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VÅR VISJON:

Kontingentsatser for 2020

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
Intersport M44 Bryne
Som medlem i Frøyland Idrettslag får
du rabatt ved kjøp hos Intersport 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

Utleie av klubbhuset i
Frøyland Idrettslag
Skal du ha konfirmasjon, bryllup, barnedåp

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

eller feire deg selv? Da kan du leie klubbhuset

LIKEVERD:

2. etasje, med tilhørende kjøkken.

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

NB! For å leie må du være medlem

• 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

i Frøyland Idrettslag. Vi har et flott lokale i

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

«FLEST MULIG, LENGST MULIG, BEST MULIG»
- VIKTIGERE ENN NOEN GANG!
Tekst: Jarl Frøyland
Det har vært stor aktivitet i Frøyland IL i høst –
heldigvis. De fleste grupper og lag har kunnet
gjennomføre treninger, stevner og kamper innenfor
smittevernsregelverket helt frem til midten av
november. Det er en klar målsetning at alle i idrettslaget
skal kunne trene så normalt som mulig, både av hensyn
til fysisk og psykisk helse. Det har vi oppnådd for mer
enn 95% av idrettslagets medlemmer nå i høst. Det
er kun noen få A-lagsspillere i fotballgruppen over
20 år og veteranfotballen som siden mars måned
ikke har fått lov å trene som normalt. Vi forventer at
det fremover blir større grad av lokale tilpasninger i
smittetiltakene for idretten, og vi er forberedt på å både
begrense, stenge og åpne for aktivitet fortløpende i
tråd med helsemyndighetens anbefalinger.
I lys av at smittesituasjonen har gått feil vei de
siste ukene på nasjonalt nivå, strammes det nå
inn på smittevernreglene, og det treffer spesielt
innendørsaktivitetene. Allidretten har derfor valgt å
ta tidlig juleferie, det samme har friidretten gjort for
de yngste gruppene. Begge med godt håp om bedre
tider fra januar 2021. Håndball og innebandygruppene
er i full gang med treninger, men også her rammer
koronatiltakene nå kamper og minirunder for flere
av kullene. Barne- og ungdomsfotballen fikk fullført
høstsesongen med kamper, og kan fortsatt trene
utendørs gjennom vinteren. Både orientering- og
turngruppen har mulighet for å holde god avstand i
treningssammenheng og fortsetter med sine aktiviteter.
Det har vært rapportert lite smittespredning via idretten
frem til i dag. Det at smittevern tas på alvor og en i
tillegg har gode rutiner for sporing, gjør idrettslagene
til viktige allierte for myndighetenes smittekontroll
fremover. Restriksjoner på bruk av garderober og
færre deltakere og publikum håndterer vi bra allerede
i dag. Vi må være forberedt på at enda mer aktivitet
kan måtte flyttes utendørs gjennom vinteren, og
dermed være kreative og tenke alternativt for å kunne
gjennomføre idrettsaktivitet.

SKRIBENTER FR A 9. KLASSE
I denne utgaven har vi utfordret
9.klasse på Frøyland Ungdomskole
til å levere tekster knyttet til
idrettslagets verdier: Frivillighet –
Idrettsglede – Likeverd. Det kom inn
mye godt arbeid, og vi har valgt å
gi følgende skribenter spalteplass
denne gang:

I idretts-Norge er uttrykket «flest
mulig, lengst mulig, best mulig»
hyppig brukt. Dette er viktigere
enn noen gang. Koronasituasjonen
har gjort det svært utfordrende å
holde mange utøvere i aktivitet,
spesielt gjelder dette tenåringene
og de unge voksne. Alternativene til
idrett er ofte stillesitting innendørs – det
er noe de fleste gjør mer enn nok av allerede. Fra
et folkehelseperspektiv og for ungdommen selv er
aktivitet viktig for fysisk og psykisk helse. Det er bra
å ha noe å gjøre på fritiden, spesielt i disse tider. Vi
må derfor ha et idrettstilbud som er attraktivt for flest
mulig, og gruppene og laglederne må gjøre sitt ytterste
for å holde på så mange som mulig, lengst mulig.
De aller fleste av våre utøvere er med så lenge de
har det kjekt – det er derfor vi har «Trivsel foran alt»
som vår visjon i Frøyland Idrettslag. Trivsel er også
avgjørende for å få ut det potensialet den enkelte
utøver har, enten det er turn, løping eller ballidrett det
handler om. Alle kan ikke bli landslagsspillere, men alle
liker å mestre og å kjenne på følelsen av at en får «noe
igjen» for treningen. Både trenere, foreldre og utøvere
har et ansvar for å få frem «godfølelsen» hos flest
mulig, både gjennom måten aktiviteten organiseres på
og via ros og oppmuntring.
Noen av våre utøvere, sist eksemplifisert med den
fantastiske fotballreisen til Marius Lode, har potensiale
i seg til å oppnå høy nasjonal og også internasjonal
klasse. Bygda har fostret flere landslagsspillere i fotball
og innebandy de siste 10-årene. Det viser at i Frøyland
IL er det rom for å bli virkelig god - om det er det som
er målet. Vi kunne ikke hatt en bedre ambassadør
enn Marius Lode, som har jobbet særdeles hardt for å
komme dit han er i dag, og som nå «belønnes» med
å vinne gull med Bodø Glimt og uttak til A-landslaget.
I Frøyland IL skal ikke fokuset være på å «lage» en ny
Marius verken i fotballen eller i andre grupper – så
enkelt er det nok ikke! Med fokus på trivsel og så
mange i aktivitet som mulig, så vil vi også i fremtiden
få frem noen utøvere som tar steget til toppidretten,
mens de aller fleste vil finne glede i idrett på
breddenivå.

Signe Fossdal Drøpping (9B) skriver
om sine opplevelser fra flere år i
friidrettsgruppen i Frøyland.
Natan Kozikowski (9A) har tanker
om at e-sport kan knytte enda flere
ungdommer til idrettslaget.

Astrid Susanne Almås (9A) har
skrevet om frivillig arbeid og gir
oss et flott portrett av ildsjel Jan
Søyland.
Christian Kvarme (9B) har intervjuet
Haakon Ødegaard om hans store
innsats for innebandymiljøet på
Frøyland.

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
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Fotball

ENDELIG FOTBALL for jenter og gutter
Tekst: Eirik Malde
Bilde: Jan Søyland
Mandag 24. August 2020 var en stor dag for mange barn
født i 2015. Det hadde gått gjetord i barnehagene på
Kverneland om at treningen skulle begynne denne dagen, og
rundt 30 gutter og jenter hadde kledd seg for å delta på sin
første fotballtrening.
Spenningen var stor når de skumle trenerne sto i inngangen
til bingen og ba de ta på seg antibac før de fikk komme inn.
Litt skummelt til tross, iveren var stor etter å møte vennene
sine, få nye venner og kanskje sparke en ball for første gang.

Det var stort engasjement, og ungene fikk øve på å føre
ballen, skyte i mål og spille mot hverandre. Alle hadde en god
opplevelse, og vi fikk til å med øvd på regel nr. 0: Vi skal være
greie med hverandre, motspillerne og dommeren.
Fokus fra trenerne sin side vil være å legge opp til et bra
både fotballfaglig og gøy opplegg, og har som mål om “flest
mulig, lengst mulig”. Det er derfor fritt frem for alle som vil
ta med ungene på trening - vi kommer til å legge til rette for
alle. Hvis det er spesielle hensyn som må tas, eller andre ting
dere vil diskutere, ta gjerne direkte kontakt med en av oss
trenere.

Elias Laputjov fører ballen under trener Kenneth Frøylands kyndige
veiledning. Linus Bøe og Ludvig Holdhus prøver å sette Elias ut av
spill.

Coach Heggelund tar en alvorsprat med jentene og forklarer
hva som skal til for å bli fremtidig toppspiller. Ernæring, hvile og
trening er stikkord.

Gard Kverneland Gjerde bruker all sin kraft for å skåre et mål.
Torkel Frøyland jobber hardt på returen, mens far Vegard Gjerde
har hendene i lommen.

Aletta Birkeland Gjerde med fin tyngdeoverføring. Emma
Malde jobber hardt hjem mot mål, mens Helene Skretting
ligger godt plassert foran eget mål. Dina Grastveit er på vei
opp i angrep etter en god defensiv jobb.
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r 5 år

EN HYLLEST TIL

GULLGUTTEN

Tekst: Rune Pedersen Bore

Marius Lode fra Kvernaland. Flagget på
brystet. I troppen på A-landslaget. Og nå
seriemester!
Lagkamerater som Hans Kristian Håland, Joakim Grødeland
og Rune Svihus har over en periode utviklet seg til å bli
lagkamerater som Patrick Berg, Philip Zinckernagel og
Jens Petter Hauge. Og nå, landslagkamerater i Erling Braut
Haaland, Alexander Sørloth og Martin Ødegaard. Blant
landets beste spillere, og Marius er en av dem
For alle som kjenner og
har fulgt med på reisen til
Marius, vet man at det ikke
har vært lett. Det startet i
Frøyland, med knallharde
tilbakemeldinger fra
stoppermakker Joakim
Grødeland hver trening
og kamp. Psykisk må
denne perioden ha vært
veldig lærerik. Veien gikk
videre til Bryne FK. Et
uheldig inntak av ritalin
og nedrykk var to mørke
episoder i kapittelet om
fotballspilleren Marius.
Men boken var ikke ferdig
skrevet. Det neste kapittelet
skulle bli skrevet i Bodø,
og B-gjengen ble byttet ut
med den gule horde.

