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FRØYLAND
IDRETTSLAG
Stiftet 14. november 1931

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

VÅR VISJON:

Kontingentsatser for 2019

TRIVSEL FORAN ALT

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.

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

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

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

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.

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

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 styreleder

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

TOTALOPPLEVELSEN
I flere av Rogalandskommunene pågår det en
debatt om (manglende) kommunale tilskudd
og utbetalingen av disse. Frøyland idrettslag
(FIL) som de fleste andre idrettslag er avhengig
av dugnad, statlige og kommunale midler samt
andre tilskudd og gaver for å kunne opprettholde
et godt idrettstilbud på et tidsriktig anlegg. FIL
eier og drifter selv sitt eget anlegg og det aller
meste skjer på dugnad enten det er drift eller
oppgraderinger/vedlikehold. Og det er ikke noen
få timer vi snakker om, men tusenvis av timer,
verdt millioner av kroner som utføres gratis
av enkeltpersoner for å hjelpe andre. Det er
beundringsverdig og noe som burde applauderes,
og ikke undergraves på noen som helst måte.
Ved behov for investeringer dekker stat,
kommune og idrettslaget selv 1/3 hver av
beløpet. Denne modellen fungerer utmerket så
lenge tilskuddene utbetales enten i forkant eller
underveis når investeringer foretas. Dette sikrer
lokale initiativ og vilje til å dekke den siste 1/3
delen via dugnad. Dersom kommunene ikke
avsetter nok midler, slik som en ser i Sandnes
kommune hvor det er ca 10 års etterslep,
lammes både handlekraft og dugnadsånd. Det
ironiske er at om kommunen selv var byggherre
og ikke idrettslaget så vil regningen til slutt bli
dobbel så stor for kommunen som da må dekke
«dugnadsdelen» selv. Når tilskuddet utbetales
er helt avgjørende for idrettslagene sin evne til å
foreta investeringer.
Over til noe mer sportslig J Turneringer som
Plussbankcup på Flekkerøy og Kattegatcup
i Grenaa er høydepunkter for barne- og
ungdomsavdelingen i fotballgruppa og like kjekke
å være med på hvert år. Jeg var på Kattegat som
tilskuer i år og fikk se turneringen litt utenfra
og inn. Innsats fra både spillere og trenere var
upåklagelig som alltid. De som ikke har vært
med på turnering som ledere/trenere selv, vil
aldri forstå hvor mye tankevirksomhet, krefter
og innsats som ytes både på dag og nattestid.
Belønningen for lederne er selvsagt at det er
ekstremt givende, både det å se enkeltspillere vise
ting en har øvd på, at laget fremstår på en god
måte til at det sosiale fungerer godt.

Frøyland representeres på
ypperlig vis også gjennom
foreldre og tilskuere som
solidarisk stiller opp på alle
kampene i Kattegat. En god
anledning til å bli kjent på
tvers av kull både for spillere og
foreldre. Mens vi satt på tribunen
og diskuterte alt mellom himmel og jord kom
vi inn på diskusjon om hva vi selv husket som
utøvere fra Kattegat og tilsvarende turneringer
som barn/ungdom. Kanskje overraskende på
ivrige trenere / foreldre som tenker at pokaler og
1, 2 og 3 plasser betyr mest , men det viser seg
gang på gang at det er gode opplevelser både
på og utenfor banen som huskes best. Jeg spilte
selv flere turneringer i Danmark som ungdom,
men klarer ikke huske et eneste fotballresultat fra
denne tiden. Det jeg derimot husker er discoen,
mye penger mellom hendene til å handle snop,
kameratskapet og alt det som foregikk mellom
kampene. Det er noe for oss voksne å tenke på
når vi er på turnering, at uansett om en får stor
eller liten pokal, eller kommer sist så er det den
totale opplevelsen og det som skapte mest
trivsel som huskes av utøverne. Som leder
er det annerledes, spør trenerne og de husker
prestasjoner, detaljer og mål flere år tilbake i tid
fra enkeltkamper J
I tillegg til fotballen har de andre
utendørsidrettene vært i full sving gjennom vår
og sommer. Friidretten arrangerte sitt første
stevne på «nytt» anlegg 12. september, det
er stor stas for idrettslaget å kunne arrangere
fullverdige friidrettskonkurranser på anlegget
igjen. På side 18 Kan dere lese om Atle Aarre
som nå har valgt å takke av etter 15 år med
fantastisk innsats for friidretten i FIL, og han
etterlater seg en friidrettsgruppe som har alle
forutsetninger tilstede for å kunne fortsette
den positive utviklingen. Orienteringsgjengen
treffer jeg både titt og ofte i Kalbergskogen
både under konkurranse og trening. Noe av det
mest fascinerende med orienteringsgruppa er
lavterskelen i forhold til å få med «nye voksne»
ut i naturen som orienteringsløpere, en god
anledning til å kombinere trening med lokale
naturopplevelser og et godt sosialt miljø.
Hilsen Jarl

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
Ragnhild Egeland Berg
997 37 877
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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ORIENTERING

«Gull-Jonas» forsvar
på hjemmebane
Mor og datter Tove
Bjerkreim (t.h.) og Eirin
Bjerkreim Kleppa stilte på
lag i løpet i Kalbergskogen.

