagledere i 
Sindre å Tomas som også var heldige å fikk med seg Kari i 
Januar for å bistå . Første turnering var allerede i November 
i Kåsenhallen etterfulgt av nye turneringer i Desember og 
Januar i forholdvis Klepphallen å Lyehallen . Siste turnering 
skulle vært avholdt i Vigrestadhallen i Mars men ble dessverre 
avlyst .

I alle turneringen har vi stilt med 2 lag hvor vi har prøvd oss 
fram med ulike løsninger så alle fikk spille med hverandre . Det 
har blitt laget en masse mål å det har blitt sluppet inn masse 
uten at noen har holdt tellinger verken på bane eller benk . 
Smilet, gleden å lagfølelsen har vært det som har vært fokus, 
akkurat slik det skal være i den alderen 

Glede fokus å innsats til jentene har vært formidabel under 
hele sesongen med få unntak som et par «ulovlige» felles 
«toalettbesøk» når di voksne hadde noen sekunder med 
uoppmerksomhet  

Foruten glede fokus å  innsats så har det også vært fint å se 
utvikling . At di har fått ballen til å flytte seg raskere og mer av 
seg selv uten den typiske 5 sekund tenkepause på hvor ballen 
skal gå . Hoppe steggene med tellinger for å opprettholde 3 
skrittsregel er blitt borte å lagt vekk for godt . Oppstillingen i 
forsvaret og angrepet har blitt mindre tilfeldig å da blir det litt 
mer action og kanskje enda mer spenning .

Nå krysser vi fingrene å håper å få en etterlengtet og skikkelig 
forsinket avslutning etterhvert samt å ta fatt på neste sesong 
aktivitet som er fotball hvor di fleste av jentene er med videre 
før det igjen braker løs på ny håndballsesong et år klokere 

God sommer fra 

Håndball jenter 2011

20



Fotball
HÅNDBALL

Turndamenes plutselige sesongsluttTurndamenes plutselige sesongslutt
Tekst/foto: Irene Brueland Heigre

Vi startet opp som vanlig i høst, med to stevner i sikte og 
flere nye gymnaster . Etter en veldig god treningsperiode 
i høst og vinter hadde vi kommet godt gjennom hele 
programmet vårt og manglet stort sett bare finpuss og 
mengdetrening for å få alt til å sitte hundre prosent . 

Men - som for de aller fleste andre - så fikk vår 
treningshverdag en brå stopp i midten av mars .  Ingen trening 
var lov – og alt måtte settes på hold . Vi visste ikke hvor lenge 
dette ville vare – og håpet i det lengste på at vi kunne starte 
treningen igjen .  Men – ettersom tiden gikk og restriksjonene 
fortsatte – så ble det tydelig at vi ville miste sesongens to 
høydepunkter; Kretsturnstevnet på Nærbø i mai, og ikke 
minst Vestlandsturnstevnet i Bergen 12 . – 14 . juni .

Begge arrangementene ble etter hvert avlyst – og vi måtte 
innse at muligheten for å trene sammen igjen før sommeren 
nok var utelukket . 

Så – vi har
avsluttet treningene 
for denne 
sesongen, og 
satser på rask 
oppstart igjen til 
høsten .  Neste 
års hovedmål blir 

Landsturnstevnet  
i Sandefjord   
24 .– 27 . juni 2021 .

Vi vil takke alle 
gymnastene for en kjekk, 
men kort sesong . Ønsker alle   
sammen god sommer - og velkommen tilbake til høsten!

Hilsen Irene og Tone .
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ÅRSMØTE PROTOKOLL

 

1 
 

PROTOKOLL ÅRSMØTE 

Frøyland Idrettslag 

Kverneland, 17. februar 2020 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Det var 15 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. 

Vedtak:  

Alle de stemmeberettigede medlemmene ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

 Innstilling:  

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 

Vedtak:  

Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 Innstilling:  

Ordstyrer: Jone Edland 

Referent: Tormod Bjørkli 

Medlemmer til å underskrive protokoll: Ragnhild Egeland Berg og Irene Bruland Heigre. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt. 
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ÅRSMØTE PROTOKOLL

 

2 
 

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning 

Innstilling: 

 Årsberetningen for 2019 godkjennes.  

Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt. 