På fire år i Bodø-Glimt har Marius vært med på opprykk
fra 1. divisjon til Eliteserien, sølv i Eliteserien og nå
seriegull. Det er en prestasjon man må ta av seg hatten
for. Det er ikke bare AC-Milans Hauge, målpoenggarantist
Zinckernagel eller mannen med legendenavnet i Bodø,
Patrick Berg, som skal ha æren for suksessen til de helgule.
Det skal en stopper med et taktomslag og en fart i
internasjonal klasse fra Kvernaland også ha. Marius har blitt
en av Glimts beste menn, og nå en av landets beste.
Vi er med på å oppleve ett nytt kapittel om Marius nå, og
han fortjener en hyllest. På valgene han har tatt. På måten
han har stått i nederlagene. Marius føyer seg inn i den
eksklusive rekken av Frøylands-gutter på A-landslaget til
Norge, sammen med Nils Ove Hellvik og Ragnvald Soma.
Han har all verdens grunn til å være stolt, og det er vi i
Frøyland IL også. Hele bygda følger med på reisen, en
reise som blir mye pratet om. På anlegget til idrettslaget
og på skolene i bygda. Du har blitt ett forbilde for bygdas
yngre generasjon, og vist at det er mulig for en gutt fra
Kvernaland å nå langt innen fotballen. Er det lov å håpe at
det neste kapittelet som skrives om fotballspilleren Marius
heter «Et proffeventyr i utlandet»?
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G14

VELGJENNOMFØRTSESONG
Tekst: John Trygve Lundeby
Bilde: Ove Moen
14 treningsglade gutter har utgjort
årets G14 lag. Dette skulle bli sesongen
hvor vi endelig skulle spille på stor
bane, og vi rakk en treningskamp
i vår før koronaen stengte ned all
aktivitet. Lokaloppgjør mot Klepp gav
skikkelig mersmak. Skuffelsen ble desto
større da det ble full treningsstopp
og vårsesongen røk. Da vi endelig
kom i gang igjen med treninger i juni
var det en motivert og ivrig gjeng
som møtte opp på treningsfeltet.
Kampprestasjonene i høstsesongen
varierte en god de l- ikke uventet. Første
sesong på stor bane og et redusert
treningsgrunnlag kan forklare det. Vi
endte til slutt midt på tabellen, med
4 seire, 1 uavgjort og 4 tap. Absolutt

godkjent. Ekstra deilig var det å avslutte
med storseier på hjemmebane mot
Lura. Vi ser frem til neste sesong! Takk
også til 07 gjengen som har gitt viktige
bidrag i kamp, blant annet med fast
keeper. En fin gjeng har også deltatt på
treninger gjennom året.
Årets innsatspokal går til Preben
Hagland. Preben har hatt stabilt
oppmøte, er positiv i holdningene og
går foran som et godt eksempel både
på trening og i kamp. Han trøkker til i
dueller og må også tåle mye juling. Med
et godt overblikk gir han gjerne den
forløsende pasningen og han har også
videreutviklet begge skuddbeina denne
sesongen. Opptil flere av årets mål har
kommet på langskudd. Innsatspokalen
er vel fortjent. 

Peder Njærheim med innsatspokalen

INNSATSPOKAL
2020, G16
Innsatspokalen for 2020 gikk til
Peder Njærheim. Han har vist
solid innsats, godt oppmøte på
trening, gode holdninger på
banen og har vist store framskritt
i 2020. Det har mange andre
også på dette laget!
Sesongen 2020 Gutter 15-16
En høstsesong med mange
kamper ble avsluttet med siste
kamp i november. Vi hadde to lag
i serien – men ikke nok spillere
til to lag, så mange av guttene
spilte 2 kamper pr. uke. Men
det er kjekt med kamper, så det
fungerte fint. Vi avsluttet som
puljevinnere i 3. divisjon med vårt
2-er lag, og endte litt lenger ned
på tabellen i 2. divisjon med vårt
1-er lag.
Trenere/lagledere Pål Njærheim,
Dag Egil Alme, Just Salvesen og
Kjetil Fylling gleder seg til 2021
sesongen!

Preben Hagland fikk
årets innsatspokalt.
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Lagbilde

Martin, John og Marton i oppvarming.

- Steffen med innsatspokalen

FOTBALL

GUT TER

19

Martin, David,
Eskild, Ari, Alex,
Elias, Håvard, John,
Jonas og Trond
håper på bedre
innsats i 2. Omgang

Tekst: Trond Aase
Bilde: Jan Søyland
Etter en fin vintersesong med gode treninger var det for oss,
som alle andre en ufrivillig koronapause i midten av mars.
Vi kom i gang igjen i slutten av mai og trente da to ganger
i uken fram til slutten av juni. Etter ferien fikk vi også med
juniorene fra A-laget. Så nå var vi en fin gjeng på hver
trening. Synes guttene gjør en kjempe innsats.
17. august var det endelig duket for årets første fotballkamp
mot Viking 3 på vestbanen. Kampen endte 3-3 i deilig
sommer temperatur. Herlig å få være i gang igjen med
skikkelige fotball.
Etter hvert blei det og gjort endringer i reglene, slik at vi
kunne få med noen 20 åringer på disp.
Resultatmessig blei det litt opp og ned utover høsten. Flere
gode kamper mot gode lag som ga oss en plass midt på
tabellen.
Siste kamp blei en pussig opplevelse borte mot Vardeneset
2. Her dominerte vi stort første kvarteret og ledet 2-0. Så
plutselig sloknet vi i 5 minutt og da var det plutselig 2-2.

Resten av kampen hadde vi et voldsomt press men fikk ikke
inn det avgjørende målet. Fikk og en bisarr situasjon rett før
slutt. Frank blei meid ned bakfra alene mot keeper inne i
sekstenmeteren. Dommeren dømte korrekt straffe, men 11
Vardeneset spillere flokka seg rundt dommeren, sånn at han
omgjorde det hele og droppa ballen. Det endte dermed 2-2.
Målscorer Ari og et sjølmål.
Dermed var sesongen over. Vi fortsatte å trene ut november,
for så å ta helt fri i desember. Neste sesong starter igjen i
januar.
Vi synes at det har vært en kjekk sesong, på tross av korona
herjingene.
Trener teamet har bestått av Trond, Jan og Magnus. I tillegg
har Sigbjørn vært med i oktober, da A-laget hadde en pause.
Innsatspokalen 2020 går til Steffen Brekken. Gratulerer så
mye til ham. Han har kun vært borte fra ei trening hele
sesongen.
Trenerteamet Trond Aase, Jan Søyland og oppmann Magnus
Frøyland takker for, tross alt, en jille sesong.
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Fotball gutter 2007
Tekst og bilde: Morten Laland
Da er den 8.sesongen unnagjort for guttene og de har
all grunn til å være fornøyd med egen innsats. Sesongen
ble jo ikke helt som vi hadde sett for oss med første år i
ungdomsfotballen, men det ble en flott opplevelse likevel.
Vi hadde første kamp 26.august på hjemmebane og
avsluttet sesongen på Varhaug 28.oktober. Etter 9 spilte
kamper ble det scoret 55 mål og sluppet inn 25. Dette
sikret oss en fin andre plass, to poeng bak Nærbø og tre
poeng foran Vigrestad.
På hver kamp, både hjemme og borte, har vi hatt en
trofast heiagjeng som har støttet oss og heiet oss fram.
Takk til alle som har møtt opp og støttet oss gjennom
sesongen og håper dere har kost dere like mye som
spillerne og vi trenere har gjort.
Guttene hadde fortjent en flott sesongavslutningsfest slik
som vi pleier, men det går dessverre ikke slik samfunnet er
nå. Vi får ta vår del av samfunnsdugnaden så får vi heller
ta en oppkjøringsfest til våren om det er lov da. Her skulle
vi for første gang delt ut innsatspokal til en av guttene.
Den første innsatspokalen gikk til Benjamin Salvesen. Den
ble delt ut på treningsfeltet i forkant av treningen 17.nov.
Benjamin har vist god innsats både på trening og kamp
gjennom hele sesongen. Han er en spiller som tar ansvar
og har en viktig rolle på laget.

Benjamin Salvesen
fikk årets innsatspokal
Bak fra venstre:
Jonas L, David,
Jonas H, Henrik S,
Kristian, Yassin, Mohamad.
På kne fra venstre: Kasper, Kjell,
Sebastian, Benjamin, Henrik H,
Tobias, Sondre. Liggende: Torbjørn

Vi håper på en god treningsvinter slik vi får best
mulig oppladning til ny sesong og første sesong med
11er-fotball. Det skal bli knall å få spille på stor bane med
alle de nye mulighetene det gir. Om guttene fortsetter
med samme treningsiveren og fortsetter å utvikle seg slik
de har gjort til nå kan G-2007 bli spennende å følge med
på også i fremtiden.

DU FINNER OSS PÅ
M44, BRYNE
TLF. 51 77 86 70
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Fotball gutter 2014
Tekst: Håkon Tjørhom
Bilder: Marte Noor Andersen
Frøyland gutter 2014 er en kjekk
gjeng på rundt 13-14 spillere med
masse innsats og godt humør. Vi har
offisielt vært et lag i litt over et år og
startet opp forsiktig i fjor høst, men
samme uken som vi skulle starte opp
vår første ordentlige sesong, stengte
Norge ned og hverken treninger eller
turneringer kunne gjennomføres.
Magnus Halseth Stangeland
og Yousef Saeed Andersen
tar seg en velfortjent pause
underveis i treningen. (Bilde
tatt før korona)

Da vi var kommet over sommeren fikk
vi starte opp treningene på ny til stor
glede for både barn og voksne. Vi
trener en gang i uken og vi fokuserer
mest på lek, moro og ballbehandling i
tillegg til en god bolk med spill 2 mot
2 eller 3 mot 3.

Jenter 7 år er en god gjeng
på 16 jenter.
Tekst: Jakob Eide
Bilde: Daniel Sandvik
Ingen kamper denne
sesongen, men fantastiske
treninger i regi av Eirik
Malde og Gunnar
Engelsvoll.
Hjelpetrener Marita
Tjessem, oppmann Jakob
Eide
Jentene på laget:
Eline Lindland Egeland,
Emilie Thormodsæter
Hauge, Evelina Sande
Nesse, Hanna Madelen F.