Tekst: Karl Berg Skogen
Forventningen var store til Jonas og hans makker Trine
Bolstad Scheie (Ganddal IL) da de skulle løpe tomannsstafett i
Kalbergskogen.
- Det var et veldig kjekt løp. Trine gjorde fire gode etapper.
Jeg bommet skikkelig på første etappe, og måtte faktisk
ha en liten rastepause i et bringebærkratt. Men de andre
etappene gikk greit, så vi er fornøyde med bronsemedalje,
sier Jonas Bolstad Scheie.
Frøyland IL arrangerte løpet, og Rune Svihus var løypelegger.
- Vi fikk gode tilbakemeldinger på løypene, og flere var
fornøyd med at at vi hadde brukt østsiden av skogen. Der er
det mer åpen og lettløpt, sier en fornøyd Rune Svihus.
4

Løypeleggeren var også fornøyd med at Jonas og Trine
leverte løp som holdt til medalje, nok en gang.
-Jonas og Trine løp inn til bronsemedalje og var mye
nærmere de foran i år. Snaue 14 minutt bak vinnerne Erik
Lima (Ganddal IL) og Martin Blystad (Stavanger OK), forteller
Svihus.
Også i den individuelle klassen klarte FIL-løperne seg godt:
17. Håvard Svihus
24. Tove Bjerkreim
34. Kari Borgen
75 løpere fra hele Rogaland hadde møtt opp. Stavanger
OK stilte med imponerende 21 løpere. I tillegg kom et par
internasjonale løpere fra Danmark.

rte pallplassen

Jonas Bolstad Scheie i
kjent stil i skogen.

Kari Borgen i full fart ut fra startposten.
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ORIENTERING

Tok sprint-gull i Larvik
Nå går Jonas (30) for
sprint-trøya i
Tour de Orientering
Tekst/foto: Rune Svihus
Jonas Bolstad Scheie (30) sitter i godstolen på Orstad og
slapper av. Han har nettopp vært ute å matet hønene
som han har beitende i hagen. Jonas er ikke bare hønebonde, han har også gjort seg bemerket med sterke
orienteringsprestasjoner i sommer. Under O-festivalen i
Larvik, som er Norges største orienteringsarrangement, tok
han like så godt gull på sprintdistansen.
Du vant jo sprintdistansen H-17 foran sterke navn som Frode
Sørensen (Grane Arendal) og Marius Staff (Toten Orientering).
1. Hvordan var løpet?
For min del var løpet tilnærmet perfekt. Som du sier var det
et sterkt felt med mange gode løpere. Jeg var klar over at jeg
måtte gi jernet fra start og treffe på post-inngangene. Dette
klarte jeg, samtidig som jeg mestret de uvante forholdene og
grovorienterte meg inn til løpsøkonomiske veistrekk.
2. Hvor høyt vil du rangere seieren opp mot seierene i
Hardhausen 2017 og pallplasseringen i det internasjonale
løpet i Albania 2017?
Jeg vil nok rangere dette gullet høyest. Forventningene før
festivalen var å tilegne seg mest mulig erfaring og lære av
landets beste o-løpere, da er det stort og overraskende å stå
på toppen av seierspallen.
3. Hva er målet videre i sesongen?
I slutten av september kommer «Tour de Orientering» til
Njåskogen. Der blir det naturlig for meg å kjempe om gode
tider på de innlagte spurtene og grønn trøye sammenlagt.
4. Og til slutt; Hva er ditt råd til unge Frøylandsløpere som vil
nå like langt som deg
Haha, nå får du meg til å føle meg som en ringrev i sporten.
Jeg har drevet aktivt med orientering i 3 år og tror det
viktigste er å ha det gøy, holde seg i form og være med
venner.
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Jonas løper inn til gull
under sprintdistansen i
Larvik.

Fra venstre: Trine
Selvikvåg, Rune
Svihus, Håvard Svihus,
Bjørnar Andre Alvær
Sandsmark og Jonas
Bolstad Scheie.
Foto: Trine Bolstad
Scheie.

Frøyland markerte seg
på O-festivalen i Larvik
Tekst: Rune Svihus
I sommer deltok fem løpere fra Frøyland på O-festivalen i
Larvik. Løperne skulle gjennom sprint, mellomdistanse og
langdistanse på tre dager. For Frøyland sin del var dette først
og fremst en mulighet til å lære og oppleve Norges største
orienteringsarrangement. Likevel forsynte laget seg grovt av
gode plasseringer.

Søndag og siste dag av o-festivalen foregikk i skiftende vær.
En hard og lang etappe der det datt ned hagl på størrelse
med klinkekuler fra himmelen, gjorde løpet utfordrende på
mange vis. Flere av løperne våre fikk gode plasseringer. Trine
Selvikvåg kom på pallen med sin 3. plass.

Fredags kveld startet med sprint. Våre løpere hadde
ankommet Larvik i bil fra Jæren, og var nok spente på
formen etter den lange kjøreturen. Løypa gikk for det meste i
boligstrøk, slik at høyt tempo var nøkkelordet. Jonas Bolstad
Scheie raste gjennom de 2,5 kilometerne på 21.11 og tok et
gledelig gull i kortløypa til H17. (se egen sak).
Lørdag våknet løperne til lukten av Bjørnars populære
omelett. Ved frokostbordet ble det diskutert taktikk for
dagen, og alle var enige om å la seg inspirere av gårsdagens
opptur. En krevende mellomdistanse i «røft» terreng stod
på programmet. Det var steikende sol og tett mellom
drikkepostene. Selv om ikke resultatene ble like oppløftende
som på fredag, var det ingenting å si på innsatsen. Rune
Svihus fikk beste plassering av Frøyland-løperne med en 4.
plass.

