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Charlotte Ødegård

Eiendomsmegler MNEF

M: 475 01 015

Sigrunn U. Stangeland

Eiendomsmegler MNEF

M: 915 47 572

Bård Birkeland

Eiendomsmegler MNEF

M: 901 34 155

Claire A. Lonsdale

Eiendomsmegler MNEF

M: 970 31 359

May Kristin Enevoldsen

Eiendomsmegler MNEF

M: 970 80 101

Bjørn Rune Salte

Eiendomsmegler MNEF

M: 416 07 781

Bjarte Voll

Megler MNEF

M: 918 70 585

Storgata 14, Bryne – 51 77 89 90

Torggata 2, Nærbø – 51 43 68 45

K.K. Kleppesveg 1, Kleppe – 51 91 50 32

jeren@em1.no – www.eiendomsmegler1.no

COOP JÆRCUP
SIDE 24-25

CUP: FRØYLAND-VIKING
SIDE 12-13

O-LØP
SIDE 30-31

K.K. Kleppes veg 1, Kleppe   Storgata 14, Bryne - 51 77 89 90 

Torggata 2, Nærbø    jeren@em1sr.no | www.eiendomsmegler1.no

Morten Enåsen

Eiendomsmegler  
MNEF

928 17 085

Monica Mørk Vikse

Eiendomsmegler  
MNEF

941 33 858

Ann Helen L. Ommundsen

Eiendomsmegler  
MNEF

469 40 027

Marius Time Vaaland

Eiendomsmegler  
MNEF

901 85 260

Claire A. Lonsdale

Eiendomsmegler  
MNEF

970 31 359 

Kyrre Otto

Eiendomsmegler- 
fullmektig MNEF

954 85 419

Kristine Ree Espedal

Eiendomsmegler  
MNEF

480 64 634



Utgivelser 2019:
1. utgave 15. mars ... deadline 15. februar
2. utgave 15. juni ... deadline 15. mai
3. utgave 1. oktober ... deadline 1. september
4. utgave 15. desember ... deadline 15. november 
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Egeland Berg

Kontingentsatser for 2019
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
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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
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

Ord fra styreleder

NYE TIDER

Ole J. Nordahl takket i forrige FIL i Fokus 
av som leder i Frøyland idrettslag etter 
nærmere 20 år i styret hvorav siste 15 
år som leder. Frøyland idrettslag skylder 
Ole en stor takk for det arbeidet han har 
lagt ned over så mange år. Han har vært 
en viktig bidragsyter til at vi har et så 
flott og veldrevet idrettslag i bygda vår 
i dag. 

Det er nå 16 år siden visjonen til 
idrettslaget ble laget, og i forbindelse 
med at flere nye styremedlemmer har 
kommet til var det naturlig med en 
gjennomgang og evaluering av denne. 

Hovedstyret vedtok i forrige møte 
oppdatert visjon og 3 grunnverdier 
som vi vil skal sette retning for hvordan 
idrettslaget fremstår og oppleves av 
medlemmer og omgivelser. Jeg håper 
at alle gruppene tar visjonen til seg og 
både kommuniserer og etterlever denne 
i praksis.

«Trivsel foran alt» er den nye visjonen 
vi ønsker at utøvere, trenere og foreldre 
skal forbinde med Frøyland idrettslag. 
Hvem vil drive med aktiviteter på fritiden 
som en ikke trives med enten man er 
utøver eller frivillig? «Trivsel foran alt» er 
nøkkelen til at nye medlemmer kommer 
til, at eksisterende medlemmer blir 
værende lengst mulig og at flest mulig 
av de aktive læres opp i det frivillige 
arbeidet og finner glede med dette også 
etter at egen aktiv karriere er over. 

De tre grunnverdiene som støtter 
opp under visjonen huskes lett ved 
forbokstavene som ofte brukes som 
forkortelse for Frøyland idrettslag- 
«FIL»: Frivillighet, Idrettsglede og 
Likeverd beskriver idrettslaget fra A til 
Å. 