Årsberetningen for 2019 ble enstemmig vedtatt med følgende endring: 

På side 3. under Organisasjonsoversikt 2019 endres «Dagfinn Høyland» til» Dagfinn 
Helland». 

 

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

 Innstilling:  

Regnskap for 2019 vedtas.  

Revisjonsberetningen ble gjennomgått. Avgitt uten merknader fra revisor. 

Vedtak: 

 Regnskap for 2019 ble enstemmig vedtatt. 

   

Sak 6. Fastsette medlemskontingent 

Innstilling: 

Medlemskontingenten for 2020 fastsettes som beskrevet i tabellen under. 

Kontingentgruppe Kontingentsats i (NOK) 
Småbarn (0-5) 550,- 
Barn (6-12) 1050,- 
Ungdom (13-18) 1 400,- 
Voksen (19 +) 1 600,- 
Familie (inkl. Hjemmeboende barn tom. 19 år) 2 900,- 
Støttemedlem 300,- 
Tillitsvalgt 100,- 

 

Vedtak: 

Medlemskontingenten 2020 ble enstemmig vedtatt. 
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ÅRSMØTE PROTOKOLL

 

3 
 

Sak 7. Godkjenning av fremtidige anleggsinvesteringer 

Innstilling: 

Prosjektet som beskrevet i årsmøtedokumentet vedtas. 

 Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2020 

Innstilling:  

 Budsjett for 2020 godkjennes.    

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt. Budsjett 2020 vedtatt. 

 

Sak 9. Godkjenning av nytt lovverk 

Innstilling: 

Lovverket som beskrevet i årsmøtedokumentet vedtas. 

 Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 10. Godkjenning av organisasjonsplan 

Innstilling: 

Organisasjonsplanen som beskrevet i årsmøtedokumentet vedtas. 

 Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt.  
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ÅRSMØTE PROTOKOLL

 

4 
 

Sak 11. Valg av tillitsvalgte 

 Valgkomiteens innstilling:  

Hovedstyret	 Verv	 Valgt	til	 Årsmøte	2020	

Jarl	Frøyland	 Leder	 2021	
	

Børge	Meisland	 Nestleder	/	anlegg	 2021	
	

Tormod	Bjørkli	 Sekretær	 2020	 Gjenvalg	2022	

Ragnhild	E.	Berg	 Styremedlem	 2021	
	

Svein	Åge	Skjæveland	 Kasserer	
	

Velges	til	2022	

Ingrid	Nese	Veen	 Styremedlem	
	

Velges	til	2022	

Eva	Marie	Traa	 Varamedlem	1	 2021	
	

Magnus	Frøyland	 Varamedlem	2	 2021	
	

	

Kontrollutvalg	 Verv	 Valgt	til		 Årsmøte	2020	

Ole	J.	Nordahl	 Medlem	
	

Velges	til	2022	

Morris	Bakken	 Medlem	
	

Velges	til	2022	

Jone	Edland	 Varamedlem	
	

Velges	til	2022	

	

Valgkomite	 Verv	 Valgt	til		 Årsmøte	2020	

Roy	H.	Heggelund	 Leder	 2021	
	

Jonas	Bolstad	Scheie	 Medlem	 2021	
	

Andreas	Heskestad	 Medlem	
	

Velges	til	2022	

Astrid	Austerheim	 Varamedlem	 2021	
	

	

Allidrett	 Verv	 Valgt	til		 Årsmøte	2020	

Tormod	Bjørkli	 Leder	 2020	 Gjenvalg	2022	

Asgeir	Løland	 Kasserer	 2021	
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ÅRSMØTE PROTOKOLL

 

5 
 

Fotball	 Verv	 Valgt	til		 Årsmøte	2020	

Jan	Søyland	 Leder	 2021	
	

Arild	Tengesdal	 Nestleder	 2020	 Gjenvalg	til	2022	

Svein	Åge	Skjæveland	 Ungdomsleder	 2020	 Gjenvalg	til	2022	

Roy	Henrik	Heggelund	 Styremedlem	
	

Velges	til	2022	

	

Friidrettsstyret	 Verv	 Valgt	til		 Årsmøte	2020	

Ragnhild	E.	Berg	 Leder	 2020	 Gjenvalg	2022	

Kjersti	Egeland	Aasgård	 Kasserer/Styremedl
em	7–11	år	

2020	 Gjenvalg	2022	

Oddveig	Fossdal	
Drøpping	

Styremedlem	12–18	
år	

	
Valg	til	2022	

	

