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Morten Enåsen

Eiendomsmegler  
MNEF

928 17 085

Monica Mørk Vikse

Eiendomsmegler  
MNEF

941 33 858

Ann Helen L. Ommundsen

Eiendomsmegler  
MNEF

469 40 027

Marius Time Vaaland

Eiendomsmegler  
MNEF

901 85 260

Claire A. Lonsdale

Eiendomsmegler  
MNEF

970 31 359 

Kyrre Otto

Eiendomsmegler- 
fullmektig MNEF

954 85 419

Kristine Ree Espedal

Eiendomsmegler  
MNEF

480 64 634

Jenter 12 festpyntede og klare for EM kvalik mellom 
Norges damelandslag og Nord-Irland



Kontingentsatser for 2019
Gjelder for hele året og er som følger:
Småbarn (0-5)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 550,-
Barn (6-12)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 1050,-
Ungdom (13-18)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     kr 1400,-
Voksen (19+)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 1600,-
Familie (innkl .hjemmeboende barn tom . 19 år)  

kr 2900,-
Støttemedlem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 300,-
Tillitsvalgt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 100,-
Innmelding via minidrett .no
Betalingsinformasjon / faktura vil bli sendt .

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

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

eller feire deg selv? Da kan du leie klubbhuset

i Frøyland Idrettslag . Vi har et flott lokale i

2 . etasje, med tilhørende kjøkken .

NB! For å leie må du være medlem

og over 25 år.

Leieprisen er kr 2500,-

Ta kontakt:

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

Kom og kjøp supporterutstyr

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

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

FRØYLAND 
IDRETTSLAG
Stiftet 14 . november 1931

VÅR VISJON:

TRIVSEL FORAN ALT

Våre verdier i FIL:

FRIVILLIGHET: 

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

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

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

IDRETTSGLEDE: 

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

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

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

LIKEVERD:

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

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

• Vi mener alle idretter og idrettsutøvere er like mye verdt og viser 
respekt for hverandre
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Frøyland IL:
Pb 36 - 4356 Kvernaland
post@froylandil.no
www.froylandil.no

Hovedstyret: 
Leder
Jarl Frøyland 
91 62 06 70 

Nestleder
Børge Meisland
916 75 698

Sekretær/Utd. kontakt
Tormod Bjørkli
979 81 456

Styremedlem
Ken Arild Nordmark
957 42 462

Styremedlem
Ragnhild Egeland Berg
997 37 877

Fotball 
Jan Søyland
907 52 680

Fotball/Ungdom
Svein Åge Skjæveland  
952 40 137

Idrettsskole 
Tormod Bjørkli
979 81 456

Håndball  
Dagfinn Helland
450 46 019

Friidrett 
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

Ord fra styreleder

FRA HÆRVERK TIL HMS

Det er irriterende å måtte bruke tid og penger på 
å rydde opp etter de personene som har vært på 
ferde med spraymaling og tagget på klubbhuset 
til Frøyland IL . Saken er politianmeldt og 
forhåpentligvis unngår vi at det skjer igjen . Men 
selv om det ikke skjer ofte, så er ikke dette første 
gang at en i nærmiljøet må bruke betydelig med 
ressurser på å rydde opp etter hærverk . Det er 
en oppfatning at hærverk henger sammen med  
rastløshet eller «fritidsproblemer» blant ungdom 
spesielt . Et idrettstilbud for alle, vil selv om det 
ikke løser alle ungdomsproblemer, i det minste 
redusere risikoen . Så her har vi alle et ansvar 
både foreldre og ledere i forhold til å engasjere 
så mange barn og unge som mulig i et positivt 
idrettsmiljø . 

Nye røde buffer med FIL logoen på skal nå 
være delt ut til alle medlemmene i Frøyland 
IL . De viser godt igjen og bygger lagfølelse 
spesielt når en reise ut på ulike arrangementer, 
kamper og turneringer . I tillegg har Hovedstyret 
valgt å investere i 6 såkalte «Beachflagg» hvor 
idrettslagets visjon «Trivsel foran alt» fremgår . 
Disse flaggene er til fritt bruk for alle gruppene 
både ved egne arrangement, men kan også tas 

med til turneringer og lignende 
hvor en ønsker å bygge 
lagfølelse og signalisere hva 
idrettslagets verdigrunnlag er . 

Det er etter sommeren også 
foretatt en betydelig investering i sikringstiltak 
på tribunen i Frøyhallen . Det har vært flere 
uønskede fallhendelser i Frøyhallen og også 
svært alvorlige fallulykker fra tribuner hos andre 
idrettslag . Hovedstyret valgte derfor å investere i 
glassmonter for å unngå at publikum, både små 
og store, faller ned fra toppen av tribunen . Nå 
er det kun åpning for å gå opp og ned tribunen 
der hvor trappene er, og der har vi i tillegg kjøpt 
inn rekkverk som en kan støtte seg til . Dette skal 
gjøre det tryggere for tribunegjengere i Frøyhallen 
fremover .

Nå i mørketiden er det skummelt for både små 
og store å bevege seg ute i trafikken . Mange er 
flinke til å bruke reflekser og lys på sykler når de 
ankommer trening på vinterstid – her har foreldre 
spesielt et ansvar for å sørge for at ungene er 
godt synlige til og fra trening . Parkeringsplassen 
og området rundt Frøyhallen spesielt har vært alt 
for mørkt de siste månedene . Det har styret nå 
bestemt seg for å gjøre noe med . Det vil derfor 
i løpet av den nærmeste tiden bli installert både 
sterkere og flere lys/spotter som bidrar til å gjøre 
myke trafikanter mer synlige . I tillegg vil mer lys 
gjøre området mer trivelig og innbydende for 
gjester på anlegget .

Mvh Jarl
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HÅNDBALL

Tekst: Nina Gauvik  :   Foto: Nina Gauvik/Iselin Stangeland

Glede-spenning-forventning-samhold . Fredag 1 . november 
reiste ni biler fra Kvernaland til Kristiansand . Noen med 
både foreldre og søsken, andre samkjørte . En syyykt lang 
kjøretur ifølge noen, men da vi kom fram til Katedralskolen 
hvor vi skulle overnatte, var humøret på topp hos samtlige . 
Rigging av luftmadrasser gikk som en lek, og jentene kunne 
ikke få foreldrene avgårde fort nok . Endelig var vi her, på 
håndballturnering som vi har snakket om så lenge . Kveldsmat 
var fortært på veien bort, så det var fritt fram å sjekke ut 
lokalene og de andre som overnattet på skolen . Noen satte 
i gang med kortspill, og latteren satt løst på alle sammen . 
Plutselig var det leggetid, vi skulle tross alt opp tidlig dagen 
etter . Bussen til Flekkerøy skulle gå klokka 07 .00, så her var 
ingen “kvileheim” . 

 Tidlig lørdags morgen, (og det var syyykt tidlig også), steget 
12 trøtte jenter og 2 enda trøttere trenere ut i kjølen og bort 
til buss-stoppen på hjørnet . Destinasjon: Flekkerøy, hvor vi var 
så “heldige” å skulle spille alle kampene våre denne helgen . 
Vi okkuperte en garderobe da vi kom frem til hallen, for så å 

gå inn i kafeteriaen for å spise frokost som var blitt levert til 
oss . Oppvarming måtte til, og så var vi klar for første kamp 
mot Gimletroll 1 kl . 08 .20 . Kl . 10 .00 møtte vi Randesund 
Kringsjå, og så var det en pause frem til kampen kl . 13 .00 
mot Dvergsnes . I denne pausen reiste en gjeng til Vågsbygd 
på litt shopping, mens noen ble igjen i hallen og slappet av . 
Siste kamp denne dagen var kl . 15 .00 mot Strømmen/Glimt . 
Deretter satte vi oss i bilene og kjørte tilbake til skolen . Her 
ble badetøy pakket, og etter vi hadde spist deilige kjøttkaker 
på UiA, tok vi bussen inn til byen og Aquarama . Her fikk 
jentene lekt seg i basseng og sklier en stund, mens trenerne 
fikk slappet velfortjent av (!) i varmebasseng og boblebad . 
Alle foreldrene og søsken gikk sammen på restaurant og 
koste seg, så det ble sosialt og kjekt for alle sammen . 