I dette huset bodde Fil-løperne under O-festivalen. Her har
Rune Svihus vasket draktene til en ny dag i Bøkeskogen i
Larvik. Foto: Trine Selvikvåg
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Bli med på intervalltrening

Har du lyst til å springa saman med
andre? Me har intervalltrening
kvar mandag klokka 19.30.
Tekst og foto: Trine Selvikvåg
Dette er ei rein kondisjonsøkt, og du
treng ikkje kart eller kompass for å vera
med. 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.

Bak frå venstre: Jonas Bolstad Scheie, Morten Bjerga
Sundli, Tove Bjerkreim, Bjørnar Andre Alvær Sandsmark,
Jostein Skretting, Svein Oddvar Netland, Ole Fossfjell,
Håvard Svihus, Tor Gunnar Osen og Frode Ungar. Framme:
Trine Selvikvåg
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Få varsel trening og treningsopplegg på
mobilen:
• Last ned appen Spond
• Søk opp filorientering
• Skriv inn gruppekode ZHTBY

INNEBANDY

Torsdag er den store
innebandydagen på Frøyland!
Tekst: Haakon Ødegaard
Torsdagene er det stor aktivitet i Frøyhallen fra ettermiddag til sent
på kveld. Da presser vi inn de fleste lagene våre og omlag 100
innebandyspillere tar turen til hallen i løpet av disse timene. Vi har fortsatt
plass til flere og ønsker nye, unge og gamle spillere velkommen til ny
innebandysesong. Vi har køller til utlån, så hvis du har innesko har du alt
utstyret du trenger for å være med å trene med oss.
Treningstider innebandygruppen (Frøyhallen):
1-3.klasse		
torsdag 1700-1800
4.klasse			torsdag 1800-1900
G13			
mandag 1800-1930 (Kvernhallen)
			torsdag 1900-2030
G15			torsdag 2030-2130
Foreldreinnebandy
torsdag 2030-2130
A-lag
		
mandag 2000-2200
			onsdag 2000-2200
A-laget
A-laget gjør seg klar for en ny sesong i 2.divisjon. Selv om laget er litt
svekket er målsetningen å klare minst 5 plass som forrige sesong. Lye
har fått hjem fire spillere som trapper ned eliteseriesatsing i Sandnes
og blir den store favoritten, Stavanger og Sola kjemper nok om de siste
medaljeplassene, mens vi må belage oss på å knive med Brodd og Ålgård
om plassene bak de tre topplagene.

A-lagets kaptein, Tommy Jespersen, er
tilbake for fullt etter en skade som holdt han
på sidelinjen store deler av forrige sesong.

Maratontabell A-lag
Statistikk over kamper og målpoeng for vårt A-lag er oppdatert. Frode
Hagerup har fortsatt flest kamper med 126, han er også den eneste som
har spilt alle 11 sesongene innebandygruppen i Frøyland har eksistert.
På målpoeng (mål+målgivende pasning) må han derimot se at Haakon
Ødegaard har gått forbi med 286 poeng på sine 90 kamper. Tommy
Jespersen ligger på tredjeplass med 136 poeng på 49 kamper. Totalt har 68
spillere spilt kamper for Frøyland.

Topp 5:
Antall sesonger

Antall kamper

Antall mål

Antall pass

Antall poeng

Haakon Ødegaard

7

90

115

171

286

Frode Hagerup

11

126

164

115

279

Tommy Jespersen

5

49

74

62

136

Jørgen Mikkelsen

4

33

73

56

129

Bjørn H Røken

9

101

61

50

111

Hele maratontabellen blir publisert på vår facebookside.
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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!

Kiropraktor Andersen på Orstad
Bestill time i dag
tlf. 51 42 33 81/482 27 422.
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Velkommen til

SHOPPING & OPPLEVELSER

på Jærhagen
SKYLAND TRAMPOLINEPARK
ER ENDELIG HER!

Hverdager
Lørdag og Søndag
Skolefri

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

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

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

Mat/drikke:
Coop Express
Holdbart
Coop Mega
Vinmonopolet

14 - 20
10 - 20
10 - 20

Tjenesteytende:
Spesialbutikker:
Apotek 1 Lerka (1. etg.) Kristinas Systue
Phone Lab
Apotek 1 Jærhagen
Arena Treningssenter
Brilleland
Skyland Trampolinepark
Cutters
Jærklinikken
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)

jaerhagen.no

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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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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IDRETTSSKOLEN

Idrettsskolen starter igjen
Frøyland IL sin idrettsskole har startet igjen. Vi ønsker nye
medlemmer velkommen og gamle velkommen tilbake.
Idrettsskolen er et tilbud for barn i alderen 0-5 år. Vi har 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 gruppen 0-3 år er det fri lek sammen med foresatte,
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 vil barna få litt
instruksjon av ansvarlig trener.

NOTISER

Vi er også å finne på Facebook som “Frøyland Idrettsskole”.
Bli medlem der og få mer informasjon om treninger, hvordan
bli medlem av Frøyland IL og andre ting som omhandler
Idrettsskolen.
Ta kontakt med leder Tormod Bjørkli hvis dere ønsker mer
informasjon.
Kontaktinfo:
Tlf.: 97 98 14 56 Mail: tormodbjorkli@gmail.com
Tormod Bjørkli
Leder Idrettsskolen Frøyland IL

STAFETT FOR LIVET

MANGLER DU NOE TRENINGSTØY ?

”Kreftforeningens Stafett for livet Time” vil bli arrangert på
idrettsanlegget 06-07.juni 2020. Vi er stolte av å kunne stille
anlegget til disposisjon for en slik god sak.

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.