Dugnadsånden og frivilligheten er 
grunnlaget for idrettslaget eksistens 
både i dag og i fremtiden – det nytter 
ikke uten… Kjerneleveransen eller 
produktet som idrettslaget «selger» er 
den idrettsgleden en klarer å gi barn, 
ungdom og voksne både som aktive og 
tilskuere. Til sist og kanskje det viktigste 
av alt er likeverd, alle som møter 
idrettslaget har krav på å bli behandlet 
med respekt og på en god måte 
uavhengig av hvem de er, og om det er 
utøvere eller besøkende fra andre lag og 
foreninger, dommere eller tilskuere.

En mer utfyllende beskrivelse av hva 
idrettslaget legger i grunnverdiene kan 
leses på side 2.

Mvh
Jarl

Ha en fantastisk
sommer folkens!
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Fotball
FOTBALL

Tekst og foto: Jan Søyland

Stammen i årets juniorlag er gutter 2002. Altså de yngste 
med tillegg av de 18-19 åringene som ikke spiller på A-laget 
eller B-laget. 

Juniorlaget spiller i 2. divisjon. Egentlig har vi stor nok 
juniorgruppe til å stille 2 lag i serien og et toppet lag ville 
klart seg på en utmerket måte i Junior Elite.

Nå spiller heller ”elite” juniorene på A-laget og B-laget 
i tillegg til at de supplerer juniorlaget. Det betyr bedre 
utfordringer og så mye spilletid de bare kan ønske seg.
Vi havnet i en spennende pulje med både ”eldre” og yngre 
juniorlag og lag som Klepp, som disponerer sine juniorer på 

samme måte som oss. Kampene er spredt langt og kort over 
hele sørfylket frå Orstad til Tonstad.

Mange flotte resultater og topp 3 på tabellen. Kun 1 tap så 
langt, er meget bra. Vi kvalifiserte oss til NM, men tapte på 
straffer mot Klepp i 1. runde, etter en intens og spennende 
kamp.

Veldig mye bra så langt og vi gleder oss til resten av 
sesongen.

- Jan

Juniorlaget

David Grude Østrått, Martin Lode og Steffen Gundersen representerer årets juniorlag.
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Fotball
FOTBALL

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

SCORINGSKLUBBEN 20
19

Alle medlemmer i Frøyland IL, og andre 
idrettslag, skal registreres i Norges 
Idrettsforbund sin medlemsdatabase. 

Frøyland IL benytter Norges 
Idrettsforbund (NIF) sitt eget system for 
medlemshåndtering. Dette systemet 
består flere portaler som:

- Medlemsportal (Min idrett)
- Klubbportal (Klubbadmin)
- Resultatportal (Resultatadmin)
- Turneringsportal (Turneringsadmin)
- Sportsadmin 
- IdrettsKurs

Tillitsvalgte, ledere og trenere i Frøyland 
IL har i ulik grad tilgang til Klubbadmin, 
Resultatadmin, Turneringsadmin, 
Sportadmin og IdrettsKurs, mens alle av 
klubbens medlemmene har tilgang til 
sin egen profil i Min idrett 
(www.minidrett.no). 

I Min idrett vil hvert enkelt medlem 
og tillitsvalgt i Frøyland IL finne all 

nødvendig informasjon om seg selv 
som medlemskap, verv, kurs som er tatt 
gjennom NIF og resultater. Dette gjelder 
ikke bare i Frøyland IL, men og i andre 
klubber som er tilsluttet NIF medlemmet 
kan være medlem av eller ha verv i.

Våre medlemmer kan kontrollere 
og oppdatere personlig informasjon 
som adresse, telefonnummer og 
e-postadresse i Min idrett. Det er 
viktig å holde dette oppdatert siden 
all informasjon fra NIF, Frøyland IL 
og andre klubber som sendes ut 
til klubbens medlemmer benytter 
kontaktinformasjonen som er lagret i 
Min idrett. 

Medlemskontingenten for Frøyland IL 
kan finnes, og kan betales, i Min idrett.

Innlogging til sin egen profil hos Min 
idrett gjøres på mindirett.no eller via 
Min idrett-appen. Den kan lastes hos 
Google Play og App store.