Innebandy	 Verv	 Valgt	til		 Årsmøte	2020	

Jens	Honorè	 Leder	 2020	 Gjenvalg	2022	

Kenneth	Hanssen	 Nestleder	 2020	 Gjenvalg	2022	

Håkon	Ødegaard	 Sportslig	leder	 2021	 	

	

Håndball	 Verv	 Valgt	til		 Årsmøte	2020	

Thor	Inge	Asbjørnsen	 Leder	 2020	 Velges	til	2022	

Paul	Helge	Alme	 Sportslig	leder	 2020	 Velges	til	2022	

Hege	Rolfsen	 Kasserer	 2020	 Velges	til	2022	

Henning	Sundt	 Dommeransvarlig	 2020	 Velges	til	2022	

Susanne	Åsebø	Trodal	 Kioskansvarlig	 2020	 Gjenvalg	2022	

	

Turn	 Verv	 Valgt	til		 Årsmøte	2020	

Irene	Brueland	Heigre	 Leder	 2021	
	

Tone	Brueland	 Nestleder	 2021	
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ÅRSMØTE PROTOKOLL

 

6 
 

Orientering	 Verv	 Valgt	til		 Årsmøte	2020	

Trine	Selvikvåg	 Leder	 2021	
	

Rune	Svihus	 Nestleder	 2021	
	

	

Idrettsmerkekomiteen	utnevnes	av	gruppestyret	til	friidrett.	

Gruppestyrene	står	fritt	til	å	bemanne	opp	sin	styrer	utover	det	som	har	blitt	valgt	på	årsmøtet.		

 

Vedtak: 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt. 

 

Sak 12. Valg av revisor  

Innstilling: 

KPMG AS ved Statsautorisert revisor Morten Helland foreslås gjenvalgt som revisor for 
Frøyland IL for 2020. 
 
Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt.  

 

 

______________________________ 

Tormod Bjørkli 

Referent 

 

__________________________     _______________________ 

Ragnhild Egeland Berg        Irene Brueland Heigre 

Protokollunderskriver        Protokollunderskriver 
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 Automatisering av:   Leverandør av:   
  
 > Solskjerming    > Teknisk rådgivning  
 > Lys og Varme    > Somfy Automatikk 
 > Garasjeporter    > Driftsavtaler 

www.optimalsol.no  -  924 32 127 

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

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

VELKOMMEN TIL 
EXPRESS HANDEL 

JÆRHAGEN

ÅPNINGSTIDER:
6 - 24

HVERDAGER

9 - 21
LØRDAG &SØNDAG
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29

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

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

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

Støtt Frøyland idrettslag gjennom Norsk Tipping’s Grasrotandel.
Send ”Grasrotandelen 970917985” til 2020 (NÅ)
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ANNONSER

ECS Automation AS.   P.B.  508, Industrivegen 2. 4349 Bryne. Telefon: 51 77 09 70,  
Telefax 51 77 09 71 ECS E-post: ecs.@ecs.as og ECS Nettside: www.ecs.as
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ANNONSER

M  901 82 398 - F  51 42 45 85

-godkjent rørlegger

ORSTAD|RØR AS

M  901 82 398 - F  51 42 45 85

RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

-godkjent rørlegger

ORSTAD|RØR AS
RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

Vardheivegen 60, 4340 Bryne
Tlf. 952 99 844 • www.jprint.no

Seleveien 331, 4353 VOLL

P o t e t e r / g r ø n n s a k e r  —  s k r e l l e t  o g  k a P P e t

Sele Potet

VOLD 
REGNSKAPSKONTOR

GANDDAL • TLF .: 51 67 55 41

TLF. 51 48 25 10 - Erlandsbakken 4, 4340 Bryne
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Meir innhald
på nett og
papir

Mykje direktesendt sport

Husstandsdeling

Nettavisen-magasinet

Ny og moderne
utsjånad

Vi har fornya avisa di.
Har du fornya tilgangen din?

Oppdaterte
nyheiter
døgnet rundt

Me har oppdatert Jærbladet med ein rekkje nye fordelar for
deg som abonnent. For å få glede av desse må du opprette ein aID. 