Vel tilbake på katedralskolen, fikk vi pizza fra Pizzabakeren 
levert på rommet . Alle koste seg med dette, og det var god 
stemning . Kortspill, mobil, vandring i gangene, fjolling og 
snopespising . Vips, så var det tid for å sove igjen . Bussen gikk 
jo klokka 07 .00 søndags morgen også, så vi var enige om at 

Frøyland J11 på TrollcupFrøyland J11 på Trollcup
Bak fv: Wilde Rolfsen Østebø, Hanna Moe Eide, Tuva Alme, Hedda Gauvik, Guro Aurora Berg, Julie Engstrøm Sletta, Linnea 
Smedegård Eriksen. Foran fv: Dina Sophie Salvesen, Irline Skjæveland, Oline Fløtre Roaldsøy, Hedda Meisland, Olivia Larsson.
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HÅNDBALL

På Flekkerøy

Heiagjeng Kortspill fredag Pizzakveld

Fjollete jenter

vi trengte søvn . Nesten alle var enige, hvertfall, og de som 
ikke var enige kvelden før, var uansett enige da de ble vekket 
06 .15 for andre dag på rad, for å si det sånn . 

 Bursdagsbarnet Dina Sophie ble vekket med ballonger og 
sunget for, før vi måtte haste oss bort til bussen i regnværet . 
Kamp mot Gimletroll 2 kl . 08 .00 og Greipstad 1 kl . 09 .00 . 
Så reiste vi tilbake til skolen og pakket sammen . Både spillere 
og familie reiste så til UiA og hadde mexikansk gryterett, før 
turen gikk tilbake til Flekkerøy for å spille de siste kampene 
mot Hisøy kl . 14 .40 og Greipstad 2 kl . 15 .40 . Høytidelig 
medaljeutdeling ble gjort av trenerne Tine og Nina, og 
alle reiste hjem med en enighet at det hadde vært en 
kjempekjekk håndballhelg . 

 Resultatet var ikke på vår side, og det ble ingen seiere denne 
helgen . Men vi lærte veldig mye . Vi har et sterkt og godt 
forsvar, vi forstår mer og mer hva vi må gjøre i angrep, men 

vi må øve på å tørre skyte og få skuddene NED og inn i mål . 
Dette tok vi med oss hjem, øvde på og brukte da vi slo Klepp 
i andre seriekamp . Vi er skikkelig stolte av jentene våre, som 
har utviklet seg utrolig mye på kort tid . 

 Glede-spenning-forventning-samhold . Det er derfor vi er her . 
Håndball er for alle, og vi er sammen et lag som støtter og 
motiverer hverandre . Å se stoltheten i ansiktet på en nokså 
ny keeper som redder straffe . Eller lyspæren i hodet på hun 
som sitter på sidelinjen og ser alle åpningene i motstanderens 
forsvar, for så å gå ut på banen å komme seg gjennom og 
score mål . Eller å se gleden i øynene på kantspilleren som 
selv ikke tror hun kan, men får skryt av hvor sinnsykt flink 
hun er i forsvar og stanser strekspilleren gang på gang . Alle 
“highfives” og skulderklapp, alle smil og oppmuntrende ord 
til hverandre . At de bruker det vi har øvd på på trening, på 
kamp . Alle disse tingene er det som gjør det verdt å være 
trener . Takk J11, for en kjekk helg i Kristiansand .
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Tekst og foto: Linn Grødem

Frøyland G9 er en sprek og ivrig gjeng på 15 håndballspillere . 
Etter en god og lang sommerferie, startet vi opp igjen 
med treninger uken etter høstferien . Vi trener i Frøyhallen 
på onsdager kl .17 .00 – 18 .00 . På treningene øver vi på 
ballbehandling, pasninger, småspill og finter . Guttene 
viser hele tiden god progresjon i både ballkontroll og 
spilleforståelse, dette gleder og motiverer naturligvis oss som 
trenere . 

Det er veldig gøy å spille håndballkamper . Vi har allerede spilt 
turnering på Kåsen og Nærbø, og 1 . desember skal vi spille 
kamper i Frøyhallen . Dette gleder vi oss til, og da får vi besøk 
av lag fra Kåsen, Nærbø, Lura og Bryne . Håper så mange som 
mulig stiller opp og heier på oss .

Frøyland Gutter 9Frøyland Gutter 9

Bak: Henrik H Larsen, Roy Heggelund, Jøran E Sletta, Imre Kokes, 
Adrian T Hauge, Evald Traa.
Framme: Teodor Moen, Peder Meisland, Sverre M Hanssen,  
Theo Ognedal, Sebastian Efteland.

Fra venstre: Peder Meisland, Henrik H Larsen,  
Teodor Moen, Imre Kokes

HÅNDBALL

Fra venstre: Evald Traa, Jøran E Sletta, 
Imre Kokes, Roy Heggelund.
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Tekst og foto: Dagfinn Helland

VÅRE JENTER 13 ER NÅ KLARE FOR 
DOMMEROPPDRAG.
I starten av november deltok de – sammen med J13 fra 
Orstad på dommerkurs .

To timer teori i klubbhuset – etterfulgt av praksis i hallen ble 
ledet med stø hånd av rutinerte Oddvar Penne fra Region 
SørVest .

Jentene var aktivt deltakende i teoridelen og veldig fokuserte 
under praksisen .

Samtlige dommere fra Frøyland fikk allerede påfølgende helg 
testet ut sine nyervervede kunnskaper da jenter 9 hadde 

runde i aktivitetsserien .

De fleste var nok litt nervøse i starten – men dømte allikevel 
veldig bra . Tydelig at de ble mer komfortable for hver kamp 
som gikk . Neste oppdrag er allerede avtalt .

Vi i Håndballen er veldig begeistret for at alle har tatt kurset 
og samtidig har lyst til å dømme kamper videre . Håper at 
alle fremover vil synes det er kjekt - ønsker å ta nye kurs – og 
samtidig få muligheten til å tjene gode penger .

Nye dommere i håndballenNye dommere i håndballen

HÅNDBALL
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HÅNDBALL

Tekst og foto: Dagfinn Helland

29 . september ble J/G10 og J11 invitert til å være maskotter 
på landskampen mellom Norge-Japan i DNB Arena . Dette var 
stor stas, og garantert derfor Norge vant 28-22 . 

Frøylandspillere var Frøylandspillere var 
maskotter på landskampmaskotter på landskamp

Norges landslagsdamer og Frøylands J/G 10 og J11 
på banen før kampstart. Fotograf: Jakob Eide.

Denne gode gjengen venter spent på å møte håndballjentene før kampstart. Bak fv: Linnea Smedegård Eriksen, Olivia 
Larsson, Hanna Moe Eide, Alva Liland, Vilde Fossfjell, Hedda Meisland, Irline Skjæveland, Julie Engstrøm Sletta, Frida 
Austerheim. Midt fv: Evelina Røise Halseth, Dina Sophie Salvesen, Guro Aurora Berg, Eirin Haga, Hedda Gauvik, Eline 
Ødegaard, Sina Havaas, Anna Asbjørnsen. Foran fv: Emil Larsson, Henrik Hamre Larsen. Fotograf: Nina Gauvik
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HÅNDBALL

Juletresalg  
Starter torsdag 12. desember klokken 15:00  

Frøyland Stadion  
  

Juletrærne vi selger er lokalproduserte, kortreiste og av ypperste kvalitet.   
Vi kapper og ”spisser” treet slik det passer i din juletrefot.   

Ta gjerne med juletrefoten for ekstra tilpasning.  
  
 

Åpningstider  
Ukedager fra 15:00-19:00  

Lørdager og søndager fra 11:00-17:00  
  

Julegavetips:  
Vi selger også de nye Frøyland luene og buffene  

  
Vi har bankterminal 
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INNEBANDY

En fornøyd gjeng etter 2.plass i Haugaland Open
Bak fra venstre: Johann Årsvoll, Tadas Norgela, Mikkel Nereng, Stian Andre Haugen, Arild Pluger Hundeide, Morten Rege, 
Alexander A Nese
Fremme fra venstre: Tobias Gudmestad, Sander Ødegaard, Max Pedersen, Eric Bolstad, Phillip Wu

Stian Andre Haugen i kamp med en Sundespiller. I bakgrunnen 
Tadas Norgela og Sander Ødegaard.