Spørsmål angående Min idrett og 
medlemskap og/eller verv i Frøyland 
IL kan sendes til post@froylandil.no, 
men andre spørsmål om Min idrett som 
f.eks. pålogging må rettes til NIF sin IT-
avdeling på support@idrettsforbundet.
no

Tormod Bjørkli
Medlemsansvarlig Frøyland IL

INFORMASJON OM MIN IDRETT

MIN IDRETT PÅ MOBIL
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FOTBALL

Frøyland Gutter 7
Her er nesten hele laget til Frøyland gutter 7 år (2012 kullet) 
samlet til kampdag mot Bryne i begynnelsen av april. Guttene 
deltar på ca 10 turneringer i år, i tillegg til at vi arrangerer 
kampdager hvor vi spiller flere kamper ved siden av hverandre 
mot utvalgte klubber som Bryne og Sandnes Ulf – det har 
vært bra sosialt for både spillere og foreldre. 

 Vi er totalt 20 spillere og 7 trenere på dette laget, i tillegg 
har vi en aktiv og positiv foreldregruppe som tar i et tak ved 
behov. Spillerne trener fast to ganger i uken, tirsdager kl. 
17.00 og lørdager kl. 10.30, og spillerne kommer og går på 
trening når det passer dem. 

Guttene er i god utvikling og gjentagende teknikk og 
konkurranseøvelser har gitt stor mestringsfølelse. Mens 
tirsdagene brukes til «stasjonstrening» i mindre grupper, 
er lørdagen fokus på teknikk/ konkurranser. Mer en halve 
treningen er spill med to mål, for det meste 2v2 eller 3v3 for 
at alle skal få mye ballkontakt og bygge selvtillit. Guttene har 
begynt å vokse ut av 3-er bingene og synes at 5-er fotball 
med keeper, corner og innkast er kjekt. 

Tekst og foto: Jarl Frøyland
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FOTBALL

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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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)

FOTBALL

Vi har i vinter hatt en stor og god treningsgruppe. Kjernen 
i treningsgruppen er gutter 14 og 15. Og så er det noen 
ivrige 13 åringer med, Silje og Ingrid når det passer i forhold 
til jentelagene, og Jens og Kristoffer etterhvert som solide 
forsterkninger. Det har vært 3 treninger i uken og stort sett godt 
oppmøte med over 20 spillere på hver trening. Målsettingen 
med å samle en så stor gruppe er å skape et godt og variert 
treningsmiljø med mange spillere. G15 vil og bruke 3 – 5 G14 
spillere i kamp. G14 vil bruke 4 G13 spillere i kamp. Og så spiller 
Silje G15 og Ingrid G14. Så samarbeid på tvers av årsklassene er 
helt nødvendig for å klare å stille solide lag - og så gir det god 
og variert kamperfaring for spillerne.

G14 var på turnering i Lyngdal i februar. Både turnering og 
treningskamper viser fin framgang for laget som nå er i sin første 
sesong med 11-er fotball. G15 hadde bare en treningskamp mot 
Ålgård før seriestart – så her var vi spente på seriestarten.

Seriestarten for G14 i 2.divisjon har vært god. To seiere og to 
uavgjort er bra. G15 har litt dårligere poengfangst i åpningen av 
sesongen. Men det har vært gode prestasjoner i kampene som 
helt sikkert vil gi mer poeng utover sesongen.

I sum har starten på 2019 vært god – og vi trenere er godt 
fornøyd med å ha en så stor og positiv gjeng på trening. 

Trenere/lagledere er Dag Egil, Kjetil, Just, Magnus & Pål.

Tekst og foto: Pål Njærheim

GUTTER 14 & 15

Klar for trening. Foran fra venstre: William, Isak, Leander, Joakim, Preben, Bjørn, Jac Malvin, Fabian, Henrik, August, Kristian. 
Bak fra venstre: Tobias, Aron, Arne L, Peder, Halvard, Jens, Adrian, Silje, Oskar, Sondre, Tor Erik, Erlend, Ole Morten.
(Ikke til stede: Phillip, Ingrid og Kristoffer)
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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)

FOTBALL
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Grønt Gras 2019 
- Bildekavalkade

Fotball
FOTBALL

Foto: Jan Søyland
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Fotball
FOTBALL