Det tek berre eitt minutt og du gjer det på jbl.no/nybrukar

  

Meir innhald
på nett og
papir

Mykje direktesendt sport

Husstandsdeling

Nettavisen-magasinet

Ny og moderne
utsjånad

Vi har fornya avisa di.
Har du fornya tilgangen din?

Oppdaterte
nyheiter
døgnet rundt

Me har oppdatert Jærbladet med ein rekkje nye fordelar for
deg som abonnent. For å få glede av desse må du opprette ein aID. 

Det tek berre eitt minutt og du gjer det på jbl.no/nybrukar

32



 
Premiegrossisten
Bedriftsveien 14, 4353 Klepp stasjon
Tlf/fax 5142 46 00
E-mail siss-bek@sensewave.com

Tlf.51 42 43 43
Tuftev. 22, 4355 Kvernaland

Tlf: 51 77 98 60 •Fax: 51 48 15 10
e-mail: post@austeraa-process.no 

Hålandsvegen 17, 4340 Bryne

www.austeraa-prosess.no

E-mail: post@premiegrossisten.no

Tlf. 51 68 21 00

Tlf: 51 48 51 51Tlf: 51 48 51 51 Pukk & Grus

Anlegg Tullin Ree

Tlf: 51 48 56 88
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ORIENTERING

Tekst/foto: Trine Selvikvåg

Nå kan du endeleg prøva 
orientering her i nabolaget. Klipp 
ut kartet, og ta turen ut for å leita 
etter postar. Denne løypa passar 
for nybegynnarar, og alle som 
fullfører er med i trekninga av 
premie.
Det siste året har orienteringsgruppa til Frøyland IL 
jobba med å få på plass eit orienteringskart over 
Frøyland . Planen var eigentleg ei offisiell opning 
av kartet med eit stort løp i juni, men i skrivande 
stund ser dette ut til å henga i ein tynn tråd på 
grunn av korona-situasjonen . Eit så nytt og flott 
kart kan ikkje ligga og venta på å bli opna . Derfor 
satsar me på turorientering, ein aktivitet som ikkje 
ein gong koronaen klarer å stoppa .

Me har laga ei gratis nybegynnarløype du kan 
prøva deg på når det passar deg . Løypa vil 
ligga ute i juni og juli . Det kjem ei ny løype i 
sommarferien .

Bli med på å Bli med på å oopna det nye pna det nye 
oorienteringskartet vårtrienteringskartet vårt

Korona-sitausjonen skaper trøbbel for nesten alle idrettar, men 
klubbar i heile landet melder om at turorientering har opplevd ein 
enorm oppsving i det siste. Turorientering blei tidleg klassifisert 
som koronasikker aktivitet, og orienteringsforbundet har laga 
nokre retningslinjer saman med Folkehelseinstituttet. Tradisjonelle 
stifteklemmer er fjerna. Nå gjeld det berre å samla kodar. Her heng 
løypeleggar Rune Svihus ut første post på det nye kartet. 

SLIK FUNGERER DET

Klipp ut kartet frå FIL i fokus og ta det med deg ut på tur

Start og mål er på grillplassen ved Stemmen . 

Gå til post 1 som er markert med runding på kartet . Her finn du 
eit raudt og blått refleksrøyr med eit kodetal på . Noter koden i 
skjemaet på kartet . Gå vidare til dei andre postane og noter ned 
alle kodane i skjemaet .

Ta bilde av alle kodane du har notert, og send det inn til oss . Du 
kan senda via Frøyland IL orientering si side på Facebook eller på 
e-post til froylandorientering@gmail .com 

Alle som deltek er med i trekninga av fine premiar . Vinnarar blir 
annonsert på Facebook og i neste nummer av FIL i fokus .

34



ORIENTERING
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Tydeleg tre

Tydeleg tre

Tydeleg tre

Tydeleg tre

Tydeleg tre

Stein

Gjerde

Gjerde

Spesiell detalj

TURORIENTERING PÅ FRØYLAND

Skriv kode:

Blokkfelt

Postbeskrivelse:

2,8 km

Send kodane til froylandorientering@gmail.com,
for å bli med i trekninga av premiar.

Mai og juni 2020