Etter en fin busstur ankom vi Deepocean Arena i 
Haugesund en liten time før første kamp . Etter å 
ha orientert seg litt på turneringsområdet gjorde 
guttene seg klar til første kamp . Det var ett tøft 
kampprogram som ventet . Fem kamper på fem 
timer, hvis vi nådde finalen . 

Vi åpnet bra mot Sunde, men de tok over 
etterhvert og vant tilslutt 5-1 . Guttene slo tilbake i 
neste kamp og vant mot Torvastad . I tredje kamp 
ble det ett knepent tap mot Stavanger etter at 
de scoret vinnermålet i siste minutt . Karmøy ble 
slått greit i siste gruppespillskamp, men vi var 
avhengige av at Torvastad slo Stavanger i neste 
kamp for å ta oss til finalen . Jubelen var stor når 
resultatet gikk vår vei og vi fikk spille finale . Vi 
spilte jevnt mot Sunde i halve kampen men gikk 
tom for krefter i andre omgang og tapte tilslutt 
ganske klart . Men uansett en bra opplevelse for 
guttene . 

Tekst og foto: Haakon Ødegaard

2. plass i Haugaland Open2. plass i Haugaland Open
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FOTBALL

Frøyland Gutter 7Frøyland Gutter 7
Tekst: Jarl Frøyland / Foto: Jan Søyland

Gutter 7 år (2012 kullet) på Frøyland arrangerte kampdag 
mot Vidar lørdag 28 september . Siden Vidar stilte med 35 
spillere så inviterte vi med oss Orstad G2012 samt Frøyland 
G2011 for å kunne spille 5 stk 5-er kamper samtidig . I tillegg 
var det med noen spillere fra 2013 kullet for å sikre fulltallige 
lag . Med 15 minutters kamper og rotasjonsordning fikk alle 
våre lag møte alle Vidar sine lag til kamp

En flott dag på alle måter, både sosialt og fotballmessig . 
Kaffe og saftstasjonen ble et populært samlingspunkt for 
spillere og foreldre . Frøyland IL sine egne ungdomsdommere 
stilte som vanlig velvillig opp og gjorde sitt for å lære fra seg 
5-er fotballregler til mange spillere som aldri hadde hørt om 
innkast eller corner før . 90 minutter med fotball en lørdag 
formiddag hvor 70 spillere springer fra seg innebygd energi – 
det er en perfekt start på helgen .

Ellers så er vi takknemlige for at vi har et så godt samarbeid 
med gutter 2012 på Orstad, som har stilt velvillig opp på flere 
tilsvarende kampdager gjennom 2019 . Det samme gjelder 
kullene over (2011) og under (2013) som også låner både 
hele lag og enkeltspillere til oss ved behov . Dette bygger bro 
mellom kullene og bidrar til et godt sosialt miljø .
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GJORT MULIG, SAMMEN MED OSS.

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

GRØNT
GRAS

Frøyland Idrettslag
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FOTBALL

J8 J8 på Lucky Bowl-turneringpå Lucky Bowl-turnering

DU FINNER OSS PÅ 
M44, BRYNE

TLF. 51 77 86 70

Tekst of foto: Nina Gauvik

22 september spilte J8 på Lucky Bowl-turnering i Egersund . 
Kjempekjekk turnering for både spillere og tilskuere, med 
veldig ivrige og flinke jenter på banen . Mye mål, tap og 

vinn, og bare godt humør . Stor stas var det da de ble trukket 
ut som vinnere av lagfest med mat og bowling . Torsdag 
17 . oktober hadde vi sesongavslutning på Lucky Bowl på 
Bryne, der jentene koste seg masse . Tusen takk for en fin 
fotballsesong .

Premieutdeling Lucky Bowl-cup. Mathilde Søreide 
Amundsen, ne Skadsem, Oda Gauvik, Emilie Hagen 
Sabalis, Tomine Lindland Egeland, Thea Ivarda Sivertsen 
Olsen.

Lagfest på Lucky Bowl Bryne. Bak fv: Thea Ivarda Sivertsen 
Olsen, Evelin Laland, Emilie Hagen Sabalis, Ane Skadsem, 
Olivia Heskestad. Foran fv: Mathilde Søreide Amundsen, 
Kristin Fjermestad, Tomine Lindland Egeland, Thea Angelica 
Thu, Oda Gauvik.
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FOTBALL

Frøyland Gutter 2013Frøyland Gutter 2013
Tekst og foto: Eva Maria Traa

Frøyland Gutter 2013 er en kjekk gjeng som nå har spilt 
sammen i ett år . Vi har hatt en trening i uken gjennom 
sommersesongen og annenhver uke inne i Frøyhallen 
gjennom vinteren .  

På treningene ønsker vi å oppnå fotballglede, kameratskap 
og mestring . Dette gjør vi ved å fokusere på lek, spill og 
det viktigste av alt; ha det gøy . Vi starter alltid treningene 
med en lek før vi deler inn i mindre grupper for øvelser og 
smålagsspill . Spill-delen er det som faller mest i smak for de 
fleste og vi passer på å bruke en stor del av treningstiden på 
dette .  

Det er en energisk gjeng på 12-14 spillere som møter på hver 
trening, med stort pågangsmot og godt humør . 

Den første turneringen guttene fikk oppleve var Grønt Gras . 
Dette var stor stas og noe de hadde gledet seg til siden 
oppstart 2018 . Turneringer og ikke minst pokalene er en 
stor motivator for de minste . Etter Grønt Gras har vi også 
deltatt på Team Bygg Cup, Kiwi Cup, Høgfjellturneringen 
og Havdurknotten, som har gitt enda mer avkastning til 
pokalhyllen . 

Spillere: Bruno Aleksander Hadam, Chris Matheo Engelsvoll-
Bore, Emil Horpestad, Emrik Åsebø-Trodal, Even Alstveit, 
Johannes Rosvoll, Johannes Traa, Kristian Vaaland Kalberg, 
Laurynas Glebavicius, Liam Sundt, Oliver Sivertsen Olsen, 
Ruben Seerup, Sjur Fløisvik 

Trenere: Bjørnar Horpestad, Kenneth Hanssen og Eva Maria 
Traa

Betal når det passer deg 
– be om MECA Kortet

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

DITT LOKALE BILVERKSTED
Alle bilmerker
  Reparasjoner
 Service

  EU kontroll

www.mecacarservice.no

Fra venstre: Johannes Traa, Emrik Åsebø-Trodal, 
Sebastian Gjertsen og Oliver Sivertsen Olsen

Fra venstre: Johannes Rosvoll, Oliver Sivertsen Olsen, Liam Sundt, Ruben 
Seerup, Even Alstveit og Sjur Fløisvik Hanssen

Velkommen til 
SHOPPING & OPPLEVELSER 

på Jærhagen

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

Tjenesteytende:
Kristinas Systue
Phone Lab
Arena Treningssenter
Skyland Trampolinepark
Jærklinikken

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

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

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

Mat/drikke:
Coop Express
Holdbart
Coop Mega
Vinmonopolet

jaerhagen.no

SKYLAND TRAMPOLINEPARK 
ER ENDELIG HER!

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

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

Jenter 12Jenter 12
Tekst og foto: Marte Svela

Jenter 12 laget, består av 18 ekstremt sosiale, blide og 
kjekke jenter . 2 svært engasjerte og tålmodige trenere, Frode 
Handeland og Ingvar Kindervåg . Og en habil oppmann, Linda 
Laihinen .

Jentene trener 2 ganger i uken og har deltatt i serien med 
både seiere og tap . Flere av jentene går i tillegg på FFO .

Årets høydepunkt var nok Sør Cup . 16 jenter inntok 
Flekkerøya, for de fleste var dette 3 . og siste gang . Jentene 
var nå godt kjente i området på øya . Det sosiale fellesskapet 
utenfor banen stod nok like høyt i fokus som kampene og 
resultater . Ved hjelp av en solid og positiv foreldregruppe, 
var dette noen kjekke dager for alle sammen . Og “neste 
sommer” og Kattegat Cup i Danmark kan ikke komme fort 
nok .

8 .november var det duket for damelandskamp på SR-bank 
Arena . EM kvalik mellom Norge og Nord-Irland . 16 engasjerte 
jenter tok toget fra Øksnavadporten til Jåttå for å heie 
damene til seier . For anledningen hadde jentene “pyntet” 
seg med høyt hår, lys, flagg, farger og sang . Stemningen var 
på topp og det var stas å være tilstede når Norge tok seieren 
med 6-0 . 
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FOTBALL

Frøyland Gutter 12Frøyland Gutter 12
Tekst og foto: Morten Laland

Da er siste seriekamp spilt for G12 og barnefotballen er 
et tilbakelagt stadium . Neste sesong tar vi steget inn i 
ungdomsfotballen .