• Tolv 3’er baner med vant

• Ni 5’er baner

• Tre 7’er baner

• Kamper fra 0830-1750 

 både lørdag og søndag

• 600 lag

• 3800 premier ble delt ut

• Cirka 12000-15000 personer 

 er estimert til å ha vært innom  

 anlegget

• 400 personer fra bygda gjorde 

 en innsats for å gjennomføre  

 turneringen

• 5000 pølser ble solgt

LITT FRA TURNERINGEN!
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FOTBALL

CUP: FRØYLAND – VIKING
MINI-INTERVJUER FØR KAMPEN

Navn: Roy Jarle Aarthun (28)
Posisjon: Midtstopper
Antall A-lagskamper: Snart 300
Favorittlag: Newcastle

Hva ser du mest frem til?
Jeg håper det blir en folkefest med fulle 
tribuner.

Har du minner fra forrige cup-kamp 
mot Viking i 2006?

Jeg var på tribunen og jeg husker jeg fikk autografer.

Hva er oppskriften på å vinne kampen?
Vi skal ha litt flaks og veldig mye innsats

Tipper kampresultat: 1-0 til Frøyland, jeg må jo si det som 
midtstopper.

Navn: Scott Vatne (19)
Posisjon: Midtbane
Antall A-lagskamper: 2 seriekamper, 
jeg er en av de nyeste på laget.
Favorittlag: Liverpool

Hva ser du mest frem til?
Å spille mot et eliteserielag. Vi håper på 
fullstappet stadion og jeg skal bare nyte 
det egentlig.

Har du minner fra forrige cup-kamp mot Viking i 2006?
Nei, da var jeg bare 6 år.

Hva er oppskriften på å vinne kampen?
Vi må ligge lavt og ta de på kontringer. Vi må være tålmodige 
og sette sjansene når de kommer.

Tipper kampresultat: Jeg må tippe seier til oss, vi vinner 
1-0.

Navn: Olav Ognedal
Rolle: Oppmann i 20 år.
Favorittlag: Hertha Berlin

Hva ser du mest frem til?
Jeg ser frem til det som forhåpentligvis 
blir en folkefest på stadion, og jeg 
gleder meg stort på spillernes vegne!

Har du minner fra forrige cup-kamp 
mot Viking i 2006?

Vi fikk en leksjon forrige kamp, men er bedre rustet og er et 
bedre lag denne gang.

Hva er oppskriften på å vinne kampen?
Vi må spille på det vi er best på og satse på kontringer i den 
grad det byr seg en sjanse.

Tipper kampresultat: 5-1 til Viking

Navn: Tron Olav B. Kleppa (19)
Posisjon: Venstre back
Antall A-lagskamper: Ca. 50
Favorittlag: Manchester United

Hva ser du mest frem til?
Det blir spennende å spille mot et 
elitelag, det er ikke ofte en får mulighet 
til det. Kjekt å måle seg med slik 
motstand. Jeg har sett litt på noen 
kamper og det er gode spillere jeg 

møter.

Har du minner fra forrige cup-kamp mot Viking i 2006?
Da var jeg bare seks år så jeg husker ikke mye, men jeg regner 
med jeg var på stadion og støttet.

Hva er oppskriften på å vinne kampen?
Vi må ikke gi opp, vi må ta krigen. Med en gang vi slipper oss 
nedpå vil vi bli straffet, det går på kampvilje.

Tipper kampresultat: Jeg må ta Frøyland-seier. Jeg tror det 
blir en spennende kamp og at Frøyland vinner 2-1.



FOTBALL

Fra venstre: Hedda Meisland, Marte Bjørkås Torgersen, 
Hanna Moe Eide, Hedda Gauvik.

Har dere vært balljenter før?
- Nei, i år er første året. Vi er veldig spente!

Hvordan skal Frøyland vinne kampen?
- Ha god kontroll og sentre mye.

Hva tror dere resultatet blir?

Hedda M, keeper på Frøyland J11 
– Jeg tror kanskje det blir 2-1 til Frøyland.

Marthe, keeper/spiss på Frøyland J11 
– Jeg tenker 2-1 til Viking.

Hanna, Høyre back på Frøyland J11 
– Jeg tror det blir uavgjort egentlig.