Søk gjerne opp arrangementet på Facebook hvor du vil
finne mer informasjon og bli oppdatert på hvordan du kan
melde deg som frivillig eller som deltaker. Mer informasjon
vil også komme i neste utgave av FIL i Fokus.

HUSK REFLEKS!
Vi går nå inn i en tid med mørke kvelder. Husk å bruke
refleks når du trener i mørket både langs trafikkert vei og
på sykkelstier. Syklistene har en tendens til å komme fort de
også ...

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

FIL I FOKUS
FiL i Fokus kan også leses på www.froylandil.no og på
Frøyland idrettslag sin Facebookside.
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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

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.

INFORMASJON OM
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

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

MIN IDRETT

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.

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 ITavdeling på support@idrettsforbundet.
no
Tormod Bjørkli
Medlemsansvarlig Frøyland IL

MIN IDRETT PÅ MOBIL

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.
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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
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FRIIDRETT

Nye konkurransedrakter
Tekst og foto: Atle Aarre
Friidretten bestemte seg for å hedre anskaffelsen av nytt
stadionanlegg for Frøyland IL med å få nye spesialdesignede
konkurransedrakter.
Undertegnede har en god kompis i Oslo som driver sitt
eget enkeltmannsforetak og lever av å gjøre nettopp dette.
Petter Sveen har siden liten gutt vært glødende opptatt av all
sport, men særlig basketball. Etter flere år i norsk toppserie
i basketball og mens han jobbet med mobiltelefoni, startet
han i 1998 sitt eget lille selskap, SoulSport, der han mest på
hobbybasis laget basketdrakter som minnet om de som ble
brukt i NBA.

Hobbyen ballet etter hvert mer og mer på seg og de siste
syv årene har det vært hans levebrød. Nå er det ikke bare
basketdrakter han designer og får laget, men drakter innenfor
all slags idrett, fra ishockey i Harstad til fotball, friidrett,
håndball, etc. på Sørlandet.
For noen år siden da jeg trente Frøyland, Bryne og Lye samlet,
laget han drakter i Bryne sine farger og med gepardmønster
på siden for å symbolisere fart, og nå altså egne drakter
for oss i Frøyland sine farger, hvitt, rødt og sort og med vår
spennende 200 m start på ryggen med baneinndeling fra
bane 3 til 6.
Bryne Kiropraktorklinikk har sponset draktene og vi synes de
er kjempefine.

Draktene på planleggingsstadiet

Annbjørg Skretting og Signe Drøpping

DITT LOKALE BILVERKSTED
Alle bilmerker
Reparasjoner
Service
EU kontroll

Betal når det passer deg
– be om MECA Kortet

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

www.mecacarservice.no
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FRIIDRETT

Takk for meg, for nå
Kjære FIL-venner,
Etter 15 år og 16 sesonger i FIL friidrett takker jeg av for
nå. I åtte av disse årene var jeg også trener for sprinterne
i fellesprosjektet sammen med Bryne og Lye. Jeg hadde
opprinnelig sagt at jeg kunne være med i FIL friidrett ut 2020
men etter et særdeles travelt sisteår, både på jobb, privat og
med friidretten, kjenner jeg at det er riktig å takke av for nå
Det har vært meget givende å være med å bidra, men også
slitsomt i perioder der en har vært mye alene med ansvar for
alt fra å være formann til oppmann, trener, materialforvalter,
sjelesørger og skyteskive. Jeg har allikevel ikke vært alene
hele tida, og særlig med våre yngste utøvere har jeg hatt god
hjelp opp gjennom årene. Jeg er veldig takknemmelig for det.
De eldste utøverne har jeg allikevel i en årrekke styrt nesten
på egenhånd og med en kombinasjon av å føle meg sliten og
å mangle motivasjon tror jeg det er det beste for alle at jeg
tar en pause.
Jeg ønsker heller ikke å bli en «7ende far i huset» og tror
det er sunt at nye krefter slipper til. Jeg elsker friidrett og
kan etter hvert se for meg å bidra som talentutvikler på
individnivå men for nå blir det pause en periode.
Vi har all grunn til å være stolte av idrettslaget vårt. Vi har
et flott anlegg som vi eier selv, god økonomistyring og stort
potensiale til å drive godt i årene framover. La oss alle forenes
rundt vår visjon om at vi er et mangfoldig idrettslag med flere
idretter og at vi viser gjensidig respekt for hver gruppering og
passer på alle deltagende enkeltindivider.
Takk for meg,
Atle Aarre

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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Første friidrettstevne
på nytt tartandekke
Tekst: Kjersti Egeland Aasgård /
Foto: Jan Søyland
Torsdag 12.09.2019 gikk
starten for første idrettstevne
på det nye tartandekket. Hele
188 påmeldte deltagere fra
regionen fordelt på totalt 337
enkeltøvelser sørget for et
stadion fullt av både utøvere og
tilskuere.
Totalt 26 dommere og
funksjonærer sørget for at alle
øvelsene ble gjennomført i
henhold til et stramt tidsskjema
– det bør nevnes at hele 42
løpeheat ble gjennomført
med nytt elektronisk
tidtakingssystem på kortere tid
enn oppsatt!
Til tross for at regnværet
tydelig viste seg frem i
kraftige bøyer, ble dette et vel
gjennomført stevne med flere
gode resultater og personlige
rekorder blant flere utøvere.
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FRIIDRETT

Frøyland representert i 6 av 8 løpebaner!