Vi kan se tilbake på en fantastisk sesong . Alle guttene viser 
en fin utvikling og det skal bli spennende å se hva de har å by 
på i kommende sesong .

Siden sist har vi blant annet vært med 
på Hinna OBOS-cup . Her møtte vi 
spennende ny motstand . Ekstra stas 
var det å få spille på selveste SR-bank 
Arena . Det var en kjekk turnering 
på alle måter . Det er utrolig flott at 
støtteapparatet er på plass, kamp 
etter kamp, uavhengig om det er 
turnering eller seriekamp . Det setter vi 
pris på både små og store .

Siste seriekamp spilte vi 11 .november 
på Austrått . Det var en herlig kveld 
med godt kaldt vær, flomlys og gode 
forhold . G12 gikk på sesongens første 
tap i serien . Mye læring i å kjenne på 
disse følelsene, som også er en del av 
idretten . Det sies at det er i motgang 
en blir sterkere så dette skal vi ta med 
oss videre .

Vi skal ikke bare ligge på latsiden i vinter . Litt kamptrening 
og moro må vi også ha . Det blir nok noen treningskamper 
og i slutten av januar skal vi på Norsjøcup . Gjennom vinteren 
kommer vi til å fortsette med treninger og håper at den 
ene utetreningen blir erstattet med ei inneøkt i hallen . 
Avslutningsfesten på samfunnshuset er en fin tradisjon og 
stas med pokal som kan minne oss om en knallkjekk sesong .

Peptalk, fra høyre: Melvin, Hans Kristian, Henrik H, Elian, Tobias, Henrik 
S, David, Kristian, Jonas H, Torbjørn, Benjamin, Ole Henrik, Jonas L og Kjell.
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G13 vant serien!G13 vant serien!
Tekst: John Trygve Lundeby / Bilde: Bente Thingbø- Støldal

Ingenting var avgjort før siste seriekamp . Med seier over 
tabelltoer Austrått kunne ingen gå forbi oss på tabellen . Alt 
lå i egne hender- og guttene leverte! Kriget hjem 4-1 seier 
og det hele var i boks . Frøyland ble serievinner for G13 nivå 2 
sesongen 2019 . 

Frøyland G13 kan se tilbake på en kjempesesong . 2006 
årgangen består nå av 14 ivrige gutter . Treningsoppmøte 
har vært bra, og gjennom trening, kamper og turneringer 
har vi blitt en sammensveiset gjeng . Å ende på tabelltopp 
etter endt sesong var ingen selvfølge . Vi møtte flere gode 
lag, og opplevde gjennom sesongen at alle kunne slå 
alle . I høstsesongen meldte flere lag seg på i kampen om 
tabellseier . Ekstra deilig da å ro det hele i land i en utrolig 
spennende sesongavslutning . Frøyland endte også opp som 
det mestscorende laget i puljen . 

Laget preges av godt humør og en god tone guttene 
imellom . Mange har tatt store steg ferdighetsmessig ila 
sesongen . En viktig lærdom vi tar med oss dette året er 
hvordan kvalitet på trening smitter over på kamp . Gode 
treninger med konsentrasjon, intensitet og trøkk gir økt 
kvalitet og innsats på kamp .

Sesongen har hatt mange høydepunkter i tillegg til å vinne 
puljen . Seier i Nordsjøcup (innendørsturnering), med god 
hjelp av spillere fra G12 . Sluttspill og kvartfinale i Kattegat var 
en stor opplevelse både sportslig og sosialt . Jærmessecup og 
Trollcup har også gitt gode fotballminner ila året . Laget har et 
sterkt samhold og står godt rustet for neste sesong . Vi gleder 
oss . 

PS: Hovedtrener Kai Eriksen kan tre av med hevet hodet 
etter å ha ledet guttene de 5 siste årene . Han vil bli savnet 
og så blir vi ikke overrasket om han plutselig dukker opp på 
en kamp eller to neste sesong for å se hvordan det går med 
«guttane» .  
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Da er sesongen 2019 over og vi kan 
begynne å rette tankene mot 2020.  
Vi i Frøyland fotballavdeling vil takke 
alle dere som er med og bidrar. Det 
betyr utrolig mye for oss da dette er en 
kjærkommen inntekt til klubbkassen.
Sesongen 2019 endte med en sterk 2 . plass med 51 poeng .

Totalt har A-laget spilt 24 serie kamper og scoret 60 
mål . I tillegg spilte vi to kvalik . kamper samt 1 . runde i 
NM, der det til slutt ble et hederlig 1-3 tap mot Viking . 
Frøyland scoret 5 mål i cup kampene .

Sesongen ble avsluttet med fotballfest 16 . november .

Til slutt vil vi igjen takke alle for bidraget i 2019 og 
håper at flest mulig også er med oss til neste år . Dere 
gir selv beskjed dersom dere ikke ønsker å være med 
lenger .

Vil også takke Eikhi, Jæren Hotell, Bryne Kro & Hotell og 
Stadion Bowling Bryne som stiller opp med gevinster år 
etter år .

Følgende vinnere ble trukket ut på årets hoved trekning 
16 . november:

Reisegavekort verdi kr. 8000,-   
Gustav Søyland, Kvernaland

Gavekort Eikhi Bryne kr. 500,-  
Petter Rygh, Kvernaland

Søndagsmiddag Bryne Kro og Hotell 
Jostein Johansen, Kvernaland

Gavekort verdi kr. 500,- Egil Lode, Kvernaland

Gavekort verdi kr. 300,- Bjørn Johansen, Kvernaland

Gavekort verdi kr. 300,- Sigve Klakegg, Kvernaland

Gavekort Jæren Hotell kr. 300,-          
Roy B . Skjæveland, Kvernaland

Gavekort Stadion Bowling Bryne 
Rolf Årthun, Kvernaland

Gavekort Stadion Bowling Bryne 
Rolf Skjæveland, Kvernaland

Gavekort Stadion Bowling Bryne 
Eirin Sund, Kvernaland

Følgende vinnere ble trukket ut på årets hjemmekamper:

Gavekort kr. 300,-: 
Svein Dagfinn Asbjørnsen, Dag Arild Bregård, Eldor 
Fjermestad, Stein Arild Hansen, Unni Håland, Rolv 
Johannessen, Ove Moen, Pål Njærheim, Anne Lise 
Ravndal, Runar Kalberg Skjæveland, Jan Søyland, 
Raymond Aardal, Leif Magnor Aarsand og Trond Aase .

Vi ønsker alle en riktig god jule- og nyttårsfeiring, og ser 
fram til en spennende sesong i 2020 .

Fotballstyret 
Frøyland IL

SCORINGSKLUBBEN 20
19
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Frøyland Gutter 14Frøyland Gutter 14
Tekst og foto: Kjetil Fylling

Siste helg i september dro G14 (med hjelp av 4 fra G13) til 
Haugesund for å være med på Regy Cup . Glimrende konsept 
som flere Frøyland lag bør oppleve . Det var hele 32 lag med i 
G14 klassen, de fleste fra nordfylket og Hordaland . 

Hele gjengen fikk plass i en minibuss som assisterende 
hjelpetrener/bussjåfør har tilgang til . God stemning! 
Innkvartering på 4-mannsrom med fantastisk frokostbuffet på 
Scandic Maritime Hotell . Middag på Macen og Dolly Dimple . 

Sportslig fortsetter framgangen: Vi vant alle tre kampene i 
gruppespillet på lørdagen og var klar for A-sluttspill søndag 
morgen . Der vant vi 1 . kamp komfortabelt og var klar for å 
møte fjorårsvinner Nymark fra Bergen . De ble dessverre for 
sterke og slo oss i en jevn kamp . Nymark vant senere finalen . 

Kjekk helg - god fotball - topp stemning!!
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Trollcup G15 Trollcup G15 (mix) - 2019(mix) - 2019
Tekst: Magnus Frøyland

For å stille nok spillere til å ha lag på cupen var vi avhengige 
av hjelp fra andre . Bjerkreim som vi har hatt godt samarbeid 
med tidligere skulle selv til cupen og vi måtte derfor finne 
hjelp andre plasser . G14 var en mulighet, men de hadde nylig 
vært på cup i Haugesund, men heldigvis var det 2 stk som 
det passet for, + 2 stk G16 på disp . Da var vi 10 stk . 