Hedda G, Venstre spiss på Frøyland J11 
– Jeg tipper 3-2 til Viking.

Navn: Evald Traa 
Rolle: Kampmaskot
Alder: 8,5
Klasse: 3C på Frøyland skole
Lag:  Frøyland G9

Hvor lenge har du spilt fotball? 
Siden 2015.
Favorittlag: Frøyland og Viking.

Hvordan skal Frøyland vinne kampen?
Mest mulig langpasninger og skudd.

Tipper kampresultat: Viking vinner 4-0.

Navn: Einar Eriksen
Rolle: Kampmaskot
Alder: Jeg blir 9 om 19 dager
Klasse: 3C på Frøyland skole
Lag: Frøyland G9

Hvor lenge har du spilt fotball? 
Jeg begynte da jeg var 5 år, i 2015.
Favorittlag: Frøyland, Brann og Manchester United.

Hvordan skal Frøyland vinne kampen?
Masse pasninger og driblinger.

Tipper kampresultat: Viking vinner 4-2.

Evald og Einar: 
”1-2-3 FRØYLAND”! 

og

”Hokus Pokus  
Fil i FOKUS”!

Har dere noen gode 
heiarop til kampen?



HÅNDBALL

Håndball
Jenter 12

Bak fra venstre: Melissa Martins Heradstveit, Amalie Tjessem Thu, Hanna Carlsen, Rakel Bregård, Eva Helland. 
Foran fra venstre: Martine Ognedal, Henriette Handeland,  Misha Venice Culas Sundt, Maja Aarsheim Møller.

Tekst/Foto: Dagfinn Helland

Frøyland Håndball jenter 12 er en super gjeng med flotte 
personligheter og flinke håndballspillere.

26-28 april rundet vi av en flott sesong med deltakelse i 
Quart Cup i Kristiandsand.

Bodde fint på Hellemyr skole med fin avstand til Gimlehallen 

og Spikeren hvor kampene ble spilt. God innsats og mye 
gode prestasjoner i alle kampene.  

Shopping er i tillegg et “must” og badeland ble det og på 
noen. 

Laget var stort sett alle sammen sammen J. Dermed 
oppnådde vi det aller viktigste  med slike turer - sosialt 
tilknyting og gode opplevelser sammen + litt håndball inni 
mellom.
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HÅNDBALL

Etter høstferien - i uke 42 eller 43 blir det oppstart i håndballen for alle gutter og jenter født i 2014. 
Det blir da trening en gang i uka eller annen hver uke - ikke helt avklart enda.
 
Treningene varer en time og består av lek og moro med ball og blir ledet av allerede etablerte 
trenere i starten.
 
For videreføring etter det -  trenger vi at foreldre - flest mulig - tar opp stafettpinnen og får oppleve 
den gleden det er å hjelpe ungene på vegen mot trivsel og mestring.
 
Mer info i artikkelen “Lyst å bli Håndball-trener?” et annet sted i bladet.
 
Om du lurer på noe - kontakt oss på 
froylandhandball@gmail.com 
 
Hilsen
Frøyland Håndball 

Født 2014? 
Oppstart i HÅNDBALL
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HÅNDBALL

Som i fjor vil det rundt månedskiftet september/
oktober bli arrangert KICK OFF i håndballen
 
Da blir det mulig for gutter og jenter født i 2011, 
2012, 2013 og 2014 å prøve HÅNDBALL for en 
dag.

Vi ønsker velkommen til en uforpliktende 
aktivitetsdag i Frøyhallen.

Det blir lek og moro med ball sammen
med flere instruktører.

Åpent for alle – «nye og gamle.»

Premie til alle. Åpen kiosk.
 

Arrangementet blir annonsert mer detaljert når det 
nærmer seg.
 
Har du  spørsmål, kontakt oss på 
froylandhandball@gmail.com 
 
Hilsen
Frøyland Håndball

For de fleste kan det nok i forkant av avgjørelsen om å 
engasjere seg som trener oppleves som at det er det er noe 
liknende den berømte “dørstokkmila” som holder en tilbake. 
 
Frykten for det ukjente kanskje?
 