Nye konkurransedrakter på
COOP Jærcup Lye 22.08.2019
Tekst: Kjersti Egeland Aasgård
Frøyland Friidrett representerte seg i nye unike
konkurransedrakter på COOP Jærcupstevnet på Lye. De er
produsert i Oslo og har fått en spesiell detalj. Du har kanskje
lagt merke til at den nye løpebanen vår ikke starter på
nummer 1 på langsiden – dette er tatt med på baksiden av
den nye drakten som er inspirert av amerikanske løpedrakter.
Stevnet på Lye ble godt gjennomført og Frøylands
friidrettstalenter viste til gode resultater.

Mathilde Aasgård i luftig svev
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I J-13 stilte Signe Fossdal Drøpping og Anbjørg Skretting som
løp 60 meter på 8,81 og 9,41 sekund. Samme jentene viste
også til gode prestasjoner i kulestøt med beste lengde på
7,19 og 7,42 meter. Marie Fossdal Drøpping stilte alene til
start på 1500 meter i J-15 og gjennomførte et godt løp på
5.32.00.
I den minste gruppen 7-9 år stilte 7 unge lovende fra Frøyland
som fikk prøve seg på 60 meter, terrengløp, lengde, liten ball
og spyd. Resultatene skrives på utdelte lapper de får med seg
hjem, men blir ikke registert for denne aldersgruppen.

Herlig gjeng i flotte drakter - Mathilde, Elida, Alva, Marie
og Ellinor.

TURN

Frøyland sine deltakere klar for defilering på Ogna.
Tone Brueland

Kretsturnstevne på Ogna 15.–16. juni 2019
Tekst: Irene Heigre Brueland
Årets kretsturnstevne ble arrangert av Brusand Turnforening.
Som vanlig var det trening på lørdagen, turnfest og
underholdning om kvelden og defilering og oppvisning
søndag.

Deltakere fra Frøyland:
Bente Skjørestad, Hilde Skjørestad, Tone Brueland, Irene
Brueland Heigre, Heidi Underhaug, Solveig Egholm, Reidun
Laihinen, Turid Bilstad, Gry Merete Olsson, Anita Meisland,
Inger Therese J. Alvestad, Lovise Årstad Hauge, Kjersti
Stokdal, Liv Skretting, Helen Kverneland Skår. Siv Mari
Hundsnes Nordmark fra Orstad er også med på bildet.

Litt lunsj på skolen etter vel gjennomført trening. Foto Inger Therese J. Alvestad
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TURN

Gymnastrada i Dornbirn,
Tekst og foto: Ingrid Brueland
Mer enn 18 000 deltakere fra 65
nasjoner deltok på den 16. World
Gymnastrada i Dornbirn. Vi deltok
på Norges fellestropp sammen med
utøvere fra 24 ulike klubber. Troppen
hadde treninger, generalprøve og tre
flotte oppvisninger. Både utøvere,
trenere, forbund og publikum
var veldig godt fornøyde med
prestasjonene.
I tillegg til egne treninger og
oppvisninger har vi sett mye flott turn
fra alle verdensdeler. Vi har møtt nye
og gamle turnvenner fra fjern og nær.
Østerrikerne er gode på organisering
- og dette arrangementet er intet
unntak! Alt gikk på skinner - til og
med da åpningsseremonien måtte
utsettes i tre dager pga et forferdelig

Fra åpningsseremonien i Bregenz
Foto: Irene Brueland Heigre
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tordenvær søndag ettermiddag.
Skoleovernatting, busstransport,
sosiale sammenkomster,
deltakerlandsby med underholdning,
turnoppvisninger og liv og røre. Vi
hadde en fantastisk uke i Østerrike.
Se offisielle bilder fra dette flotte
arrangementet på www.wg2019.at
Vi gleder oss allerede til neste
gymnastrada som arrangeres om fire
år i Amsterdam.
Deltakere fra Frøyland: Gry Merete
Olsson, Tone Brueland, Lovise
Å.Hauge, Inger Therese J. Alvestad,
Reidun Laihinen, Solveig Egholm,
Irene B. Heigre, Hilde Skjørestad,
Bente Skjørestad, Turid Bilstad,
Heidi Underhaug.

Østerrike

7. – 13. juli 2019
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TURN
... mer bilder fra Østerrike

Den norske fellestroppen. Foto: Norges Gym og turnforbund.

Fra en av oppvisningene våre i Bregenz
Foto: Norges Gym og turnforbund)

Den norske troppen klar for innmarsj på
åpningsseremonien. Foto: Irene B. Heigre

Sånn bor vi på turnstevne  Foto: Irene B. Heigre

Sjynt å kjøra buss! Foto: Tone Brueland

24

FOTBALL

Ny rekord på Tine Fotballskole
Tekst og foto: Ken Arild Nordmark
Frøyland IL i samarbeid med Tine arrangerte i midten av
august sin årlige fotballskole. Tilbudet som er gratis strakk
seg over tre dager og tiltrakk seg drøye 150 unger hver
dag.
For å få hjulene til å gå rundt så stilte 20 ungdommer opp
for å bidra til at unger fra 9-14 år fikk bruke deler av sin
siste ferie uke hos det lokale idrettslaget sitt med gode
venner og aktivitet.
Hver unge fikk utdelt t-skjorte og ryggsekk som vil bli godt
brukt. Spesielt ryggsekkene blir godt brukt når ungene skal
på banen med en ball i nettet.
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FOTBALL
Fotball

Frøyland Gutter 8
Tekst og foto: Ørjan Tollefsen
Frøyland Gutter 8 er en god gjeng på 14
stk. Etter sommerferien er vi godt inni
fotballsesongen igjen. Trener på mandager kl
17:00 og har to lag som stiller til seriekamper
hver onsdag.
Vi er en god gjeng som liker å jobbe hardt og
som har det det gøy! Vi øver på pasninger,
posisjonering på banene og lure bevegelser.
Ingen trening er komplett uten at guttene scorer
en masse mål.
Vi er alle #1 og laget er Frøyland!