Jeg sjekket ut med flere gutter som tidligere har sluttet på 
fotball, her var det lite respons og jeg var på nippet til å sende 
ut melding om at cupeventyret må avlyses - men akkurat 
da tikket det inn melding fra vår tidligere keeper som hadde 
ombestemt seg, og som i tillegg kjente en gutt på figgjo han 
kunne spørre . 

Tilbakemeldingen var at de har 2 gutter på Figgjo som er 15 
år, begge hadde lyst, og nesten samtidig kom bekreftelsen 
fra enda en gutt som sluttet for flere år siden . Nå var vi 
plutselig blitt 14 stk og kunne stille lag . 

Utfordringene videre var følgende:

Jeg trengte en som kunne bli med meg på dette, en telefon 
til Unni og hun sa ja umiddelbart .

Påmeldingsfristen var gått ut, var det ledig overnatting 
etc?? Tekstmeldinger fredag kveld til cupledelsen, de 
skulle svare meg mandag - jeg sa at vi trengte å vite dette 
nå!!!Frøyland IL har lang historikk i Trollcup og jeg håper 
det kan telle noe? 23 .00 fikk jeg svar at de skulle fikse 
overnatting og at laget fikk plass i cupen .

Fredag 1 november ankom vi Scandic sørlandet - alle 
holsvoltne og vi gikk ut i grupper og spiste, varierte selvsagt 
hva guttene ville ha . 

Meg og Unni ga beskjed til guttene at de skulle få vår tillit 
denne helgen men til gjengjeld ville vi få fin oppførsel og 
ikke bråk etter 23 .00 på rommene . Lørdag skulle vi ikke spille 
kamper før ettermiddagen, så vi kunne sove lenge . 

Gruppespillet foregikk på Flekkerøya i kald vind og 3 
plussgrader . Knallbra innsats og mye godt spill gjorde at 
vi fikk 2 plass og skulle spille A-sluttspill søndag . Hadde 
vi vunnet vår siste kamp og dermed gruppa så hadde vi 
kunne sove lenger på søndagen . At vi kom i A sluttspillet 
var fullt fortjent, selv om alle våre kamper stod og vippet litt 
i perioder . Lørdagskveld var kun sosialt og guttene virket å 
storkose seg på hotellet . 

Søndag skulle vi stå opp 06 .45 - frokost 07 .15, ferdig 
utsjekket . Unni tok heldigvis en sjekk slik at alle kom seg opp 
og ut i tide . 

På vei bort til kampen merket jeg at stemningen for kamp 
ikke var helt slik den burde være, dette inntrykket forsterket 
seg frem mot kampstart – en del av guttene virket å være 
trøtte og lite forberedt . Jaja, vi tapte kampen fortjent 4-1 og 
bilturen hjemover ble tidlig denne søndagen . 

Konklusjon: 

Delt 9 plass av totalt 24 lag i en turnering med høyt nivå på 
motstanderne . Dette er ekstremt imponerende av et «ikke» 
samspilt lag . 

Særdeles hyggelig og oppegående ungdom, ingen klager 
fra hotellet, godt kameratskap - foreldre har god grunn til å 
vær stolte av disse guttene .

Takk til alle spillerne, spesielt til de som børstet støvet av 
fotballskoene og heiv seg med + de to fra Figgjo - tror alle 
fikk en flott totalopplevelse på Trollcup 2019!
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G19 - 2019G19 - 2019
Tekst og foto: Jan Søyland

Vi kan vel trygt si at juniorlaget har hatt en kjempesesong . 
Nr .2 i serien og kvalifisering til NM var langt over det vi 
forventet før sesongen .

Laget har spilt i 2 . divisjon og vært en blanding av førsteårs 
juniorer og 18-19 åringer som ikke spiller på A- eller B-laget . 
Samtidig har og mange av disse spillerne spilt kamper på 
B-laget og fått treninger og spilletid på A-laget .

Ganske mange har rimelig nok hatt det ganske travelt . 
Utfordringen for Kjelli som trener, har derfor vært å få samlet 
en god treningsgruppe til enhver tid . Noen har falt i fra under 
veis og gledelig nok har andre kommet tilbake etter en pause .

Hele 34 spillere er benyttet i til sammen 22 kamper, så det 
sier seg selv at noen profilert egen spillestil var vanskelig 
å trene inn . Men Kjellistilen blei likevel pliktoppfyllende 
gjennomført og fungerte glimrende .  13 kamper er vunnet, 
4 uavgjort og 5 tap . Vi scoret hele 103 mål og har en 
målforskjell på + 47 .

Toppscorer er Runar Kverneland som imponerer med 20 mål 
på 14 kamper . Like imponerende er Ørjan Karlson som har 13 
mål på sine 7 kamper .

Innsatspokalen 2019 går til Martin Lode . Han har spilt 
samtlige 22 kamper og har nesten alle treningene .

Kjelli og Jan takker for en flotte sesong .

Martin Lode får Innsatspokalen.
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NOTISER
INNLEVERING AV NØKLER TIL FRØYHALLEN
Minner om at alle som ikke lenger har trenerverv 
eller andre verv i idrettslaget hvor nøkler til anlegget/
Frøyhallen er nødvendig og i aktiv bruk må levere disse 
inn umiddelbart. Ved at alle leverer inn overskuddsnøkler 
unngår idrettslaget en stor kostnad med å bytte låser på 
anlegget.

HUSK REFLEKS OG LYS! 
Vi er nå inne i en tid med mørke kvelder. Tenk på egen 
og andres sikkerhet og husk å bruke refleks når du trener 
i mørket både langs trafikkert vei og på sykkelstier. Som 
syklist er det viktig å ha godt med lys og å ferdes aktsomt i 
områder med gående og andre syklende. Se og bli sett!

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 

JULETRESALGET 

Støtt idrettslaget og kjøp årets juletre hos oss. Vi har 
distriktets aller flotteste trær. Se egen annonse i bladet. 

ÅRSMØTE
Årsmøte avholdes mandag 17. februar 2020, kl. 19:30 i salen 
på klubbhuset. Alle over 15 år med gyldig medlemskap er 
stemmeberettigede og oppfordres til å stille. Årsmøtesaker 
i henhold til vedtekter. Forslag som skal behandles 
på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før 
årsmøtet. 

TAKK FOR BIDRAG TIL FIL I FOKUS 
Redaksjonen vil takke alle bidragsyterne for gode tekster 
og bilder til FIL i Fokus. 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. 
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Årsmelding A-lag Herrer 2019Årsmelding A-lag Herrer 2019
Tekst: Svein Åge Skjæveland. Foto: Jan Søyland

Sesongen 2019 startet som vanlig opp med 
innendørsturnering i Jærhallen første helgen i Januar . Det var 
vel ingenting da som tilsa en stor FIL sesong . Men vi hadde 
gjort et varp ved å få inn Alf Ingve Berntsen som ny A-lags 
trener og hadde god tro . Fra fjoråret hadde vi mistet en del 
solide navn, ikke minst offensivt, men nykommerne som falt 
på plass viste seg å holde et meget høyt nivå

Treningsmessig var vinteren solid . På grunn av stor 
egenrekruttering i årgangene 2000 og 2001 hadde vi i år en 
solid tropp på mellom 25-30 spillere . Disse skulle da serve 

både A-lag og store deler av B-laget i 5 div . Resultatene var 
bra hele perioden samtidig som alle fikk mye spilletid

Første obligatoriske kamp var 1 . NM kvalik mot Varhaug . 
Denne vant vi 1-0 i en jamn og tett kamp mot et for året 
solid Varhaug lag . Dette var starten på det som må kalles for 
et cupeventyr i vår målestokk . I neste kvalik slo vi 3 .div laget 
Staal 3-1 i en av årets beste kamper . Som belønning for dette 
fikk vi Viking som motstander på stadion 2 mai . Da satt vi 
publikumsrekord på 1035 tilskuere . Men ikke minst så rystet 
vi Viking til de grader . Vi leda 1-0 til pause, men det ble et 
3-1 tap til slutt for et av årets cupfinalelag