For de fleste vil det - etter at avgjørelsen er tatt  - oppleves 
som givende og en glede å få muligheten til å bidra med å 
hjelpe ungene til trygghet, mestring og trivsel.
 
Å være håndballtrener krever ikke at du har spilt håndball 
selv.

Lek og moro med ball er rettesnoren og tilgjengelige 
hjelpemidler er utallige.

For alle lags trenere - fra de minste til de eldste -  legger vi i 
tillegg til rette for givende kurs via Norges Håndballforbund.
 
For eksempler på hjelpemidler i trening, se 
www.handball.no - håndballtrening - barnehåndball.
 
Eller direkte på
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/
 
Har du spørsmål - kontakt oss på 
froylandhandball@gmail.com 
 
Hilsen
Frøyland Håndball

Lyst til å bli håndballtrener?

KICK OFF i Håndballen
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HÅNDBALL

Går du med drømmen om å kunne få dømme håndball?

Da er muligheten nærmere enn du kanskje tror.

Eneste som trengs er noen kurs via Norges Håndballforbund som 
tas her lokalt, og vips så er du i gang.

Om du er interessert - ta kontakt på froylandhandball@gmail.com 

Hilsen Frøyland Håndball

Lyst til å dømme 
HÅNDBALL?
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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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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

 

 

Terje Høiland
Forum Jæren, BRYNE 

+47 916 95 934

www.katalyst.as 

terje@hoiland.no 

Ledelse og organisasjonsutvikling, Tilrettelegging av konferanser

KRISTINA HESKJEKRISTINA HESKJE
Tlf: 51 48 51 51Tlf: 51 48 51 51

Søndagsmiddag • Kurs 
 Selskapeligheter • Møtelokaler

Pukk & Grus

Anlegg Tullin Ree

Tlf: 51 48 56 88
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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
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20



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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INNEBANDY

INNEBANDY
Tekst og foto: Haakon Ødegaard

Bak fra venstre: Andreas Pedersen Øverland, Tadas Norgela, Stian Andre Haugen, Tobias Gudmestad, 
Mikkel Nereng, Arild Pfluger Hundeide, Morten Rege, Alexander Nese 
Fremme fra venstre: Eric Bolstad, Julian Eie, Sander Ødegaard, Johan Årsvold

Sesongen er over for A-laget og det ble en litt skuffende 5. plass på tabellen denne 
sesongen, to plasser ned fra forrige sesong.

27. april tok vårt G12-lag turen til Stavanger for å delta på Norges største innebandyturnering, 
Stavanger Open. Det var helt topp både sosialt og sportslig, kampene gikk kjempebra, sesongbeste 
og fire strake seire ble fasiten.G12

A-laget
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INNEBANDY

Frøyland IL sin idrettsskole er et tilbud for barn i alderen 0-5 år. Vi har i vår hatt to treninger i uka, 
mandager for 3-5 år og torsdager og 0-3 år. Begge dagene i Kvernhallen kl. 16.45 – 17.30. 

For tiden har vi sommerferie, men vi starter opp igjen til høsten. Vi ønsker gamle og mye 
medlemmer velkomne. 

Endelig oppstartsdato for høsten er ikke satt, men det blir rett etter skolestart.

For gruppen 0-3 år er det fri lek sammen med foreldre, mens for 3-5 år er litt mer organisert lek 
der barna blir introdusert for grunnleggende ferdigheter som f.eks. balanse, ballkontroll og generell 
motorikk. Her får barna hjelp av egne trenere, men vi er fortsatt avhengige av hjelp fra foreldre.

Vi er også å finne på Facebook som Frøyland Idrettsskole. Bli medlem der for å få mer informasjon 
om treninger og andre ting.  Aktuell informasjon som oppstartsdato for høsten 2019 blir lagt ut 
der.

Ta kontakt med leder Tormod Bjørkli hvis dere ønsker mer informasjon.

Kontaktinfo:
Tlf.: 97 98 14 56
Mail: tormodbjorkli@gmail.com

Idrettsskolen
Tekst og foto: Tormod Bjørkli
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Torsdag 09.05.2019 gikk første stevne av stabelen på 
Sandnes Stadion i lett regnvær og noe kald vind. Frøyland 
IL har de siste årene ikke hatt den største deltagelsen 
på Jærcupen, men dette er i god endring i år. Med god 
oppslutning i aldersgruppen 7-9 år viste Frøyland gode 
barnemuskler i 60m, terrengløp, sekvenshopp, trappeløp, 
lengde og liten ball.