Askeland, Lotte Egeland
Berg, Alexandra Grødeland
Sandvik, Elie Johnsen,
Emma Gramstad, Lotte
Otilie Strømstad, Malin
Matilde Søyland, Mariell
Fjermestad, Oda Moe Eide,
Olivia Nesse Veen, Pia
Engelsvoll, Pia Malde
Lagbilde etter høstens siste
trening. Bak f.v: Gunnar,
Emma, Olivia, Lotte Otilie,
Mariell, Oda, Jakob. Foran
f.v: Eirik, Pia E, Malin
Matilde, Pia M, Alexandra,
Elie

Etter jul er planen å få til noen
kampdager mot andre lag slik at vi får
vist frem den flotte Frøyland-drakten
vår.
Spillere: Erik Amdal, Gabriel Haaland,
Gregar Totland-Løvås, Jarle Dalva,
Leander Bøe, Magnus Halseth
Stangeland, Matheo Hermansen,
Matteus Berget, Olai Stenius
Slettevollen Korneliussen, Oliver
Skeggs, Rammy Damdue, Ruben Nesse
Håland, Sturla Tjørhom, Yousef Saeed
Andersen.
Trenere: Håkon Tjørhom, Ram Due,
Thomas Dalva

Fotball gutter 8 år
Lagbilde av gutter 8 år.
Venstre bak: Alexander Bjørkli, Viljar Woster Heggen, Liam
Lilleøre, Mikkel Aarestad Austerheim, Eric Handeland Mæland,
Eirik Fossfjell, Jeppe Heggelund, Sebastian Mathiassen Eik.
Venstre fremme: Luka Kokes, Sondre Tjørhom, Sondre Hole
Kverneland, Joakim Hamre Larsen, Åsmund Vetrhus, Torben
Frøyland, Oscar Maudal Ødegaard, Vlad Filip Nanciu, Lars
Haugland
Ikke til stede: Jon Laland, Max Holdhus
Trenere: Tormod Bjørkli, Ole Fossfjell, Jarl Frøyland, Roy Henrik
Heggelund, Stig Holdhus, John Erik Søiland Mæland, Håkon
Tjørhom
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FOTBALL

Kamp mot Bryne. Anna Kverme, Isabella Haugseng,
Ellinor Heskestad og Elida Egeland Berg (keeper)

Fotball jenter 10
Tekst og bilder: John Erik Mæland
Nytt for sesongen for oss var 7èr fotball. Større bane og flere
spillere på banen. Overgangen gikk over all forventing, og
jentene har hatt en fin utvikling. Vi er 14 jenter som trener
sammen hver mandag. I serien har vi stilt med 2 lag, og har
spilt masse kamper. Vi har et godt samarbeid med kullet over,
J11 med lån av spillere til kamper og treninger på lørdager.
I oktober så vant J10 en kampopplevelse hos Klepp Elite
med Coop prix Jentedagen. Vi fikk sponset snacks, brus og
kampbilletter til Klepp – Arna Bjørnar. Alle jentene stilte og
fikk en kjempefin opplevelse med å se Kleppjentene slå Arna
Bjørnar 2-1. Takk til Klepp IL som stilte som vertskap og Coop
prix som ga oss denne opplevelsen.
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Kleppkamp. Helena Tollefsen, Cilia Aleena Høyland Kåstad, Rikke
Horpestad, Julie Rosalinn Søyland, Elida Egeland Berg, Linnea H.
Mæland, Thea Gramstad, Anna Kverme, Emine Nereng, Linnea D.
Mæland, Mathilde Frøyland, Isabella Haugseng Antonsen, Mari
Viktoria Thu, Ellinor Heskestad og Malena Kleppa.

Høsten 2020 for Jenter 11
Tekst og bilde: Magnus Frøyland
Avlyste fotballcuper var trist, skikkelig
nedtur for foreldre, trenere og jenter.
Men i august fikk vi børstet støvet av
draktene som brukes i kamper, vi fikk
i det minste spille lokale seriekamper i
august, september og oktober.
Laget består pt. av 18 jenter som alle
bor og går sammen på skolen på
Frøyland. 4 supre trenere som utfyller
hverandres gode egenskaper på en
fortreffelig måte. Trenerne har som
hovedfokus at humøret skal være
godt, samholdet mellom jentene og
selvfølgelig best mulig utvikling for
hver enkelt jente. Egenevaluering på
trenermøter ca 4 ganger i året hvor

vi jobber med å stadig bli bedre som
trenere. (møtene foregås i helger med
god mat og drikke)!
Vi har hatt 2 lag i serien, og litt rullering
på lagene, sistnevnte er viktig for at
jentene skal føle tilhørighet til 1 lag og
ikke 2 lag. Jentene har hatt og kommer
til å ha god utvikling fremover, vi tenker
langsiktig og tror allerede nå at vi skal
slå bra fra oss neste sesong.
Nå blir det noen treningskamper i vinter
på 9er fotball med offside som møter
oss neste sesong. I slutten av november
blir det en avslutning for laget med
internkamp, pølser og brus, samt
utdeling av pokaler etc.

Dersom antallet fortsatt er 18 til neste
sesong så regner vi med å melde på
et 9er lag og et 7er lag i serien hvor
jentene vil rullere på begge lag. De vil
ha godt av litt 7er fotball også neste år.
Vi er heldige så har så mange flotte
jenter på laget og så lite «styr» med
negative ting, her må også takken rettes
til en solid, sterk og god foreldregruppe
som er enkelt å ha dialog med.
Vi håper på mange flotte år sammen,
og at vi får reise på sommercup til
Flekkerøya juni 2021.
Mvh John Kenneth Fjermestad - Daniel
Sandvik - Ole Fossfjell - Magnus
Frøyland
Fra venstre
liggende: Hedda,
Mathilde, Amalie S,
Mari, Alva, Kima
Fra venstre sittende:
Anea, Jorunn Sofie,
Sina, Nora Linnea,
Sandra
Fra venstre
stående: Eline, Malin,
Anne Helene, Vilde,
Frida, Amalie B.
Ikke tilstede: Miriam
(Covid-19 vennlig bilde.)

Jenter 12.
Tekst: Jakob Eide

Jenter 12 har fått spille en halv sesong i 2020. Resultater
og innsats absolutt helt på topp.
Toppkampen ble mot Klebe, der vi tapte knepent 10-9.
Men alle var enige i at vi spillemessig var det beste laget.

Jentene på laget: Foran f.v: Hedda Gauvik, Hedda Meisland, Tuva Alme,
Julia Bluszcz. Bak f.v: Iselin Rovik, Hanna M. Eide, Julie E. Sletta, Irmelin
Hegre, Julie Vaage. Trenere: Børge Meisland og Jakob Eide

Litt sosialt fikk vi til i sommer, en kjekk grillkveld med
bading og kos på Lutsi.
Vi trener nå sammen med Jenter 13, og gleder oss til ny
sesong i en større gruppe J13/J14.
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FOTBALL
Fotball
Nederst fra venstre:
Åsta Ueland,
Selma Johanne
Honore, Mathea
Mæland, Henriette
Handeland, Mariell
Haugland Seerup
og Misha Venice
Culas Sundt
Bak fra Venstre:
Linnea Liland, Tilla
Madsgård Semb,
Oline Svela, Maren
Laihinen Nyland,
Anna Helmersen og
Marie Langenes.

Frøyland jenter 13.
Tekst og bilde Linda Laihinen.
Endelig kom 2020 og denne flotten
gjengen kunne kalle seg jenter 13, og
begynne med seriespill, og ikke minst få
reise til Danmark og Kattegat Cup!

Tullebilde må man jo ha når man
skal ta lagbilde.

Mathea Mæland som fikk innsatspokalen
for J13.
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Sesongen startet så godt med
deltakelse i Kviaserien, hvor en vant
over Bryne i første kamp. Etter noen
spennende kamper mot Finnøy,
Bogafjell, Sandens Ulf og Forus og
Gausel hvor det ble 2 seirer og 2 tap
gikk jentene videre til B-slutt spillet
og var klar for kvartfinale mot Klepp,
MEN så kom Corona og alt ble satt
på vent, og det ble stopp i all aktivitet
en periode. Da en endelig kunne få
begynne å trene litt igjen var trenerne
kreative og gode og fikk til alternative
treninger hvor en klarte å overholde de
stadige nye retningslinjene som kom i
forbindelse med smittevern. Det satte
jentene stor pris på, for dette er jenter
som stiller opp på hver en trening med
godt humør og god treningsvilje, og
ønske om å trene mest mulig.
Denne sesongen har J12 og J13 trent
sammen, og hjulpet hverandre på
kampene. Jentene synes det er kjekt å
være en stor flott jentegjeng med 22 stk
på treningene. Med denne ordningen
har de også vært heldige som har hatt
4 rutinerte og gode treneren med seg.

For J 13 er det Frode Handeland og
Idar Mæland, og for J12 Jakob Eide og
Børge Meisland.
Det ble en kort 2020 sesongen.
Sesongen ble litt sånn opp og ned,
men det har vært viktig for laget å få
spille de få kampene de har fått spille.
Heldigvis at de enda bare er 13 år og
ikke 20 år😊  Nå  gleder  en  seg  til  2021 
hvor en forhåpentligvis kan få trene som
vanlig og få en tilnærmet normal sesong
som J14 og hvor en skal begynne å
spille 11 fotball. Det gleder de seg veldig
til.
INNSATSPOKALEN.
Ingen pølsefest hvor en normalt pleier
å dele ut innsatspokalen, men for J13
i 2020 gikk den velfortjente til Mathea
Mæland som alltid gir full innsats enten
det er på trening eller kamp. Gratulere
så mye Mathea!
En takk til alle de trofaste foreldrene
som på trygg avstand kamp etter kamp
uansett vær og vind står på sidelinjen
og heier på jentene. Fortsett med det.
Tusen takk til Frode og Idar for
innsatsen dere legger ned for laget uke
etter uke!