I serien fikk vi og en bra start med 3 strake seire som ble 
etterfulgt av 3 uavgjorte . Vi posisjonerte oss bra og hadde 
en meget solid høst der vi etter hvert festet et solid grep om 
andre plassen etter årets suverene opprykkslag Åkra . Laget 
holdt et imponerende høyt nivå hele sesongen og det var 
utrolig kjekt å se så mange unge gutter hevde seg så bra . Vår 
startellever inneholdt som regel 5-6 juniorer og sågar 8 i en 
kamp . Det er ikke å legge skjul på at navnet Scott Vatne ble 
en gjenganger etter oppvisningen mot Viking i cupen . Han 
fortsatte dette nivået hele sesongen og trente  både med 
Viking i sommer,  og Sandnes Ulf  i høst . Det er vel nesten 
ingen klubb i Rogalands øverste divisjoner som ikke har sendt 
et brev på han . I skrivende stund har han nettopp signert for 
EIK i 2 divisjon
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Fotball
FOTBALL

Årsmelding A-lag Herrer 2019Årsmelding A-lag Herrer 2019
Statistikk 2019

KAMPER MÅL Seriemål Totalt kamper Totalt mål

Scott Vatne 32 21 14 32 21
Kristoffer M Kverneland 32 3 84 8
Morten Karlson 32 3 1 117 6
David Bregård 32 101 1
Anders Haugen 31 18 14 66 23
Joakim Grude 30 9 9 30 9
Aslak Ravndal 30 5 5 62 10
Tommy Tønnesen 30 5 5 185 24
Håvard Alme 29 29
Espen Ravndal 28 5 4 69 6
Eirik Hadland 24 1 1 50 2
Runar K Skjæveland 22 3 1 112 12
Marton E Grødem 21 38
Roy Jarle Årthun              20 4 3 283 14
Jonas Flåt Aas 20 20
Erik Thorsen 20 36
Tron Olav B Kleppa 19 1 75 8
Ørjan Karlson 15 3 21 3
Morten Helmen 15 44
Ola Rønningen 14 4 62 12
Frank Aarthun 14 2 1 51 3
Eliah Frøyland 13 2 2 13 2
Sigbjørn K Skjæveland          13 1 363 78
Dariuz Gestenberger 13 17 2
Vetle Budsberg 10 10
Johannes Vagle 8 3 131 21
Dag Bjarne Carlsen 7 8
Jonas R Kjos 6 12
Elias Handeland 5 11
Johannes Ho Hetland Thrana 5 5
Frank Hole 1 84 43
Selvmål 1

94 60

Status for våre lag var at A-laget ble 
nr 2 i 4 div og B-laget nr 6 i 5 div 
(som er den høyeste plasseringen vi 
har hatt med et B-lag) .

Følgende utmerkelser ble delt 
ut på årsfesten

100 A-kamper:   
   David 
Bregård, Morten Karlson og Runar 
K . Skjæveland

Innsatspokal: Runar K . Skjæveland

Toppscorerpokal: Scott Vatne

Årets spiller: Scott Vatne

Følgende personer fikk heder 
for aktive år som tillitsmann
5 år – Steinar Grødem
15 år – Egil Lode
30 år – Svein Håland
40 år – Jan Søyland
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FOTBALL

G13 – Joakim HansenÅR
ET

S
IN

NS
AT

SP
OK

AL

J14 - Kine Herigstad J15 – Ella Erga

Ungdomsavdelingens avslutningsfest Ungdomsavdelingens avslutningsfest 
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FOTBALL

G15 – Filip Lebedzki G15 – Aron Husebø J19 – Stina Rønningen G19 – Martin Lode

Ungdomsavdelingens avslutningsfest Ungdomsavdelingens avslutningsfest Foto: Jan Søyland

Avslutningsfesten til ungdomsgruppa ble arrangert 
14 . november på Samfunnshuset . Som vanlig var det 
stinn brakke med spillere, trenere, foreldre og søsken 
 . Pølser, brus, kaffe og kaker var på menyen i tillegg 
til det faste loddsalget som sendte noen heldige 
hjem med flotte premier .
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Tekst: Anne Sofie Grønn (Kreftforeningen)/
Ragnhild Egeland Berg

6 .-7 . juni neste år skjer det store ting på idrettsanlegget 
på Frøyland . Da kommer Kreftforeningens Stafett for livet, 
eller Relay for life som det heter internasjonalt, til Time og 
idrettsanlegget her på Frøyland . Fra før er det 10 kommuner 
i Norge som gjennomfører dette arrangement og i 2020 er 
Time et av 7 nye steder .

HISTORIEN
Relay for life oppsto i 1985 i USA, der kreftlegen Gordon 
Klatt hadde et ønske om å skaffe midler til kreftsaken . 
Gjennom et helt døgn sprang og gikk han på en idrettsbane 
og inviterte sponsorer til å støtte rundene han løp . Flere ble 
med og holdt følge med ham, og sammen samlet de inn 
penger til kreftsaken .

Siden har Relay for life blitt arrangert i stadig flere stater 
og land . Norge er nå et av 30 land som gjennomfører 
dette arrangementet og det er blitt som en bevegelse der 
mennesker får vise sitt engasjement for kreftsaken og støtte 
til dem som er rammet av kreft .

STAFETT FOR LIVET I NORGE
Bevegelsen kom til Norge i 2017 og første sted var Randaberg 
i Rogaland . Siden har det spredd seg over hele landet og 
arrangeres nå på 10 steder fra Kristiansand i sør til Harstad 
i nord . Time kommune er en av 7 nye steder i 2020 . Det er 
Kreftforeningen som står bak arrangementet som gjerne kan 
beskrives som en festival .

Vi har snakket med Anne Sofie Grønn, som leder 
etableringen av Stafett for livet Time, og bedt henne si noe 
mer om hva dette arrangementet er .

I Norge er dette først og fremst et støttearrangement for 
kreftrammede . Stafett for livet starter lørdag kl .12 og varer i 
24 timer . I løpet av dette døgnet vil det være underholdning 
og aktiviteter for barn og voksne, som musikkinnslag, 
foredrag, matservering mm . Dette programmet vil variere fra 
sted til sted . 

Mennesker som har eller har hatt kreft inviteres som 
hedersgjester, eller fightere, og det lages et eget program for 
disse .

Stafett for livet kjennetegnes av noen faste poster på 
programmet verden over . Det holdes en åpnings- og en 
avslutningsseremoni . Om kvelden når det skumrer, stoppes 
stafetten og det holdes en fin lysseremoni . Da kan man kjøpe 
en lyspose og dekorere denne for å minnes noen som er 
gått bort, eller med hilsener til sine kjære som de heier på . 
Lysposene tennes under seremonien og knyttes sammen med 
musikk og taler . Dette er et rørende øyeblikk og man føler 
sterkt på støtten fra andre mennesker og fra nærmiljøet .

Hvorfor heter det stafett? Bør man trene på forhånd?
Nei, det er ikke nødvendig å være godt trent for å delta . På 
denne stafetten kan man like gjerne gå eller rulle, som å 
springe . Stafettpinnen er allikevel med, og alle lag som deltar, 
skal ha minimum en person på banen til enhver tid gjennom 
disse 24 timene .

Kreftforeningens Stafett for livet kommer til FrøylandKreftforeningens Stafett for livet kommer til Frøyland

STAFETT FOR LIVET

Stort engasjement på tidligere 
Stafett for livet i regionen

28



og de har fått brukt sin kompetanse og sitt nettverk til 
noe verdifullt . De får også erfare at de er en del av et 
landsomfattende nettverk av frivillige som jobber med samme 
oppgavene som dem selv .

Hvem vil dere ha med som frivillige?
Vi ser etter mennesker som har lyst til å gjøre noe for 
kreftsaken og som kan tenke seg å bruke sitt engasjement til 
å skape Stafett for livet på Kverneland . Alle kan bidra inn i en 
arbeidsgruppe og vi trenger både folk flest og dem som har 
litt erfaring fra noen av oppgavene . Vi ser etter dem som vil 
jobbe med å planlegge og legge til rette for matservering, de 
som liker å jobbe med markedsføring og sosiale medier, som 
er gode på logistikk eller rekruttering av lag . Vi ser etter folk 
som kan jobbe med sponsorering, planlegge et program og 

noen som kan holde litt i økonomien underveis . Det finnes 
massevis av ressurser lokalt, det har vi sett andre steder . Man 
trenger heller ikke bo på Kverneland for å være med . Vårt 
håp er at dette skal bli et arrangement for hele regionen, for 
både Time og nabokommunene .