I den større aldersklassen stilte flere deltagere fra Frøyland 
hvor vi kan løfte frem Joakim Leivestad som løpte en 
strålende 200m på 25:32 (G16) og knuste de andre i heatet. 
På jentesiden viste Elisabeth Laland (J12) en flott 600m og 
kom i mål som nr. 4 på 2:05 min.

Torsdag 12. september vil Frøyland IL arrangere COOP Jærcup 
stevne igjen for første gang på ny oppgradert bane – alle er 
velkomne til å være funksjonærer, støtteapparat og publikum 
som heier de unge håpefulle frem til gode resultater.

Tekst og foto: Kjersti Egeland Aasgård

FRIIDRETT

Frøyland Friidrett 

COOP JÆRCUP 1 
SANDNES STADION

Elida Egeland Berg (9) og Mathilde Aasgård (8) på 60m.

COOP JÆRCUP 2019

7-9 år: Alle deltagere som deltar på minst 4 stevner får medalje.

10-19+ år: Deltagere konkurrerer i 4 øvelser: Sprint, lange løp, 
hopp og kast. Utøvere med 8 eller flere resultat som har oppnådd 
minst et tellende resultat i hver øvelse får medalje. COOP-
Jærcupvinner blir en gutt og en jente som har klart gullmedalje og 
har høyeste poengsum i firekamp i sin aldersklasse.

Jærmester i friidrett blir den gutten og den jenten av 
gullmedaljevinnere mellom 11 og 18 år som får høyeste poengsum 
i firekamp. Poeng blir regnet ut etter AW tabellen.

Mandag 20. mai – Lye stadion

Tirsdag 04. juni – Sola Stadion

Torsdag 20. juni – Stavanger Stadion

Torsdag 22. aug. – Lye Stadion

Tirsdag 03. sept. – Stavanger Stadion

Torsdag 12. sept. – Frøyland Stadion

Mandag 23. sept. – Ålgård Stadion

COOP JÆRCUP 2019
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FRIIDRETT

Mathilde, Elida, Alva og Marie koste seg på stevne.

Joakim Leivestad (16) vant heatet på 200 m. Andrea Heskestad (12), Elisabeth Laland (12) og  
Tjerand Laland (11) klar for øvelser.



Johannes Kverneland Vagle



Johannes Kverneland Vagle omkom på 
tragisk vis i mai i år - kun 25 år gammel.

Johannes var en aktiv utøver i Frøyland 
idrettslag fra tidlig barndom og frem til i 
dag som spiller på Frøyland sitt A-lag.

 
Fotballen betydde mye for Johannes, og på 
fotballbanen tilbragte han utallige timer 

med gode kamerater. Han var en talentfull 
fotballspiller med svært god målteft. Av 

respekt og til ære for Johannes så vil hans 
draktnummer 17 bli fredet og ikke brukt mer 

på Frøyland sitt A–lag.
 

Johannes var en åpen og inkluderende person 
som var lett å bli glad i, og han fikk et stort 

nettverk av venner og kjente gjennom sin 
væremåte

 
Sjokket og sorgen over tapet av Johannes er 

stor i Frøyland idrettslag.
 

Takk for mange gode minner Johannes
 

På vegne av Frøyland idrettslag, nåværende og 
tidligere lagkamerater, trenere og støtteapparat.



  

 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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Kiropraktor Andersen på Orstad
Bestill time i dag

tlf. 51 42 33 81/482 27 422.

NOTISER
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.

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

FOLKETOGET 17. MAI
Takk til alle som deltok i folketoget på 17. mai og gjorde FIL 
synlige. Imponerende engasjement blant barn og voksne!