Velkommen til

SHOPPING & OPPLEVELSER

på Jærhagen

Klær/sko:
Lykkeliten 0-16
KappAhl
Match
Spotlight Fashion
MIZZY
Zavanna
Claire DK Woman
!Solid
City Outlet
Sport Outlet
Eurosko
Youth
Tjenesteytende:
Kristinas Systue
Phone Lab
Arena Treningssenter
Skyland Trampolinepark
Jærklinikken
NETT.express

Spesialbutikker:
Apotek 1 Lerka (1. etg.)
Apotek 1 Jærhagen (2. etg)
Brilleland
Synsam
Cutters
Glamour Nails World
Intersport
Floriss
Jærhagen Gull & Ur
Lekia
Møller Bil - Skoda
MUSTI
Norli
Normal
SAYSO
Sunkost
Thansen
Uno X
The Loox

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.
Mat/drikke:
Coop Mega
Coop Express
Holdbart
Vinmonopolet
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FOTBALL

Fotball jenter
15 og 17 år
Tekst: Dag Robberstad og Hans Kristian Håland
Bilde: Jan Søyland
Også i år har vi hatt en stor treningsgruppe for jentene som
er født fra 2003 til 2006. Totalt har vi 34 jenter som har
trent med oss denne litt spesielle sesongen. Vi fikk litt påfyll
i troppen rundt årsskifte, da flere jenter kom fra Orstad
til Frøyland. På tross av en lang pause i forbindelse med
nedstengningen av Norge i mars har de aller fleste jentene
fortsatt. Selv treninger med mye forfall er vi som regel over
25 jenter på treningene. Innsatsen på treningene er veldig
bra og jentene har utviklet seg bra, noe som også viser igjen
i resultatene i høst. Vi har stilt med lag på nivå 2 i både jenter
15 og jenter 17 seriene i høst. Resultatene kommer vi tilbake
til senere, først litt om vårsesongen.
Tradisjonen tro stilte vi med lag i Nordsjøcupen for begge
aldersgruppen. Innendørsturneringen med femmerlag og
håndballmål er en kjekk turnering og en god måte å skape litt
mer samhold på. Ingen av lagene nådde finalen i år, men vi
hadde lag i semifinale.
Vi hadde også begge aldersgruppene med i Kviaserien. Som
de fleste sikker vet ble aldri denne serien fullført på grunn av
koronaviruset. Vi startet bra og begge lagene hadde gode
kamper og utviklet seg fra kamp til kamp. Vi i trenerteamet
er nokså sikre på at vi hadde nådd langt om serien hadde
blitt fullført.
Så kom nedstengningen av Norge, som for oss førte til
stans i treninger fra 9. mars frem til vi fikk starte opp med
«koronatreninger» 27. april. Vi er imponert over hvordan
jentene stilte opp på treninger som var veldig annerledes enn
våre normale treninger. Faste treningsgrupper på 5 jenter.
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En voksen for hver gruppe og 2 meters avstand gjennom
treningen var utfordrende både for jentene og oss trenere.
Her fikk vi også utfordringer med vår store treningsgruppe,
da vi ikke kunne være flere enn 20 stykker på hver trening.
Løsningen var å dele aldersgruppene og trene med en
halvtime mellom treningene, slik at smitteverntiltakene ble
oppretthold. Vi er veldig glad for at Sven Kverneland og Jan
Helge Austli har stilt opp for å få treningene gjennomført. Vi
må heller ikke glemme å nevne at vår oppmann for jenter 17,
Knut Skjæveland lette fram sine gamle trenerkunnskaper og
bidro til at vi klarte å gjennomføre treningene i mai og juni.
Etterhvert som smitten sank her i Norge fikk vi mulighet til
å trene mer og mer normalt og seriespill i høst var en ekstra
motivasjon for jentene. Som tidligere nevnt hadde vi lag på
nivå 2 både i jenter 15 og jenter 17 seriene. Begge lagene
presterer bra i serien. Jenter 15 laget lå lenge blant topp 3,
men tap mot Egersund og Austrått i de to siste kampene
gjorde at vi endte på en 5 plass. Så nær 3 plassen var vi
allikevel at med uavgjort mot Austrått, hadde pallplassen
vært vår.
Også i jenter 17 serien viste vi godt igjen. Jeg tror mange av
de andre lagene sperret øynene opp etter 10-1 seieren mot
Havdur i første serierunde. En godt gjennomført kamp hvor
jentene viste hvor effektive vi kan være. Vi må vel ta med at
returkampen mot Havdur ble en tettere kamp, hvor vi til slutt
dro hjem en 3-1 seier. Finalen i gruppa ble spilt mot Varhaug
på hjemmebane i vår nest siste kamp for sesongen. Etter en
god første omgang hvor vi leder 3-1 og har god kontroll,
rakner det for oss i andre omgang og vi taper 6-3. Vi ender
dermed på 2 plass i serien.

FOTBALL

Organisering av kamper denne høsten har vært mer krevende
enn vanlig. Siri Schøld Varland og Knut Skjæveland, oppmenn
for henholdsvis jenter 15 og jenter 17, har stått på som
kampverter på hjemmekampene for å registrere publikum og
sikre at smittereglene ble fulgt. Vi ønsker også å rette en stor
takk til alle foreldre som stilte opp som kampverter denne
høsten. Uten dere alle ville ikke kampene kunne vært spilt.

Årets pokal for jenter 17 går til Anita Heimvik.
Begrunnelse:
Anita er på de fleste treninger. Hun er alltid positiv, fokusert
og seriøs på treningene. De siste årene har hun har utviklet
seg til en særdeles god back, og har i år tatt enda et stort
steg. Hun har også tatt utfordringen som midtstopper på en
god måte de gangene vi har slitt på stopperplass.

Innsatspokaler
En av årets største utfordringer for oss trenere er å dele
ut innsatspokaler. Det er mange som gjør en stor innsats
gjennom hele sesongen og fortjener hver på sitt vis å bli tatt
frem å hedret. Nå er det allikevel slik at det bare deles ut en
pokal for hvert lag.

Årets pokal for jenter 15 går til Julie Robbestad
Begrunnelse:
Julie er på de aller fleste treningene. Bidrar både på og
utenfor banen.
Hun går foran som ett godt forbilde i både trening og kamp.
Full innsats, og en seriøsitet som er gull verdt for alle lag.
Har utviklet seg til å bli en av de beste spissene i divisjonen.

Bilde 1: Anita Heimvik innsatspokalen J17
Bilde 2: Julie Robberstad innsatspokalen J15
Bilde 3: Oppvarming
Bilde 4: Fra venstre Oda Moi, Synne Laland
Martin og Linn Engen Olsen
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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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Fotball jenter 2012
Tekst og bilde: Gustav Grastveit
Det har vært god stemning på trening og kamp hele året.
Ekstra kjekt var det når kampsesongen endelig kom gang i
august. Dette var første sesong med femmerfotball og vi var
spente på hvordan det ville bli. Laget har hatt flott utvikling
og super innsats. Vi har tapt noen kamper og vunnet noen.
Siste seriekamp ble spilt mot Sandved IL i kaldt oktober-øs-pøsregnvær og endte med seier. Seieren kom etter kjempeinnsats og
jentene viste fram både sterk vilje og gode ferdigheter. Vi gleder
oss til fortsettelsen og ser frem til ny fotballsesong våren 2021.

Bilde er etter siste seriekamp som endte med
seier mot Sandved i skikkelig høstvær. Fra
venstre: Live Haarr, Aissata Bah, Nemi Mæland,
Edit Grastveit, Amalie Hagen, Gabriela
Dabrowska, Ida Rolfsen Østebø, Julie Nilsen
Østrem og Tiril Haga.
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FOTBALL
Fotball