Bilder fra Team Bygg Turnering på Bryne i Juni
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J8 på Masiv Cup
Tekst: Nina Gauvik / Foto: John Arne Gauvik

Vi trener mandager kl. 17.00-18.00. Dersom flere jenter født
2011 har lyst å prøve seg på fotball, er det bare å møte opp.

På en av de varmeste dagene i juni, spilte Frøyland jenter 8
turnering på Ålgård. Tross solen som steikte for fullt, var det
ingenting å si på innsatsen. Mye smil, latter, mål, ballspill og
ikke minst is ble det. En flott turnering med kjekke jenter.

Trenere: Kari Auestad Sivertsen og Tove Skadsem.
Oppmann: Nina Gauvik.

		
Viktig å takke for kampen. Fra venstre:
«Oppmann» Nina Gauvik, trener Kari Auestad
Sivertsen, Thea Ivarda S. Olsen, Mathilde Søreide
Amundsen, Kaja Vatland, Oda Gauvik, Thea Angelica Thu,
Ane Skadsem, Tomine Lindland Egeland, Evelin Laland.

Premieutdeling. Fv: Ane Skadsem, Tomine Lindland
Egeland, Thea Ivarda Sivertsen Olsen, Mathilde
Søreide Amundsen, Oda Gauvik, Kaja Vatland.

DU FINNER OSS PÅ
M44, BRYNE
TLF. 51 77 86 70
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FOTBALL
Fotball

En flott gjeng

Sørcup J10

spilletid, 2 av lagene var uten innbytter.
Jeg er personlig imponert over hvor
godt de klarer seg når vi hadde
delt inn i 3 lag, ble selvsagt noe
tap men ganske jevnt fordelt
på seirer, uavgjort og tap.
Mange gode prestasjoner
av jentene!

Tekst: Magnus Frøyland

16 av totalt 18 mulige jenter
reiste til nydelige Flekkerøy
rett etter skoleferien var
begynt. Første turen for
gjengen, så det var nok
endel spente jenter. Men
dette gikk bra, alle jentene
oppførte seg eksemplarisk,
og sov hver natt på skolen.
Lene & Anita passet på at
de fikk i seg mat, tannpuss
og dusjing.

Ei flott turnering hvor vi
allerede gleder oss til neste
år - nå vet vi hvordan det
funker!
Å få reise med J10 på
turnering er en fryd, kjekke
jenter og ei sterk, samlet og god
foreldregruppe. Dette betyr mye og
vi håper å få reise på cuper i mange år
sammen!
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Flott vær alle dagene, litt sur vind, men det er vi
vant med på Jæren også. 3 lag var påmeldt, dvs.
5 kamper totalt for hvert lag disse dagene. Dette var
passelig da jentene også ville bade, handle litt i butikken
og kose seg rundt skolen. Vi hadde delt inn i 3 faste lag på
forhånd som gjorde at vi ikke trengte rullere eller tenke på
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Vi hadde også en samling i hytta
til Jæren Sparebank, nydelig
beliggenhet - her samlet vi familiene
til spillerne og hadde litt grilling ene
dagen, grillen jobbet litt sent men ny
grill er kjøpt til neste år, så gjenstår det å
se om vi får låne hytta i 2020 også.

Frøyland G11 på Sørcup
Tekst: Marit Bråten
Det var en spent gjeng som møtte opp i gym salen fredag
kveld. Etter en forrykende utvikling sportslig i vår, var
forventningene til årets Sør Cup høye blant både store og
små.
Vi var så heldige å få låne med oss Bjørnar Risa Taksdal fra
Undheim for anledningen, så da hadde vi to innbyttere til
kampstart på lørdagen. Hedda Meisland fra J11 var også med
oss noen kamper i mål. En tøff jente med en lysende fremtid.
Takk for innsatsen Bjørnar og Hedda!
Vi skulle spille 10 kamper, og gutta gikk på med friskt mot
fra første spilleminutt. Lørdagen ble helt klart den kjekkeste
dagen, fotballmessig. Med 3 seiere og et knepent tap i siste
kamp.
Men det er tøft å være en 11 år gammel gutt på fotball-cup,
med sol, vind, lek, sene kvelder og tidlige morgener. Så
utover i turneringen gikk kreftene tom. Men gutta gråt og
blødde for laget - for en gjeng, og for et samhold!
Vi voksne er heldige som har fått følge slike flotte gutter på
nok en flott turnering.

Viktig å sjekke at medaljen er
ekte. (Foto: Bjørnar BråtenKlovning)

Engasjerte trenere,
Kjell Rune Langenes
og Andreas Heskestad,
gir gode råd i pausen.
Fra venstre: Bjørnar,
Johannes, Elias, Bjørnar
(Undheim), Linas,
Benjamin, Vetle, Sondre
og Brage.
(Foto: Sigve Amdal)

Premieutdeling. Øverst fra venstre: Benjamin Leivestad, Linas Nisja Heskestad, Johannes Langenes, Sondre Kalberg Haugen,
Bjørnar Bråten-Klovning, Elias Nydal Eide, Bjørnar Risa Taksdal, Brage Rosseland Rugland. Forran: Vetle Pedersen. 		
(Foto: Anne Mette Leivestad)
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FOTBALL

Jenter 11 på Sørcup
Tekst og foto: Jakob Eide
Alle 10 jentene på laget var med på årets beste begivenhet
på Flekkerøya.
Vi spiller 7´er fotball, men meldte på 2 lag for å få 10 kamper.
Utenom tap for noen høye dansker, og et knepent tap for
Havdur, så vant vi det meste.
En fantastisk innsats av jentene, og ikke minst heiagjengen på
sidelinjen.

