• Sesongoppkjøring A-laget
SE SIDE 4

Velkommen til håndballen
SE SIDE 10

• Innebandy G12 og G14
SE SIDE 25

FIL i Fokus

MEDLEMSBLAD FOR
FRØYLAND IL

2018
1. utgave

Bak fra venstre: Amalie Tjessem Thu, Hanna Carlsen, Melissa
Heradstveit, Eva Helland, Rakel Bregård.
Foran fra venstre: Tilla Madsgård Semb, Martine Ognedal, Misha
Herrera, Henrik Handeland, Henriette Handeland.

Håndballjenter 11

Bjarte Voll

Monica Mørk Vikse

Kristine Ree Espedal

Stian Løge

Bård Birkeland

Bjørn Rune Salte

Aleksander Grødem

Megler MNEF

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsmegler MNEF

m: 918 70 585

m: 941 33 858

m: 480 64 634

m: 404 76 404

m: 901 34 155

m: 416 07 781

m: 902 03 796

Storgata 14, Bryne - 51 77 89 90
Torggata 2, Nærbø - 51 43 68 45

K.K. Kleppesveg 1, Kleppe - 51 91 50 32
jeren@em1.no - www.eiendomsmegler1.no
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Gjelder for hele året og er som følger:
Småbarn (0-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 500,Barn (6-12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1000,Ungdom (13-18). . . . . . . . . . . . . . .
kr 1300,Voksen(19+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1500,Familie (innkl.hjemmeboende barn tom. 19 år)
kr 2700,Støttemedlem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 300,Tillitsvalgt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 100,Innmelding via minidrett.no
Betalingsinformasjon / faktura vil bli sendt.

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

DVD-film  . . . . . . 250,2

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

Frøyland-lue . . . . 100,Frøyland-krus . . . 100,Frøyland-skjerf . . 100,-

Ord fra styreleder

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

Vi trenger mer aktivitet
og flere medlemmer

Hovedstyret:
De siste 10 årene har antall medlemmer i
FIL bare økt moderat sammenlignet med
innbyggertallet på Frøyland. Ved årsskiftet
var vi drøyt 720 medlemmer med stort og
smått, mens vi sannsynligvis burde vært
nærmere tusen tallet med en tilsvarende
prosentvis økning. Nå er et høyt medlemstall
ikke et mål i seg selv, men det kan gi en
indikasjon på om vi er attraktive og relevante
for frivillighet og engasjement. FIL er et
tradisjonelt fleridrettslag, med relativt små
og få endringer i type aktiviteter/idretter og
aktivitetsnivå over tid. Allikevel behøver det
ikke å være motsetning mellom tradisjon og
omstilling/nytenkning.
På Time kommunes årlige kontaktkonferanse
mellom administrasjon, politikere og frivillige
organisajoner var temaet “Kunsten å lede
frivillige”. Flere innlegg gikk naturlig nok
på å engasjere frivillige og på samspill
med kommunen. Selv bet jeg meg merke
i vinklingen “Kommune 3.0”. Et begrep
hentet fra Danmark der “3.0” representerer
en kommune som anser innbyggerne som
ressurssterke og aktive borgere i samfunnet.
En forutsetning for såkalt “samskaping”.
Dette i motsetning til “1.0” som anså
innbyggerne som undersåtter, og “2.0” som
anså innbyggerne som “kunder”.
Så hva ligger da i samskaping? Det
pågår kontinuerlig store og prinsippielle
(og tildels ideologiske) debatter rundt
samarbeidsmodeller mellom det offentlig og
det private, innenfor flere sektorer og på flere
nivå. Idrett og friluftsliv er jo intet unntak, men
her har vi lange tradisjoner for frivillighet og det
er ikke behov for å slå inn åpne dører. Det som
kanskje er endret er en større anerkjennelse

av verdien av frivillig innsats, og at man
oppnår veldig mye med relativt beskjedne
investeringer. Jeg velger å tolke signalene
rundt økt forståelse, anerkjennelse og tillit fra
det offentlige som et handlingsrom der vi kan
få til nye og spennende ting! Det vi da trenger
selv er først og fremst gjennomføringskraft!
Det er her jeg ønsker å legge igjen en
utfordring. Som et idrettslag med solid
økonomi, og et fantastisk idrettsanlegg så
burde vi hatt større aktivitet, flere brukstimer,
flere idretter og mange flere medlemmer!
Hvor er super-veteranene, volleyballspillerne,
aerobicsutøverne,
bokserne,
syklistene,
innvandrerne, basketspillerne, de som
trenger tilrettelegging, trampettutøverne,
pensjonistene, orienteringsløperne, etc., etc.
Etter at kommunen sa opp leieavtalen står nå
Frøyhallen stort sett ledig på dagtid. Hvilke
aktiviteter kan vi fylle den med? Vi får ferdig
et delanlegg for friidrett (med flombelysning)
til høsten. Kanskje klarer vi å få til noen ekstra
kvadratmeter med kunstgras også. Her blir
det med andre ord kapasitet så det holder!
Nevnte jeg Kvernhallen, turløypene rundt
Frøylandsvatnet, Kalbergskogen og Njåskogen
med uendelige muligheter?
Frøyland idrettslag ønsker å være et “hjem”
for flere aktive og aktiviteter enn vi er i
dag. Vi kan stille opp med trygge rammer,
fasiliteter og støtte til oppstart. Og jeg er
sikker på at kommunen også vil stille opp
for samskaping. Det vi trenger noen som
brenner for en ny aktivitet og som har vilje og
gjennomføringskraft. Ta kontakt så er vi igang
før du aner det!