Årsmelding for J19 sesongen 2020
Tekst og bilde: Ståle Grude-Handeland, trenar J19
Denne sesongen blei jo etter kvart veldig rar då. På nyåret
starta me opp med to innetreningar i veka, ei i Frøyhallen og
ei i Kvernhallen. På det tidspunktet var den troppen rundt
15 jenter, og på desse innetreningane var me gjerne ti-tolv.
Jentene var innstilt på at me skulle melda på eit elleverlag i
serien, på det lågaste nivået. Planen var at me gradvis skulle
gå over til å trena meir utandørs i mars. Men det kom me
ikkje skikkeleg i gang med. Bråstopp i midten av mars.
I juni kom me så i gang igjen. Og treningsiveren blant jentene
var då relativ stor, både fotballmessig og sosialt fekk me
eit solid løft. Fotballkretsen snudde seg rundt så best dei
kunne etter dei koronareglane som kom frå styresmaktene.
Fotballkampar skulle det bli. J-19 blei sett opp i pulje med
seks lag, Vigrestad, Vidar, Undheim, Sandnes-Ulf og Viking i
orden og tur. I løpet av hausten skulle me spela både heime
og borte mot alle.
Det viste seg at alle laga var bortimot jamngode, noko som
resulterte i at kampane stort sett blei tette, spennande og
interessante. Små marginar avgjorde ofte. Vidar må seiast
å vera hakket betre enn oss andre, og Undheim kanskje eit
lite hakk under. For vår del var sesongavslutninga kruttsterk.
5-0 borte mot Sandnes-Ulf på den nye flotte arenaen deira
blei etterfulgt av 6-3 heime mot Vigrestad. Mange mål,
mykje moro, hælspark og gode greier. Me var verkeleg gode
på tampen. På sluttabellen enda me som nummer tre, fem
poeng bak Vidar og to bak Viking. Her må også føyast til at
sesongbeste var heimekampen mot Viking. Me vann berre
1-0, men kontrollerte frå start til slutt. Eg tør nesten ikkje
tenka på kor bitter og inneslutta underteikna hadde vore
om Vilde Carlsen ikkje hadde sikra oss denne høgst fortente
trepoengaren.
Etter fjorårssesongen trykte mangeårig kontaktperson for
02-jentene, Åshild Carlsen, på pauseknappen og signaliserte
med det at ho kunne tenka seg avlastning for vervet. Ingen
tok stafettpinnen umiddelbart. Då det nærma seg sesongstart
i august, melde Tor Magne Brunes seg til teneste for nemnte
verv. Han utførte mange administrative oppdrag (datasjef,
medisinmann, dommarkontakt, koronaoppsynsmann,
flaggbærar og sparringspartnar) på glitrande vis.
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Dei største jentene våre spelar fotball i sterk konkurranse med
skulearbeid, jobb og andre aktivitetar. Samla sett har me vore
ein talrik tropp på rundt 20 jenter, men me har vel sjeldan
vore meir enn ti jenter på trening. Alvorsgraden har vore
noko meir skrudd til under kampavvikling. Me har hatt tett
samarbeid med J17, og lånt inn nokre av desse jentene ved
behov. Takk til J17-trenar Hans Kristian Håland som fekk dette
til på ein smidig måte.
Sesongen sett under eitt har to av jentene våre kanskje
prioritert fotball i litt større grad enn dei andre: Astrid Tveita
og Mia Grude Østrått. Då me skulle avgjera kven som skulle
få tildelt årets innsatspokal, bestemte me oss for at jentene
sjølv skulle få avgjera dette. Det overraska ikkje underteikna
at dei to nemnte jentene fekk flest stemmer. Mia vann med ei
stemme overvekt. Årets innsatspokal går difor til Mia Grude
Østrått.
I skrivande stund har me teke treningspause, kall det
gjerne sjølvpålagt koronapause. Troppen vår er i prinsippet
temmeleg stor, rundt 20. Sjølv om dei fleste av jentene
er frå Frøyland/Orstad, har me også jenter frå Stavanger,
Ganddal, Suldal, Verdalen og Bryne. Desse går på fleire ulike
vidaregåande skular og høgskular. Treffpunkta er mange.
Og etter som koronoaviruset har funne fram til fleire skular
i nærområda, held me litt avstand. Frå jentene si side er
det ønskjeleg med innetrening. Grunna koronasituasjonen
vil me ikkje få det inntil vidare. Internt i gruppa vår held me
kontakten, og avventar situasjonen. Truleg blir det treningsfri
resten av kalenderåret.

Årets
innsatspokal
J19 gjekk til Mia
Grude Østrått.
Her avbilda
i ein
koronavennleg
situasjon.

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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TEIKNA KART I
ARBEIDSVEKA
Orienteringskart blir som oftast teikna
av godt vaksne menn. Orienteringskartet
på Frøyland derimot, blir teikna av
15-åringen Anna Taksdal.
Tekst: Trine Selvikvåg
Bilde: Privat
Anna Taksdal er fødd inn i orienteringssporten. Med ei mor
som er tidenes mestvinnande orienteringsløper på kretsnivå
og ein far som har teikna 48 orienteringskart, har orientering
vore ein stor del av både kvardag og ferie gjennom heile
oppveksten. Anna blei tidleg med storebror på trening, og
sprang sine første A-løyper som 10-åring. I dag er ho ein av
landets beste ungdomsløparar i orientering. Med sin ekstremt
god kartforståelse, er ho derfor spesielt godt egna til å laga
kart. 
Vinn-vinn
I Norge er det klubbane som lagar og eig orienteringskart.
Frøyland IL fekk teikna sitt første kart i vår. Dette var det
faren til Anna, Oddvar Taksdal som laga. Nå teiknar Anna del
to av dette kartet med hjelp av faren.
- Eg har vore med far i skogen på synfaring fleire gongar for å
læra av han, men eg har travle kvardagar, og har ikkje fått tid
til å læra skikkeleg korleis eg teiknar på pcen og kva arbeid
som faktisk ligg bak sjølve synfaringa. Derfor tenkte eg eg at
arbeidsveka var ein god sjanse til å læra, seier Anna. 
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Det same syntest orienteringsgruppa i Frøyland IL, som fekk
tilsagn på spelemiddel til kartet i haust.
- Dette er ein vinn-vinn-situasjon. Firmaet Skogsopplevelser
hadde eigentleg ikkje tid til å begynna på utvidinga av
kartet før neste år. Men ved å bruka Anna, kunne dei
starta nå og me fekk mange timar med gratis kartarbeid. I
tillegg synest me det er stas å få vera Anna sitt første kart.
Me reknar med at me vil få sjå mykje til henne både som
o-løpar og kartteiknar dei komande åra, seier Rune Svihus,
grunnleggaren av Frøyland IL si orienteringsgruppe. 
Korona-vennleg arbeid
I arbeidsveka har Anna Taksdal vore ute og granska området
rundt Håholen og Floen nøye. Ho har sjekka detaljar som
stiar, skog, steinar, tette kratt, lyktestolpar og leikeapparat
for å teikna det inn på kartet og ferdigstilla eit delområde av
kartet.
- Det var ei veldig korona-vennleg arbeidsveke. Eg var heilt
åleine, men storkosa meg og gløymte heilt å ta pausar.  I
tillegg til å læra meir om synfaring og å ta eigne val, lærte
eg både å teikna på PC, korleis eg lagar grunnlag for å gå ut
å synfara og å reinteikna det eg har synfart. Eg har framleis
mykje å læra, men denne veka gav meg god innsikt i kor
mykje arbeid som faktisk ligg bak eit kart, fortel Anna. 
Det gjenstår framleis mykje arbeid med kartet, og
Skogsopplevelser reknar med å ferdigstilla kartet i 2021 eller
2022. 
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ORIENTERING
Fotball

FØRSTE O-LØP

PÅ FRØYLAND STADION
Tekst og bilde: Trine Selvikvåg

Innløp på stadion

- O-løp er det kjekkaste som finst, og det
var fantastisk gøy å springa på heimebane,
seier Anne Marie Gausel etter å ha kome
i mål på opningsløpet for det nye kartet
over Frøyland.

Det er ikkje så ofte det blir arrangert orienteringsløp på
tartandekke, men i oktober blei det endeleg sjanse til å
invitera orienteringssirkuset til sprintløp på Frøyland. Cirka
300 orienteringsløparar stilte til start med gullreine hender og
god avstand ved kunstgrasbanen. Løparane sprang ei sløyfe
rundt Knatten opp Kræjen, rundt Stemmen og tilbake til
stadion. 

- Eg trudde eg hadde ein kjempefordel sidan eg kjennar
området, men så er det som alltid utfordrande å finna fram
til dei beste vegvala, seier Anne Marie Gausel medan ho får
pusten tilbake etter innspurten på Frøyland stadion. 

- Det var veldig gøy å høyra alle dei tilreisande skryta av
orienteringskartet og omgivelsene på Frøyland, seier Anne
Marie. 
Overgang til Frøyland
Den rutinerte o-løparen har nyleg meldt overgang frå
orienteringsgruppa i Ganddal IL til Frøyland IL, og håpar at
orienteringsgruppa kan veksa til å bli ein breddeklubb for alle
som har lyst til å delta i orienteringsløp eller læra om kart og
kompass. 
– Med små ungar på 2, 4 og 7 år har det blitt mindre
tid til orientering i det siste. Derfor kjentest det veldig
naturleg å melda overgang til Frøyland for å vera med i
den lokale klubben- og for å bidra til å bygga opp eit miljø
for orientering også her på Frøyland. Eg har sett pris på å
delta på intervalltreninga i regi av o-gruppa og gler meg til
fortsettinga, seier Anne Marie og legg til:
– Etterkvart som ungane veks til håpar eg me kan få i gang
barnetreningar og nybegynnarkurs. Orientering er ein
familieidrett som passar for alle.
- Kva er det som er så kjekt med orientering?
- Eg elskar orientering! Eg likar at det er variasjon i kor o-løpa
blir arrangerte. Nokre gongar i tettbygde strøk, som for
eksempel dette løpet på Frøyland, andre gongar i skog som
i Njåskogen, eller i meir ope terreng som på Lyefjell. Eg likar
utfordringa med å bruke hovudet og å vera konsentrert om
å finna dei beste vegvala. Orientering er lågterskel og det er
alltid eit nivå som passar uansett form. Den beste kjensla er
når skoa er fylte med gjørme og armane er oppskrapne etter
ein bomtur i altfor tett skog. Nokre gongar går det bra og
andre gongar blir det mykje bom, men det er aldri kjedeleg.  
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FØRST I MÅL
PÅHEIMEBANE
Paul Terje Haarr var den første løparen som kryssa målstreken
i løpet på det nye kartet. Den rutinerte orienteringsløparen
bur på Frøyland, men spring for Ganddal IL. I 2014 satt
han i styret til orienteringsgruppa til Ganddal IL. Han fekk
då ansvaret for å dra i gang arbeidet med eit nytt kart i
området Kalberg-Åsland-Frøyland saman med firmaet
Skogsopplevelser. Planen var eigentleg at det var Ganddal IL
som skulle eiga sprintkartet på Frøyland, men då Frøyland IL
starta orienteringsgruppe i 2018 ga Ganddal IL frå seg desse
rettane for å hjelpa orienteringsgruppa til Frøyland med å
skaffa seg ein heimebane. 

– Det er gledeleg at Frøyland IL har ei orienteringsgruppe,
og at dei eig sprintkartet. Kartet er blitt bra, og løypene på
bedriftsløpet var gode, seier Paul Terje og legg til:
- Litt kjekt å vera først i mål når eg var med på starten.