Bytur på Starbucks Kristiansand:
Hanna Moe Eide med Hedda
Gauvik i bakgrunnen.

Det er tross alt det sosiale som er viktigst på turnering, og det
var en veldig kjekk langhelg for alle sammen.

Tydelig spent gjeng på bananbåten: Linnea S. Eriksen,
Iselin Rovik, Hanna M. Eide, Tuva Alme og Julie E. Sletta.
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Bak fra venstre: Ragnar Torgersen, Hanna Moe Eide,
Marte Torgersen, Irmelin Hegre, Hedda Gauvik, Linnea
Smedegård Eriksen, Wilde Rolfsen Østebø, Iselin Rovik
og Børge Meisland. Foran fra venstre: Tuva Alme, Hedda
Meisland, Jakob Eide og Julie Engstrøm Sletta.

Bak fra venstre: Ragnar Torgersen, Hanna Moe Eide,
Marte Torgersen, Irmelin Hegre, Hedda Gauvik, Linnea
Smedegård Eriksen, Wilde Rolfsen Østebø, Iselin Rovik
og Børge Meisland. Foran fra venstre: Tuva Alme, Hedda
Meisland, Jakob Eide og Julie Engstrøm Sletta.
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FOTBALL
Fotball

Gutter 12
Tekst: Morten Laland
Plutselig var høstsesongen i gang igjen med treninger
og kamper. Bildet under er fra oppvarmingen før
hjemmekampen mot Rosseland 27. august. Vi fikk spille
kampen på nyklippet gressbane, på kanskje distriktet flotteste
anlegg. Flere av gjestene kommenterte det flotte anlegget
vårt, som for anledning badet i sol og deilig sommervær. 		

«Me er heldige som bur på Frøyland!»
Når det etter hvert blir kaldt og mørkt utover høsten, kan vi
heldigvis mimre fra en kjekk turnering på Flekkerøya. Tenk at
vi nå har hatt vårt siste opphold som lag på SørCup. Heldigvis
ble også dette siste året en minnerik opplevelse for både
spillere og alle på sidelinjen. Guttene spilte 15 kamper på de
fire dagene vi var der. I forkant var vi redd vi hadde tatt oss
vann over hodet med så mange kamper, men guttene stod
på fra begynnelse til slutt. Jeg tror alle lagene vi spilte mot
opplevde et lag som virkelig gav motstand og som spilte god
fotball. Det er kjekt å se guttene fortsetter å utvikle seg og at
de stadig viser nye kvaliteter som fotballspillere. Litt vemodig
er det at vi ikke skal til Flekkerøya neste sommer, men da
venter nye utfordringer på oss i Danmark.
Utover høsten skal vi delta på to turneringer. 8.september
er det Madlacupen og 26.-27.oktober OBOS-cup på Hinna.
Sesongen blir avsluttet med bortekamp mot Austrått
29.oktober. De 17 aktive spillerne, som G12 i skrivende stund
består av, har mange spennende fotballminutter i vente, og vi
trenere kan anbefale alle å få med seg noen av disse.

Bak fra venstre: Henrik Slettedal, Kjell
Grude Østrått, Jonas Lohne, Tobias
Egeland, Kristian Håland, David Fjelde,
Elian Nedrebø, Benjamin Salvesen,
Henrik Handeland, Torbjørn Laland,
Sebastian Lilleøre og Kasper Fylling
(Foto: Cecilie Lindland)
32

Bak fra venstre: Tobias Egeland, Jonas Holgersen, David
Fjelde, Kasper Fylling, Henrik Slettedal, Elian Nedrebø,
Sebastian Lilleøre, Kristian Håland, Henrik Handeland, Kjell
Grude-Østrått, Jonas Lohne, Benjamin Salvesen og Torbjørn
Laland. (Foto: Elin Lilleøre)

Sebastian Lilleøre (Foto: Elin Lilleøre)

På bilde fra trener
og mot venstre:
Jonas Holgersen,
Henrik Handeland,
Sebastian Lilleøre,
Kjell Grude-Østrått,
Benjamin Salvesen,
Elian Nedrebø,
David Fjelde,
Kasper Fylling,
Tobias Egeland og
Torbjørn Laland
(Foto: Elin Lilleøre)

En pust
i bakken
mellom
kampene:
Kjell GrudeØstrått,
Benjamin
Salvesen,
Kristian
Håland,
Henrik
Handeland
og Kjetil
Fylling
(Foto:
Åshild
Skurve
Håland)
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FOTBALL

G13 på Kattegat Cup
Tekst og foto: Kai Eriksen
Som førstegangsreisende til Grenaa stilte Frøyland G-2006
med 13 spillere til dyst i Kattegatcup. Med værgudene på lag,
spente trenere/foreldre ble det en fantastisk ramme for gode
fotballdager i Danmark.
Gruppespillet startet med to seirer, 5-2 over Nesjar IF og 2-1
over Bakke IF.Dag to ble det en kamp, hvor vi spilte uavgjort
0-0 mot et godt Randaberg lag. Noe vi kunne se oss godt
fornøyd med.