TAKK FOR BIDRAG TIL FILIFOKUS
Redaksjonen vil takke alle bidragsyterne for gode tekster og 
bilder til FILiFokus. Uten dere ville vi ikke ha klart å lage et 
blad av denne kvaliteten! Vi oppfordrer alle til å komme med 
ønsker, tips aller andre ting som vi enten kan ta inn i bladet 
eller som gjør at det bli enda mer interessant. Send på mail 
til: ragnhild.e.berg@hotmail.com
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ORIENTERING

Ny deltakerrekord på O-løp

Tekst: Rune Svihus / Foto: Trine Selvikvåg

OVER 600 O-LØPERE DELTOK PÅ  
FRØYLANDS FOLKEFEST I KLEPPELOEN.

Onsdag 15. mai arrangerte Frøyland o-løp i Kleppeloen. 
Løpet var en del av bedriftsserien, som har de største 
o-løpene i Rogaland. For en liten orienteringsgruppe som 
Frøyland er det en stor oppgave å arrangere løp for over 
600 deltakere. Løyper skulle planlegges og settes ut, 
grunneiere skulle varsles, påmeldinger registreres, kaker 
bakes, biler stues og kviger holdes under kontroll.

Arrangementet gikk knirkefritt. Målområdet badet i sol og 
svette o-løpere. Løpere i alle aldrer ga alt til siste post. 

Ingen medaljer denne gang, men flere gode prestasjoner 
av Frøyland løperne:

Damer 60 – 64 år
Tove Bjerkreim (SUS) 6. plass

Damer 16 – 39 år
Wibeke Lende (Norconsult) 5. plass 

Damer A
Kari Borgen (Klepp Kommune) 7. plass

Herrer 16 – 39 år 
Jonas Bolstad Scheie (Klepp Kommune) 14. plass

Live Hovtun (3 1/2) suste 
gjennom småtroll-løypa 
med farfaren Leiv Steinar 
Hovtun i hælene.

HVA ER BEDRIFTSSERIEN?
Bedriftsserien i orientering består i 2019 av 17 løp 
rundt i hele Sør-Rogaland. Hver onsdag samles 
mellom 500-700 løpere. Løperne konkurrerer for 
bedriftene de jobber hos, og det er bedriftene eller 
idrettslagene som står for arrangementene. Etter 
hvert løp får du poeng etter hvor godt du har gjort 
det, og tar de med til en sammenlagtliste som 
premieres ved sesongslutt. Etter sesongslutt har 
du også mulighet til å rykke opp eller ned i nivå. 
Bedriftsløpene er veldig barnevennlige med egne 
løyper for barn under 6 år. Med andre ord er det en 
flott familieaktivitet om ettermiddagen.

LØPET I TALL
Antall deltakere: 612
Antall løyper: 10
Antall poster totalt: 50
Antall småtroll (barn under 6 år): 13
Antall kakestykker: 75 (utsolgt)

FAKTA

Orientert hilsen Rune Svihus
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ORIENTERING

Ny deltakerrekord på O-løp

Nydelig dag for 
orienteringsløp. En post 
var plassert på toppen av 
Kleppevarden.

Frøyland-løper Wibeke Lende sto 
for løpets beste plassering med en 
5. plass i klassen damer 16-39 år.

I o-løp som går i byggefelt er det en stor fare for at poster blir flyttet på. Derfor 
kan det være lurt med postvakt. Rune Svihus tok oppgaven seriøst og fikk låne 
morens elsykkel. Denne suste han rundt på i fire timer og rettet på poster.
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DU FINNER OSS PÅ 
M44, BRYNE

TLF. 51 77 86 70

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!

ANNONSER
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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

VÅRE BUTIKKER
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



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

ANNONSER
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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

Arne Garborgs v 15, 4340 Bryne 

Tlf. 51 48 70 70

GANDDAL • TLF.: 51 67 55 41

Adr:  Verdalsveien 28,  
 4352 Kleppe, NORWAY
Tlf:      +47 51 42 57 44,   
Fax:  +47 51 42 57 45 
Mob:  +47 909 77 141
E-post:  ide@idereiser.no 
Web:  www.idereiser.no

ANNONSER
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l

EXTRA ØKSNEVAD
7 - 23

Express
6 - 24 (9 - 21)

Søn 9 - 21

EXTRA KVERNELAND
7 - 23

STOLT SPONSOR AV FRØYLAND IL