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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ORIENTERING
Fotball

FOTBALLFAMILIEN HAR BLITT

ORIENTERINGSFAMILIE
Familien Bjerkreim Kleppa har hatt sine
timar med fotballtrening og kampar på
Frøyland stadion. Nå er det orientering
som gjeld.  I haustferien var dei på
plass for å delta i og heia på o-løp. Tove
Bjerkreim sprang inn til seier i klassen
Damer 60 år.
– Det var veldig kjekt å springa o-løp på Frøyland. Sjølv
om me har budd her i mange år, er det framleis plassar/
gater eg ikkje har vore i før, seier Tove. 
Ho gjer det svært godt om dagen, og vann også Tour de
Orientering på Kalberg i haust. 
Til vanleg har ho med seg mannen, Asgeir Kleppa ut i
orienteringsløypa. Han var påmeldt i løpet på Frøyland,
men kunne ikkje stilla. Derfor tok sonen, Jone Bjerkreim
Kleppa, plassen i staden. 
- Far blei diska, seier Jone i det han kjem i mål. 
- Eg gløymte å stempla på den siste posten, forklarer han.
- Dersom Jone hadde hugsa å stempla på siste post,
ville namnet Asgeir Kleppa ha trona øvst på resultatlista
i klassen Herrar Trim. Jone var nemleg halvanna minutt
raskare enn vinnaren.
– Eg håpar eg får lokka Jone, Eirin og kanskje Eva med
meir på orientering etter kvart, seier Tove og kikkar bort
på ungane og barnebarnet. 

SMITTEVERN I FOKUS
Løpet skulle eigentleg blitt arrangert på våren,
men det sette koronaen ein stoppar for. Med
oppdeling i puljar og fleire smitteverntiltak,
kunne arrangementet gå smittefritt av stabelen
i haustferien. Løpet blei arrangert av Frøyland IL
og Klepp kommune sitt bedriftsidrettslag. Her
passar Lise Bergli på at alle reingjer hendene etter
målgang.
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Ei ildsjel i

INNEBANDY

Tekst: Christian Kvarme, 9B Frøyland Ungdomskule
Foto: Privat

Det er mange her på Frøyland som er gode
å hjelpe til med idrettslaget. Foreldre,
tanter og onklar hjelp til, og til og med
utøvarane sjølv kan også stille opp.
Den personen eg har valt å intervjue er
ein trenar. Han er trenar for Frøyland
Innebandylag. Eg har nemleg valt å
intervjue Haakon Ødegaard.
Haakon Ødegaard er ektemann og far til 3 barn. Han er
40 år, og trenar i innebandy i FIL. Han trenar forskjellige
aldersgrupper; G15, G10 og barnehage. Han er veldig
glad i fotball, sjølv om han ikkje spelar sjølv. Han heiar på
fotballaget «Tottenham», og ser nesten alle kampane deira.
Eg set meg ned og ringer han. Vi helser og eg spør om han er
klar til intervju. Han seier ja, og vi byrjar.

Kva motiverer deg til å vere trener, og tilbringe mykje tid med
utøverene?
«Eg synest det er kjekt å bli kjend med ungdommane i bygda
her, og at ungdommane syns det er kjekt å holde på med
innebandy i fritida,» seier Haakon, utan å nøle.
Kor i karrieren fokuserer du mest på?
«Eg prøver å holde oss til å spele i samen, og ha det kjekt,»
svarer han raskt.
Kva er du mest stolt over å ha fått til med laget?
«At vi er så mange på laget, når de egentlig er i alderen der
dei fleste sluttar, og at vi held saman,» seier han.
Kva er favorittdelen din med å vère trenar?
«Favorittdelen min er vel å prøve å lære vekk noko eg har
holdt på med i heile livet mitt», svarer Haakon, etter ein liten
tenkepause.

Haakon
etter ein
utendørsturnering i
2010

Har du ei god historie frå sporten?
Den kampen eg hugser best er når eg spelte på Kvernaland
i min første sesong i Eliteserien, der vi holdt på å rykke ned.
For å klare oss måtte vi vinne mot det beste laget i siste
kamp. Vi vant mot laget, og klarte å holde oss oppe.
Kor lenge har du jobba for FIL?
«Eg har jo vært trenar siden de gjekk i første klasse, så eg har
vore trenar i ca 9 år»
  
Kva er det flauaste du har gjort/opplevd når du jobba for FIL?
«Eg kjem ikkje på noko, det var eit veldig vanskeleg
spørsmål», ler Haakon etter ein lang tenkepause.
Kven inspirerte deg til å bli trenar i innebandy?
«Eg blei nok inspirert av Mats Borgström, som var trenar for
meg og har lært meg mykje», svarer Haakon
  
Kven er forbildet ditt?
«Mitt forbilde er nok Jørgen Mikkelsen. Han er veldig god i
sporten, og han spelte her på Kvernaland tidligare», seier
han.
Kva er fulltidsjobben din?
«Eg jobbar i Time kommune, der eg hjelp til med å
vedlikeholde bygg».
Haakon er ein god trenar i mine auge og synest at treningane
er kjekke. Eg tenkjer at Haakon er veldig god til å finne nye
oppvarmingsmetoder og øvelser. Av og til når eg blir irritert
av å gjere feil, er Haakon god til å gje meg motivasjonen
tilbake. Eg er ganske sikker på at alle dei andre på laget har
nokon av dei same positive meiningane om treningane og
metodane til Haakon.
Eg er fornøyd med dei svara eg fekk av Haakon, og det
var kjekt å lære meir om han. Det var både spennande og
interessant å høyre på. Tusen takk for praten, Haakon!
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Tema for onsdagen var skudd. Her er de i gang med den avsluttende skuddkonkurransen.

HØSTFERIECAMP
Tekst: Haakon Ødegaard
Bilde: Jens Honorè, Jøran Rugland og Kenneth Hanssen
De tre første dagene i høstferien arrangerte vi høstferiecamp
for gutter og jenter fra 1-7.trinn. Målet var å gi ett tilbud til
barna når det var skulefri og lite å ta seg til. Vi ønsket ikkje at
økonomi skulle stoppe noen fra å være med, så med litt hjelp
fra SørVest Bandyregion laget vi ett tilbud som ikke kostet
noe å delta på.
Vi ble positivt overrasket over responsen og ble fullbooket og
måtte stenge påmelding noen dager før påmeldingsfristen. Vi
tok i bruk både Frøyhallen og Kvernhallen og delte gruppen i
to etter alder. De yngste var i Frøyhallen og fikk ett opplegg
med mer lek, men selvfølgelig også en god dose innebandy.
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Instruktører var egne trenere og spillere fra A-laget. Vi har
fått gode tilbakemeldinger på arrangementet og håper å
kunne gjenta dette i andre skuleferier i fremtiden.
A-laget
12.oktober ble det åpnet for treninger for 1. og 2.divisjon
i innebandy og vi startet treningene samme dag. Det er
god trøkk på treningene for tiden og vi er fornøyd med
at vi endelig får treffes og trene sammen etter ett langt
opphold. Seriespillet for 2020/21 har derimot blitt avlyst,
men med åpning for at det kan bli noen turneringer hvis
smittesituasjonen tillater det.

BILDERFRAMINIRUNDEPÅHOMMERSÅK:

Bak fra venstre
Jøran Engstrøm
Sletta, Daniel
Bergene, Brage
Rugland, Elias Eide,
Kristian Magnus
Almås, Tjerand
Laland
Fremme frå venstre
Alf Honorè, Sverre
Marinius Hanssen,
Benjamin
Nygaard,
Aron Opstad

Bak fra venstre:
Alf Honorè,
Kristian Magnus
Almås, Edward
Refshus
Hagerup, Eirik
Ødegaard, Jøran
Engstrøm Sletta.
Fremma
fra venstre:
Francis Refshus
Hagerup,
Oscar Maudal
Ødegaard

Fra venstre:
Theo Stokland,
Lars Magnus
Sele, Leo
Mæland
Friestad,
Sjur Fløysvik
Hanssen, Even
Alstveit, Max
Holdhus, Emil
Horpestad, Lars
Haugland.

Bak fra venstre:
Sverre Marinius
Hanssen, Imre
Kokes, Ruben
Svela, Mika
Nisja Lundeby,
Eirik Ødegaard,
Oscar Ødegaard

Francis Refshus
Hagerup (til
høyre) er klar
for en ny dag på
innebandycamp.

NOTISER

HUSK REFLEKS!

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

POLITIATTESTER

TAKK FOR BIDRAG TIL FILIFOKUS

SMITTEVERN

Vi er inne i en tid hvor det blir tidlig mørkt på
ettermiddagen. 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 ...

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

Det er viktig at alle forholder seg til de enhver tid gjeldende
retningslinjer for smittevern. Sammen kan vi sørge for at
treningstilbudet på Frøyland opprettholdes fremover!
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FRIIDRETT
Fotball

ENGASJEMENT FOR FRIIDRETT!
Tekst: Signe Fossdal Drøpping, 9B Frøyland Ungdomskule

fokusere på det vi treng å øve på. Dei heiar og støttar. Dei
seier det vi er flinke på , men også gjev tilbakemeldingar på
det vi kan bli betre på. Slik byggjer vi kunnskap og blir
betre. Treningane er også tilpassa slik at alle skal klare å
henge med og kjenne på at treninga hjelp. Lagkameratane
eller dei eg trenar saman med gjer også at eg kjenner på
mestringsfølelse. Dei får meg til å føle meg inkludert og god.