Siste gruppespillkamp ble spilt mot svenskene fra Tofta
GIF, igjen så endte det med uavgjort resultat 2-2. Med 8
poeng og andre plass i gruppen, ble det kvalifiseringsspill i
A-sluttspillet hvor motstander FL FART viste seg å bli ett hakk
og to sterke enn oss.
Kattegatcup 2019 kan oppsummeres; mye fin fotball, god
innsats, vannkrig, tett luft i klasserommet og sist men ikke
minst veldig kjekk ungdom.

Bak fra venstre: Karl Evertsen Grødem, Tobias Gudmestad, Eskil Thingbø-Støldal, Filip Grude Malm, Endre Hegre,
Isak Auestad og Max Pedersen. Foran fra venstre: Preben Hagland, Tobias Smedegård Eriksen, Estin Lundeby,
Ludvig Kalberg, Theodor Horvath Kvingedal, Martinius Erga Eriksen og Joakim Hanssen.
Lagledere for G-2006: Kai Eriksen og John Trygve Lundeby
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G14 på Kattegat Cup
Tekst og foto: Kjetil Fylling
11 14-åringer + 3 12-åringer = G14 i Kattegat 2019.
Kjempetur på alle måter, med 2 seire i gruppespillet og
avansement til A-sluttspillet.

Kjekke gutter, snoping på Netto og Kvikly, bading i både
bassenget og på stranda, chilling på luftmadrassene i
klasserommet og sportslig fokus.
Vi trenere er meget godt fornøyd med gutta! Gleder oss
allerede til neste år!

Der tapte vi knepent 1-0.

35

FOTBALL

G15 – Kattegat 2019
Tekst: Magnus Frøyland
13 gutter, 5 av disse fra Bjerkreim reiste til Danmark - de var
godt kjent med guttene fra Frøyland fra forrige Kattegat
cup, samt flere Krikturneringer de siste årene.
Noe riski med kun 2 innbyttere, noe vi har erfart fra tidligere
turneringer - men denne gang gikk det bra. Første kvelden
gikk vi samlet ut og spiste Italiensk, dette var hyggelig som
vanlig og vi fikk i oss godt med mat som trengs før en tøff
turnering.
Sommeren meldte sin ankomst som vanlig, og vi hadde
varme og solrike dager i Grenaa.
Vi var 5 lag i gruppa, litt utur ene kampen gjorde at vi endte
som nr.3 i gruppa og dermed klar for B-sluttspill. ( dette var
fryktelig irriterende da nivået i A ikke var særlig høyere, vi var
gode nok til å vinne A også )! Men vi måtte bare nullstille og

tenke at gull er gull - semifinalen endte med klar 4-1 seier,
Finalen endte 5-1 til slutt. Guttene tok gullet veldig fortjent,
vil allikevel tørre påstå at begge finale lagene gikk på 50%
etter lange og varme dager, men våre gutter var sterkere og
ikke minst bedre, da får en også slike resultat når ting butter
litt i mot på slutten av turneringen.
Et gull som jeg håper guttene kan ta med som gode minner
videre i livet, i tillegg til alt dramaet rundt i kampene med
strafferedninger, utvisninger, knuffinger mot motstandere i
og etter kamp, svømmehallen på kveldene, alt dette og mer
er viktig å ta med seg videre.
Ellers takker vi for en flott tur til Grenaa hvor vi toppet det
hele med Gull!
En flott gjeng gutter, mye humør, glad og positive gjeng
bidrog til at turneringen igjen endte knallbra.

Lagbilde etter finale

Oppladning til finale
36
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FOTBALL

J15 med velfortjent 1.premie rundt halsen
J14 på pallen med sin flotte 2.plass
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J15 beståande av:
Karen Rafols Fosse
Silje Eiken Nilsen
Amanda Skjæveland
Hanne Dahle Mæland
Sofie Helmersen
Sofie Nygård
Sofie Knudsen
Ella Darlyn Vignes Erga
Katrine Hegre
Anita Heimvik
Marit Emilie Haukeland
Lena Robberstad

GULL
OG SØLV TIL
J14 OG J15

JENTENE
Tekst og foto: Hege Børretzen Rame

J14 beståande av:
Ingrid Rame
Johanne Friestad
Anne Marte Vaage
Megan Mathiassen
Kine Herikstad
Julie Robberstad
Karen Schøld Seterdal
Linn Ingeborg Engen Olsen
Oda Bruntvedt Kverneland
Anne Lene Eike
Celina Eik Mathiassen
Hanna Haaland
Evelyn Berry
Pernille Frøyland

Busstur/biltur, overnatting på skule, sosialt samvær på tvers av
lag, kjønn og alder.
Å reisa på turnering er veldig kjekt.
26 jenter fordelt på 2 lag reiser avgårde til årets Kattegat cup og
kjem heim med 2 pokaler og medalje “rundt halsen”. Begge lag
kom til finale.
J14 møter Grenaa, for 2.gong under turneringa, og taper 3-0 rett
og slett for eit bedre lag. Men, jentene spelar ein mykje bedre
kamp denne gongen og gir Grenaa meir motstand enn i den
innledande kampen. Det blir dermed ein flott 2.plass.
J15 møter Hjelmeland, for 2.gong under turneringa, og det blir
litt av ein triller til finale. 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger
gjer at det må avgjerast på straffesparkkonkurranse. Med mange
spente trenerar og føresette som publikum, vinn heldigvis våre
jenter. Det blir derfor ein flott 1.plass.
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