Hvordan kan man melde seg som frivillig?
Da kan man ta kontakt med meg på telefon eller e-post . 
Det er også laget en annonse på Frivillig .no . Hvis man vil se 
og lese mer om dette har vi opprettet en Facebookside som 
heter Kreftforeningens Stafett for livet Time . Gå gjerne inn og 
lik siden og bidra med å spre den til andre . Kreftforeningen 
har også en internettside som heter stafettforlivet .no . Der 
kan man også lese mer og melde seg som frivillig .

Hvem er det som kan delta på Kreftforeningens Stafett 
for livet?
Alle er hjertelig velkomne og det er gratis å være med . På 
stafetten deltar lag som består av venner og familie til en 
kreftrammet . Det er også lag som har mistet en kjær venn 
eller familiemedlem og som vil samle alle for å være sammen 
gjennom dette døgnet . Dessverre har de fleste av oss en 
relasjon til kreft og kjenner noen som er rammet .  Vi ser 
at bedrifter og organisasjoner også deltar med lag, gjerne 
for å vise støtte til en kollega . Det er også en fin måte å 
være sammen på samtidig som man viser engasjement for 
kreftsaken . Kreftforeningen har også et åpent lag slik at de 
som ikke er med på et lag allikevel kan gå noen runder for å 
vise sin støtte .

Hvem er det som gjennomfører dette arrangementet?
Planlegging og gjennomføring av arrangementet gjøres 
av frivillige lokalt . Kreftforeningen har et godt og 
gjennomarbeidet konsept som gir noen rammer for hva som 
skal være med . Utover dette er det de lokale frivillige som 
setter sitt preg på arrangementet . 

Vi ser nå etter frivillige 
som har lyst til å 
engasjere seg i dette . Vi 
har inndelt oppgavene 
i arbeidsgrupper 
som jobber sammen 
for å få dette til . 
Arbeidet ledes av en 
Stafettleder og alle 
får opplæring og god 
oppfølging av ansatte 
kontaktpersoner i 
Kreftforeningen . 

Hva får man igjen 
for å være frivillig 
i Kreftforeningens 
Stafett for livet?
Fra andre stafetter ser 
vi at de frivillige er blitt sammensveiset på en flott måte . De 
deler et felles engasjement for saken og for sitt lokalmiljø . De 
har fått nye venner og bekjentskap, de har lært av hverandre, 

Kreftforeningens Stafett for livet kommer til FrøylandKreftforeningens Stafett for livet kommer til Frøyland

STAFETT FOR LIVET

Lysseremoni
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ORIENTERING

Kåret til årets løypeleggerKåret til årets løypelegger
Tekst: Jeppe Lunden

Rune Svihus ble nylig stemt frem som 
årets løypelegger i kåringen på årsmøte 
i Rogaland bedriftsidrettskrets. Han fikk 
prisen for sine løyper i Kleppeloen på 
bedriftsløpet tidligere i år. 
I konkurranse med 18 andre løypeleggere fra hele 
Sør-Rogaland mente juryen at Rune Svihus skilte seg ut som 
den beste, og Svihus er selvfølgelig veldig fornøyd med 
kåringen .

- Å legge løyper er som å ta straffer i fotball . Det forventes 
at du treffer, og det er en lettelse når det går godt, sier den 
tidligere fotballspilleren .

Løypene i Kleppeloen var hans første på dette nivået, og 
Svihus hadde derfor ikke ventet å gå til topps allerede i år .

- Det er alltid en spenning rundt løypene du legger . Alle 
løpere har en mening, og de er som oftest ærlige og uten 
innpakking . Jeg fikk en pekepinn etter løpet at mange var 
fornøyd, men det er selvfølgelig overraskende at de var de 
beste i 2019, sier Svihus .

For en løypelegger i orientering er det mange hensyn å ta . 
Det er viktig at vanskelighetsgraden ligger på et nivå som 
løperne kjenner er passe utfordrende . Svihus har brukt mye 
tid på å tenke ut gode løyper .

-Til sammen har jeg brukt rundt 40-50 timer kun på 
løypene, men jeg kan ikke ta æren alene . Bjørnar Sandsmark 
har hjulpet med løypestikking og kontrollering . Tor Sverre 
Skåra i bedriftsidrettskresten har fungert som rådgiver 
underveis, sier han .

Rune Svihus har bare 
vært løypelegger i et 
par år. Her legger han 
ut poster sammen med 
en annen nybegynner, 
datteren Runa.

Jobben med løypelegging er ikke ferdig når løypene er 
tegnet og postene plassert ut. Her sykler Rune Svihus rundt 
i Kleppeloen for å kontrollere at ingen poster blir flyttet på 
under løpet. (Foto: Trine Selvikvåg)
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ORIENTERING

Nå får Frøyland IL sitt første Nå får Frøyland IL sitt første oorienteringskartrienteringskart
Tekst : Trine Selvikvåg

Oddvar Taksdal har teikna heile 43 
orienteringskart, men kartet over Frøyland 
blir likevel litt spesielt.
Kanskje du har sett han ute i byggefeltet med eit smykke 
av pennar, linjal og blyantar rundt halsen? Oddvar Taksdal 
har nemleg brukt dei siste månadane til å granska området 
rundt Frøyland stadion og Stemmen veldig nøye .  Han jobbar 
i firmaet SkogsOpplevelser, som har fått oppdraget med å 
teikna det nye orienteringskartet til Frøyland IL . Derfor er han 
ute for å sjekka detaljar som stiar, steinar, tette kratt, bekkar, 
lyktestolpar og leikeapparat . Han leitar etter alt som ikkje blir 
oppdaga på eit flyfoto .

– Det er min jobb å hjelpa orienteringsløparane til å finna 
fram fortast mogleg ved hjelp av kartet, og då må eg vera 
nøyaktig med kor det går an å springa . Me vil for eksempel 
ikkje ha orienteringsløparar inn i hagar og private område . 
Derfor må eg merka av kva slags gjerde det ikkje er lov å 
passera, seier Taksdal .

  

Ny heimebane
I Norge er det klubbane sjølv som lagar og eig 
orienteringskart . Frøyland IL si nystarta orienteringsgruppe 
har jobba med å få på plass sitt første kart i eit år nå . Det er 
viktig for klubben med eit eige kart for å kunna rekruttera 
nye medlemmar . Ei orienteringsgruppe utan kart er som eit 
fotballag utan heimebane . Dette kartet vil bli o-gruppa sin 
heimebane .

Det nye kartet blir eit sprintkart over Frøyland stadion, 
området rundt butikkane, Stemmen, begge skulane og 
byggefelta rundt Floen og Håholen .  Prosjektet er delt i 
to delar, og total kostnadsramme i spelemiddelsøknaden 
inkludert medverdiavgift og dugnad er på cirka 350 .000 
kroner . Med spelemiddel, mva-refusjon, dugnad og 
kommunal støtte vil kartet til slutt kosta minimalt for klubben . 
Målet er at den første delen av kartet blir klart i løpet av året . 
Kartet har det meste eit sprintkart skal ha . Her finst parkar, 
bustadområde, litt skog, idrettsanlegg, sentrumsområde og 
ikkje minst gode parkeringsplassar . I tillegg til å kunna brukast 
til vanlege orienteringsløp, vil det passa godt til opplæring i 
skulen, turorientering, stolpejakt, mosjon og trening .

Oddvar Taksdal i firmaet 
SkogsOpplevelser har 
snart fullført oppdraget 
med å teikna første del 
av orienteringskartet over 
Frøyland. (Foto: Trine 
Selvikvåg)
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ORIENTERING

Nå får Frøyland IL sitt første Nå får Frøyland IL sitt første oorienteringskartrienteringskart
Realiserer draumen

For Oddvar Taksdal blir kartet over Frøyland det 44 . i 
rekka over kart han har teikna . Men akkurat dette kartet 
er likevel litt spesielt . Taksdal er nemleg sjølv oppvaksen i 
bygda, nærare bestemt like ved TKS . 