Eg er med i Frøyland idrettslag. Idrettslaget som satsar
på frivillighet, idrettsglede og likeverd. Frivillighet står for
at det er frivillig å vera med på alle aktivitetane og stille
opp som dugnadshjelp. Idrettsglede står for at alle skal ha
det kjekt når vi held på med idrett, og at kvar utøver skal
kjenne på mestring. Likeverd betyr at alle skal bli behandla
likt uavhengig av kultur, kjønn, alder og funksjonsnivå. Eg
blei medlem av Frøyland idrettslag då eg var 7 år og det
idrettslaget står for kjenner eg i min aktivitet.
I 8 år har eg gått på friidrett på Frøyland. Eg starta utan
nokon kunnskap, men etter gode treningar, det å vera del av
eit trygt idrettslag og ha dyktige trenarar har eg blitt mykje
betre. For at eg skulle bli betre måtte eg trene og øve. No
går eg på friidrettstrening tre gonger i veka, men trenar
også sjølv dei andre dagane i veka. Eg trenar for å kjenne på
mestringskjensle, bli betre og føle meg frisk og rask.
Det som er bra med FIL er at dei ser kvar enkelt utøver. Min
trenar hjelper meg og dei andre slik at vi skal bli betre og

Foto: Privat
Anbjørg Skretting og Signe Fossdal Drøpping
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Eg merkar godt kva FIL står for. Trenarane ser alle saman
og er rettferdige. Dei får oss til å mestre idretten vår og
føle oss inkludert. Dei vil at vi skal bli best. Her er det ikkje
undertrykking, diskriminering eller trakassering og alle
utøvarane blir behandla likt. Dette er viktig for at vi skal
trivast i Frøyland idrettslag og slik er FIL eit trygt og godt
idrettslag.
Eg synest idrettslaget er fantastisk. Her heier vi på kvarandre
og støttar kvarandre. Vi lærar og har lært utruleg mykje, og
vi blir bare betre og betre. Her er det også mange forskjellige
idrettar som passar til alle saman. Dette er eit bra idrettslag
og eg anbefaler alle til å bli ein del av det.

Signe i farta

Utetrening for de aller minste
en vakker høstdag

GODVEKSTIFRIIDRETTSGRUPPA
Tekst: Ragnhild Egeland Berg
Foto: Kjersti Egeland Aasgård

VI TRENGER FLERE VOKSNE!
Friidrettsgruppen for 1-6.klasse har opplevd god vekst
utover høsten og totalt er over 40 barn nå tilknyttet
friidretten i denne gruppen. Vi har vært ca 30 stykker på
hver trening og har delt gruppen opp i undergrupper etter
alder.
Anne Marie Gausel har ansvar for 1.-2.klasse, mens
undertegnede og Kjersti Egeland Aasgård har ansvar for
3.-6.klasse. Hos de minste er det i hovedsak fokus på lek
med elementer av friidrett bakt inn i aktivitetene. 3.-6.
klasse har denne høsten fått prøvd seg på lengde, høyde,
hekkeløp, sprint, kastøvelser, stafett med mer. Det skal
også alltid vær tid til lek og moro på treningene, og det
er en fin og engasjert gjeng som villig stiller opp på alt vi
finner på.
Vi fikk flere gode utetreninger i begynnelsen av høsten,
og har de siste to månedene hatt treninger i Frøyhallen.
Nå har vi tatt tidlig juleferie, men vi håper at den kjekke
trenden med stadig flere friidrettsutøvere fortsetter når vi
starter opp igjen neste år.

For å kunne gi et godt og trygt tilbud til alle
aldersgruppene også i 2021 er vi avhengig av
flere trenere eller assistenter. Friidrettsbakgrunn
er ikke nødvendig, og man trenger ikke
forplikte seg til ukentlig oppmøte. All hjelp er
kjærkommen. Ta kontakt med Ragnhild Egeland
Berg tlf. 99 73 78 77 dersom du kan bidra.

FRIIDRETTSGRUPPEN7.KLASSETIL18ÅR:
Stein Eirik Heskestad og Jostein Skretting har
ansvaret for denne flotte gjengen. De er en stabil
gruppe på 10-11 stykker som trener hver onsdag.
Flere deltar også på intervalltrening i regi av
orienteringsgruppen på mandager, og enkelte av
ungdommene har også fått være med på noen
treninger med Atle og Sara.
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FRIIDRETT

PØLSE-TIKKEN:

En av de mest populære oppvarmingslekene for
3-6.klasse-gjengen.
På mange måter minner denne leken om Stiv heks.
Vi setter opp et avgrenset område og velger 1 eller
2 som skal prøve å ta alle de andre.
Blir man tatt er man blitt en pølse og da må man
stå helt stille med hendene opp i været. For å bli fri
må det stille seg opp en på hver side av pølsen slik
at det blir pølse med pølsebrød.
Etter hvert lager vi det mer komplisert, da trengs
det i tillegg til pølsebrød også en som kommer og
tar på ketchup (svingebevegelser foran pølsen og
pølsebrødet) og en som strør på sprøløk (drysser
over hodet på pølsa) for at pølsa skal bli fri.
Pølse-tikken er en klar favoritt til oppvarming.
Her er 3.-6.klasse i aksjon.

Velkommen til
Njåskogen Juletresalg
Stor Familiedag søndag 13 og 20 desember med hesteskyss
(kl. 11 - 16, kr 40 per person)
Sjølvhogst.
Stor juletreutstilling
Edelgran - fjelledel - gran - furu
Alle størrelser - mange prisklasser
Pyntegrønt - kranser - nek - kristtorn
Selger juletrefot - monteres på 10 sekund
Parkeringsavgift refunderes ved kjøp av juletre
Betjent fra 5 desember:
Kverdager kl. 13 - 19
Lørdag - Søndag kl. 10 - 18.
Ellers selvbetjent betal vipps eller bank
Njåskogen Juletre
v/ Nickolai Ree Kyllingstad, tlf. 984 93 913
Støtter Frøyland Idrettslag
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122 STYKKER SPRANG KRISELØPET
PÅ KVERNALAND
Tekst: Rune Svihus
Bilde: Thor Inge Asbjørnsen
Denne hausten arrangerte Frøyland IL kriseløp på Kvernaland.
Me merka opp ei løype på 3,5 kilometer ved Frøylandsvatnet.
I løpet av to veker kunne dei som ville springa når det
passa dei, ta tida sjølv og legga ut på treningsappen Strava
eller kriseloping.no.  
Fleire lokale racerar prøvde seg på løypa, men ingen kunne
gjere noko med Svein Ove Risa. Heine Fjellhaug og Jørgen
Ravndal Jåtten fulgte på dei neste plassane. Vår eigen
Anders Haugen beinflaug løypå på tida 12.54 og sikra seg
fjerdeplassen.

På kvinnesida vann Hanna Salte ei hårsbreidd framfor Siv
Elise Seland. Jofrid Risa var heller ikkje langt bak og enda på
tredjeplass. Talentfulle Stina Rønningen vart beste Frøylandløpar på ein fenomenal sjuande plass. 
Sjølv om dei aller fleste spring kriseløp åleine, blei løpet
også brukt til fellestreningar og gymtimar med gode
smitteverntiltak. Orienteringa og friidretten køyrde eit felles
løp. Det same gjorde fotballen og handballen. Det kom også
syklande skuleklassar frå Bryne. 
Takk til alle løparar som har sprunge, og takk til TKS som
støttar Frøyland med 20 kroner per løper som sprang. I alt
var det heile 122 løparar som registrerte seg, noko som betyr
2440 kroner til idrettslaget. 

Saman i krisetid: Jenter 09 hadde ei fellestrening for fotballen og handballen med god avstand, der det var lov å ha
med foreldre og søsken. Alle fullførte med stil, og la inn god innsats. Bak frå venstre: Håkon Ødegaard, Anne Helene
Njå, Kima Sandvik, Eline Ødegaard, Vilde Fossfjell, Alva Liland, Anna Asbjørnsen, Sandra Alstveit, Frida Austerheim,
Daniel Sandvik.  Framme frå venstre: Silje Liland, Anita Helene Bergsvik, Mikkel Austerheim, Eirik Fossfjell og Ole
Fossfjell. (Foto: Thor Inge Asbjørnsen)
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E-SPORT

Tekst: Natan Kozikowski, 9A Frøyland Ungdomskule

E-sport er ifølge  Snl.no definert som «Elektronisk
konkuransespilling der utøverene konkurrerer mot hverandre i
ulike dataspill på datamaskiner eller spillkonsoll.»
Enkelt sagt: Er det folk som spiller dataspill mot hverandre.
Det er ingen klar grense der hvilke spill som kan være E-sport,
både enkle Minecraft og super avanserte League of Legends
har sine utøvere. Den mest populære type E-sport spill er
lag mot lag konkurranse som i spill som DOTA 2, CounterStrike: Global Offensive (CS:GO) og Leauge of Legends, men
spill som Fortnite og PlayerUnknown´s Battlegrounds (PUBG)
er og vanlige. Akkurat som fotball, basketball eller hvillken
som helst sport har E-sport sine lag og stjerner, blant de
største lagene finner vi: Svenske Fnatic, Danske Astralis eller
Ukrainske Natus Vincere (Na´Vi).
Nå når vi har forklart hva E-sport er kan vi spør oss. Hvordan
skal vi få et E-sportlag på FIL? For å få lage en E-sport trenger
vi: utøvere, trenere, og utstyr.  Det er ikke veldig vanskelig å
få utøvere på Frøyland.
For å få tak i konsoll eller PC-er som takler CS:GO eller
Fortnite har vi ikke så stort problem, man kan låne PC-er og
konsoll fra en fritidsklubb eller medlemmer, da kan folk selv
ta med: mus, tastatur, PC-er, kontrollere osv. De som ikke har
utstyr kan få utstyr fra laget og eventuelle premiepotter kan
bli brukt på utstyr. Det som kan gi oss mer trøbbel er trenere.
Gode trenere er de som gjør utviklingen mye raskere. Det
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er mange ungdommer som er villige for å være trenere til
de yngre, mens for de med virkelig talent trenger man noen
som vet veldig godt hva de snakker om. Der kan man gjerne
snakke med helt vanlige folk, som kan være gode på spil som
CS:GO eller PUBG. Det er og mange folk som kan ha det som
jobb når de er på videregående eller på universitetet. Hvis det
blir flere idrettsklubber som får seg et E-sportlag kan man få
til konkurranser som ikke krever reising. 

Folk sier at folk utvikler deg, men hvordan? En av en de mest
vanlige ting folk lærer seg fra spill engelsk. Siden omtrent
alle spill som ble lagt har engelsk som sin hovedspråk er det
ikke overraskende at folk som spiller spill snakker engelsk
bedre en folk som gjør det ikke. En anen stor fordel med
spill (mest med fps) er økning i reaksjonstid og raskere
valgevne. Profesjonelle gamere har til og med dobbel så
rask reaksjonstid en vanlige folk. Det er viktig med god
reaksjonstid når man for eks. Kjører bil så å spille kan faktisk
en gang redde livet ditt.
Så er spørsmålet om alt det passer til etiketten av FIL? E-sport
kan være bra for mange siden det er langt færre som kan
være «født» bedre til noe enn andre. Det er mange som
hadde vært med på E-sportlag istedenfor la oss si fotball.
Det er mange som hadde likt Gaming som en fritidsaktivitet,
problemet med at folk siter i ro i timesvis kan bli løst med to
15 minutters pauser med trening. Kort sagt E-sport lag på
F.I.L er mulig.

Tekst og bilder: Trine Selvikvåg
Lyst på fleire nyheiter om Frøyland IL? Lik oss på Facebook!
Her får du med deg kva som rører seg i idrettslaget
akkurat nå. Me informerer, inviterer og inkluderer!
Tidlegare hadde kvar undergruppe si eiga Facebook-side.
Nå har me slått sidene i saman for å betra engasjementet
om alle sine tilbod. Målet er å opna opp, visa fram alt som
skjer, og at du ikkje skal gå glipp av noko.

Me heiar på alle og feirar flotte arrangement, store
opplevingar og gode prestasjonar! Bli med i fellesskapet!
Me jobbar også med nye nettsider. Meir info om dette
kjem etter kvart.
Ta gjerne kontakt med nokon i styret om du har ønske
eller innspel til korleis me kan gjera kommunikasjonen i
idrettslaget betre.

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

Frivillig arbeid
Tekst: Astrid Susanne Almås, 9A Frøyland Ungdomskule

Jan Søyland har vært medlem av FIL i 57
år og er i dag leder i FILs fotballklubb.
Søyland bruker opp til 25 timer i uka
av tiden sin på Frøyland idrettslag.
Pensjonisten forklarer hvordan korona
pandemien har påvirket FIL.  
Frivillig arbeid gjennomføres hver dag rundt om i hele Norge.
Å jobbe frivillig vil si å hjelpe med å gjøre andres hverdag
bedre, frivillig arbeid kan være alt fra noen timer i blant, til
fulltid. Når man jobber som frivillig får man ingen form for
lønn, men man får mange andre erfaringer som kan være
nyttige senere og ikke minst blir du ofte kjent med andre
mennesker og du får utvidet din sosiale omgangskrets. Det
finnes uendelig av alternativ til frivillig arbeid, det kan være
alt ifra å bli med på strandrydding til å være kommentator på
et idrettsstevne. Jeg har vært så heldig og fått intervjuet Jan
Søyland som er æresmedlem i Frøyland idrettslag. Søyland er
et suverent eksempel på frivillig arbeider, ettersom han har
vært med i FIL som fotballspiller og trener i hele 57 år.
Jan Søyland ble født i 1947 og vokste opp på Undheim. Han
tok utdanning i yrkesliv innen markedsføring. I 1963 flytta
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han til Frøyland som 16 åring og begynte å spille fotball i
FIL. Søyland var med å spilte fotball i 15 år, fra 1963 til 1978,
han fikk med seg hele 257 kamper på A-laget. I dag er han
73 år og pensjonist. Søyland bor på Orstad og er gift med
May-Rita, de har til sammen tre barn og ni barnebarn. Jan er
leder i fotballklubben i FIL og har vært medlem av Frøyland
idrettslag i 57 år, altså siden 1963. Han har hatt oppgaver
som oppmann på A-laget siden 1977. Søyland har også vært
programansvarlig, trener, vært med i Grønt Gras komiteen,
markedsansvarlig og vært andre forskjellige styreverv. I dag er
han æresmedlem i klubben. Æresmedlem er en person som
har blitt valgt til medlem av en forening eller lignende, en
æresmedlem er ikke pliktig til å betale kontingent. Jan sier at
grunnen til at han har vært så engasjert i Frøyland idrettslag
og har brukt så mye tid der, har blitt påvirket av måten han
ble tatt imot da han begynte der i 1963, det har alltid vært
gode folk og positiviteten har hatt mye å si. Søyland forteller
at alt har egentlig alltid vært så «jysla jillt».
Hver uke bruker Jan Søyland mellom 20-25 timer av tiden
sin på FIL. Søyland er meget engasjert og vitenskapelig kar.
Med tanke på alt arbeidet Jan legger ned i klubben, hva gir
dette han? Søyland forteller at det gir ham mye engasjement
og kameratskap. Det gir ham reaksjoner til barn og unge
ved seier og nederlag. Det gir ham gleden over å se noen
gå videre til større klubber og til og med landslag! Og ikke
minst, nå som han er pensjonist, får det ham til å komme seg

ut døra, møte mennesker, både unge og voksne, og følelsen
av å være til nytte i dagens samfunn. Frøyland idrettslags
visjoner går ut på frivillighet, idrettsglede og likeverd.
Frivillighet i FIL er dugnadsånden, som er avgjørende for at
FIL skal være et velfungerende idrettslag med god økonomi.
Idrettsglede, det skal være et åpent og allsidig idrettstilbud,
FIL opprettet slagordet «flest mulig lengst mulig». Det er
viktig for dem at de legger til rette for mestring på alle nivåer
slik at utøverne kan bli best mulig ut fra eget ambisjonsnivå.
Og til slutt likeverd, man skal behandle alle mennesker likt
uavhengig av funksjonsnivå. I FIL har alle nulltoleranse for
enhver form for mobbing, diskriminering og trakassering.
Klubben mener at alle idretter og idrettsutøvere er like mye
verdt og viser respekt for hverandre. Frøyland idrettslags
visjon og verdier betyr utrolig mye for Søyland, han har selv
vært med på å utarbeide disse. Visjonene og verdiene har
vært grunnleggende for all virksomhet siden han kom til
klubben.
Siden 1987 har Frøyland idrettslag arrangert en stor turnering
med om lag 4000 deltakere, kalt Grønt Gras. Inntektene er så
store som 1 million og det tilsvarer 20% av årsomsetningen
til FIL. Grønt Gras er bygget opp på frivillig arbeid, ting må
vedlikeholdes, haller må vaskes og kiosksalget trenger folk.
I 2017 var det 560 fotballag som deltok, 1120 kamper ble
arrangert og det befant seg 3800 deltakere. Grønt Gras blir
arrangert for barn fra 5-6 år til 10 år. Grønt Gras arrangeres

på Frøyland og er Norges største miniputt-turnering.
Arrangementet finner som oftest sted en helg i slutten av
april. Hvert år i over 30 år har FIL arrangert Grønt Gras med
unntak av 2020. I 2020 ble Grønt Gras ikke utsatt, men avlyst
som følge av koronaviruset. Jan Søyland innrømmer at dette
er et mørkt kapittel. De må ha gjort mye ekstra arbeid for å
holde hjulene i gang med avvikling av kamper og treninger.
Fremdeles får ikke mange utøve sin idrett og mer eller mindre
gir opp. Søyland forteller at vi får bare håpe at ikke alt for
mange slutter helt. Økonomien i FIL har klart seg rimelig
greit, og de har lagt ned enorm innsats i arbeidet med å
innfri alle krav og regler om retningslinjer.
Her er noen av de beste minnene Jan Søyland har fått
etter å ha vært medlem i FIL. Søyland har synes det har
vært veldig kjekt med diverse opprykk med A-laget. Han
forteller at Grønt Gras har vært meget kjekt, og den første
turneringsseieren i Danmark med sønnen sin, Frode Søyland.
Opprettelsen av FFO har også vært kjekt, FFO er en Fotball
fritids-ordning. Jan sier også det var stas da Eirin Kleppa kom
med på 15/16 års landslaget! Tusen takk til Jan Søyland som
takket ja til intervjuet og er /har vært en stor rolle i FIL, der
jeg selv har vært med i mange år. 
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Solskjerming
Lys og Varme
Garasjeporter

Teknisk rådgivning
Somfy Automatikk
Driftsavtaler

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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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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VOLD
REGNSKAPSKONTOR
ORSTAD|RØR AS
RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

M 901 82 398 - F 51 42 45 85

-godkjent rørlegger

ORSTAD|RØR AS
RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

-godkjent rørlegger
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GANDDAL • TLF.: 51 67 55 41
Vardheivegen 60, 4340 Bryne
Tlf. 952 99 844 • www.jprint.no

TLF. 51 48 25 10 - Erlandsbakken 4, 4340 Bryne
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Hvordan SKAL DU FÅ MEST MULIG
UT AV ANNONSERINGEN?

Vi gir deg råd
om markedsføring
på papir, digitalt og
sosiale medier.
Ta kontakt med
markedsavdelingen i Jærbladet,
så legger vi en plan

sammen!

Kristian Nesse Aune
Medierådgiver

907 72 469
kristian.aune@amedia.no

Lena Skjæveland
Medierådgiver

959 70 842
lena.skjeveland@amedia.no

Silje Liland
Digital rådgiver

454 07 085
silje.liland@amedia.no
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Premiegrossisten
Bedriftsveien 14, 4353 Klepp stasjon
Tlf/fax 5142 46 00
E-mail:siss-bek@sensewave.com
post@premiegrossisten.no
E-mail

Tlf: 51 48 51 51

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

Pukk & Grus
Anlegg Tullin Ree
Tlf: 51 48 56 88

Tlf: 51 77 98 60 •Fax: 51 48 15 10
e-mail: post@austeraa-process.no
Hålandsvegen 17, 4340 Bryne
www.austeraa-prosess.no

Tlf. 51 68 21 00
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STOLT SPONSOR AV FRØYLAND IL