– Då eg var liten, var alltid draumen å laga eit kart på 
heimebane over den litle skogen oppunder Njåfjell . Etter 
kvart som åra gjekk, orientering blei ein meir urban 
idrett og området på Stemmen blei finare og finare, blei 
tankane om eit kart på Frøyland meir realistiske . Eg blei 
derfor veldig glad og gira då Frøyland IL kom på banen 
og ville ha eit kart her . Eg kjenner meg heldig som får lov 
til å vera ein del av det, seier Taksdal . 

Han spring nemlig sjølv orientering for naboklubben 
Ganddal IL .

– Vil det nye kartet lokka deg til å melda overgang til 
FIL?

– Eg har det svært fint i Ganddal IL Orientering, klubben 
eg starta for som 15-åring, så det er nok ikkje aktuelt 
nå, men ein skal aldri seia aldri, svarar han . 

Orienterte fakta:
Namn: Oddvar Taksdal

Alder: 50 år (Har eg rekna rett?) 

O-klubb: Ganddal IL

Yrke: Kartteiknar i SkogsOpplevelser, orienteringslærar 
for Wang Toppidrett i Stavanger og byggmeister .

Idrettsbakgrunn: Langrenn, skiskyting, fotball, 
innebandy og orientering

Sivilstatus: Gift med o-løpar Aud Hognestad Taksdal 
(som er tidenes mestvinnande orienteringsløper på 
kretsnivå med sine 72 individuelle KM-titlar) og har to 
barn som driv med orientering .  

Kvifor orientering? Det er ein fantastisk idrett der eg 
kjem meg ut i naturen og rundt på mange stadar der eg 
aldri hadde kome til om det ikkje var for sporten .

Her legg Oddvar Taksdal 
siste hand på verket. 
Han har brukt lang tid 
på synfaring, og skal nå 
legga skissene sine inn i 
teikneprogrammet for å 
laga eit digitalt kart. 
(Foto: Trine Selvikvåg)

Her er ein liten smakeprøve på kartet 
som kjem. Klarer du å sjå kor det er? 
(Hint: Frøyland IL spelar heimekampane 
sine her). (Kart: SkogsOpplevelser)

3: Oddvar Taksdal har 
utstyret i orden når 
han skal ut å teikna 
kart. Denne patenta 
har gått i arv gjennom 
fleire generasjonar av 
kartteiknarar. 
(Foto: Trine Selvikvåg)

 33



ORIENTERING

Tekst og foto: Trine Selvikvåg

Du treng verken vera medlem i idrettslaget eller ha tilknyting 
til ei spesiell gruppe for å delta . Treningane er gratis og passar 
alle uansett alder og form . Intervalltreningane blei starta av 
orienteringsgruppa for eit år sidan, og til nå har over 50 ulike 
løparar vore innom . I det siste har friidrettsgruppa slengt seg 
med, så me er nå ein god gjeng med både ungdommar og 
vaksne i sin beste alder . 

Dette er ei rein kondisjonsøkt . 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 .

Bli med på intervalltreningBli med på intervalltrening

Orienteringsgruppa og friidrettsgruppa trenar saman kvar måndag. Ta med deg ein venn og kom du også.   
Frå venstre: Trine Selvikvåg, Annbjørg Skretting, Einar Nese Johnsen, Astrid Susanne Almås, Oddgeir Drøpping,   
Signe Fossdal Drøpping, Stein Eirik Heskestad, Elisabeth Laland, Bård Valvatne, Andrea Heskestad, Håvard Svihus,   
Eira Sjølyst-Kverneland, Asle Svihus og Frode Ungar
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FRIIDRETT

Tekst: Ragnhild Egeland Berg

Onsdager har Friidretten halltid i Frøyhallen og da trener 7-11 
åringene fra 18-19 og 12-18 åringene fra 19-20 . Friidrett er 
allsidig og treningene er lagt opp til at man får prøve mye 
forskjellig og ikke minst at vi skal ha det gøy sammen!  

Etter en fin høstsesong har vi nå bare et par treninger igjen 
før vi avslutter med pizzakveld siste uken før jul .   
Vi ser allerede frem til våren og utetreninger på det flotte 
anlegget vårt!

Friidrett – bli med på trening!Friidrett – bli med på trening!
Stafetten er i gang!

Stjernestafett er spennende – her er det stille før stormen i 
7-11 årsgruppen

Kjekke ungdommer i Friidrettsgruppa 12-18 år
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 Automatisering av:   Leverandør av:   
  
 > Solskjerming    > Teknisk rådgivning  
 > Lys og Varme    > Somfy Automatikk 
 > Garasjeporter    > Driftsavtaler 

www.optimalsol.no  -  924 32 127 

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

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

VELKOMMEN TIL 
EXPRESS HANDEL 

JÆRHAGEN

ÅPNINGSTIDER:
6 - 24

HVERDAGER

9 - 21
LØRDAG &SØNDAG
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Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

Tilknytt oss som din 
grasrotmottaker, så mottar 
vi 5 prosent* av ALT 
du spiller for.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

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

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

Nissestevne
11 spreke friidrettsutøvere fra 
Frøyland deltok 24 .november 
på Nissestevne i Sandneshallen . 
Totalt sett var over 200 barn 
i alderen 6-11 år i aksjon i 
øvelsene 60 m, kule og stille 
lengde i løpet av 1,5 time denne 
søndagen . Med friidrettsgruppa 
i Skjalg IL som primus motor og 
med foreldre som funksjonærer 
ble stevnet gjennomført med 
stil . 

Stevnet avsluttet med en flott 
avslutningsseremoni med 
julemusikk og medalje til alle 
de flinke utøverne . På vei ut 
fikk alle hver sin kakemann og 
klementin – en fin avslutning i 
følge de unge lovende .

Fra Frøyland var det flere 
som var med på sitt første 
friidrettsstevne og det var bare 
smil å se . Vi gleder oss allerede 
til flere stevner når sesongen 
starter til våren .

Tekst: Ragnhild Egeland Berg

Gjengen samlet før start: Bak fra venstre: Alva, William, Ida, Emma, Håkon, Livia. 
Fremme fra venstre: Ida Marie, Katrine, Elida, Sondre, Lotte Otilie.
Foto: Ragnhild Egeland Berg
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FRIIDRETT

Bildet av Sondre og Elida sier alt. 
Friidrett er kjekt! Foto: Erik Berg

Flotte 4.klassinger! 
Foto: Anja Løvås

Alva i svevet i stille lengde. 
Foto: Ragnhild Egeland 

Stas med innmarsj og premieutdeling foran fullspekket tribune. Frøyland sin 
flotte gjeng er på midten av bildet på bakerste rad. Foto: Ragnhild Egeland Berg
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Meir innhald
på nett og
papir

Mykje direktesendt sport

Husstandsdeling

Nettavisen-magasinet

Ny og moderne
utsjånad

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

Oppdaterte
nyheiter
døgnet rundt

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

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

  

Meir innhald
på nett og
papir

Mykje direktesendt sport

Husstandsdeling

Nettavisen-magasinet

Ny og moderne
utsjånad

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

Oppdaterte
nyheiter
døgnet rundt

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

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



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

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

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

Hålandsvegen 17, 4340 Bryne

www.austeraa-prosess.no

E-mail: post@premiegrossisten.no

Tlf. 51 68 21 00

 

 

Terje Høiland
Forum Jæren, BRYNE 

+47 916 95 934

www.katalyst.as 

terje@hoiland.no 

Ledelse og organisasjonsutvikling, Tilrettelegging av konferanser

Tlf: 51 48 51 51Tlf: 51 48 51 51

Søndagsmiddag • Kurs 
 Selskapeligheter • Møtelokaler

Pukk & Grus

Anlegg Tullin Ree

Tlf: 51 48 56 88
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TLF. 51 48 25 10 - Erlandsbakken 4, 4340 Bryne

ANNONSER

42



M  901 82 398 - F  51 42 45 85

-godkjent rørlegger

ORSTAD|RØR AS

M  901 82 398 - F  51 42 45 85

RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

-godkjent rørlegger

ORSTAD|RØR AS
RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

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

Seleveien 331, 4353 VOLL

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

Sele Potet

VOLD 
REGNSKAPSKONTOR

Arne Garborgs v 15, 4340 Bryne 

Tlf . 51 48 70 70

GANDDAL • TLF .: 51 67 55 41

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

ANNONSER
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l

EXTRA ØKSNEVAD
7 - 23

Express
6 - 24 (9 - 21)

Søn 9 - 21

EXTRA KVERNELAND
7 - 23

STOLT SPONSOR AV FRØYLAND IL