Leder
Ole J Nordahl
91 61 87 63

Nestleder
Børge Meisland
916 75 698
Sekretær/Utd. kontakt
Tormod Bjørkli
979 81 456
Styremedlem
Ken Arild Nordmark
957 42 462
Styremedlem
Roy H Heggelund
481 65 586
Fotball
Jan Søyland
907 52 680
Fotball/Ungdom
Svein Åge Skjæveland
952 40 137
Idrettsskole
Tormod Bjørkli
979 81 456
Håndball
Dagfinn Helland
450 46 019
Friidrett
Atle Aarre
901 93 485
Turn
Ingrid Brueland
924 14 266
Innebandy
Frode Hagerup
926 25 421
Varamedlem
Magnus Frøyland
958 91 657
Varamedlem
Randi O Slettedal
920 31 021
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Fotball
Fotball

for A-l aget

SESONGOPPKJØRING

Tekst & foto: Bjørn Magne Bakken & Jan Søyland

Sesongoppkjøringen til 2018 er godt i gang, og i skrivende
stund nærmer mars måned seg. Da begynner alvoret borte
mot Hundvåg, da med kamp i 1. kvalifiseringsunde til NM.
De siste harde forberedelsene til sesongstart i april gjøres
gjennom gode treninger og oppkjøringskamper.

Mars er også tiden for å dra på den årlige treningsleiren. Som
i fjor går turen i år igjen til Spania, nærmere bestemt Albir
nord for Alicante. Dette er en uke som hele laget med spillere
og støtteapparat ser frem til. Gode treningsforhold i varme
omgivelser er en forandring fra de siste måneders forhold
hjemme på Frøyland. Uken i Spania før påske benyttes til
gode treningsøkter, men vel så viktig er det å reise på en
slik tur med på å bygge opp et godt miljø der det sosiale og
lagbygging står i fokus.
Ny sesong betyr også noen utskiftinger på spillersiden,
selv om de fleste fra fjoråret har valgt å bli med videre.
Bjørn Magne Bakken har likevel gitt seg som aktiv spiller
etter 7,5 sesonger som keeper på A-laget. Han er nå med i
trenerapparatet til Asgeir Kleppa og Paal Fjeldstad som ny
keeper- og assistenttrener.
Frøyland og A-laget skal være en plass der utvikling av
enkeltspillere og lag står i fokus. God treningshverdag og
godt miljø skal være grunnpilarene i arbeidet med å skape
nye potensielle toppspillere. Marius Lode, tidligere Bryne og
nå i Bodø/Glimt, er et eksempel på akkurat dette. Da er det
gledelig at årets tropp består p.t. av 22 spillere, med noen
nye ansikter inn i forhold til fjorårets stall.

Preben Løvdahl Helvik og Sigbjørn Kalberg Skjæveland
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Nye spillere i årets stall er følgende:
Samuel James Danby - Spiss fra Rosseland som ifølge fotball.
no scoret 32 mål på 39 kamper for de oransje i løpet av tre
sesonger.
Aslak Ravndal - Spiss/kant som de siste årene har spilt for
Lura og Ålgård.
Morten Helmen - Keeper som kommer fra Hana. Helmen har
tidligere hatt gjesteopptredener for 00-årgangen til Frøyland i
Kattegat Cup.
Geir D. Høyland - Midtbanespiller som spilte for Frøyland i
2015 når Frøyland kom på andreplass bak Pors i 3.divisjon.
Han gikk så til Sola før han gikk tilbake til Bryne i 2017
sesongen.
Eirik Hadland - 98 modell som kommer Bryne og er en potet
som kan spille både i forsvar og midtbane.
De nye spillerne er godt integrert i spillergruppen, og det
skal bli spennende å følge A-laget denne sesongen. Spillere,
trenere og støtteapparat gleder seg til en sesong som
forhåpentligvis skal gi mange poeng og gode opplevelser
hjemme på Frøyland og rundt om i lokaldistriktet.
Onsdag 14.3 er første kvalifiseringsrunde i NM spilt.
Forhåpentligvis blir det seier der, og da venter et nytt hinder
før det er lov å drømme om besøk av Bryne på Frøyland
stadion i 1. runde. Vel møtt til sesongen 2018!

Runar Kalberg Skjæveland og David Bregård

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

Malermester – Fargehandel,
www.nysted.no
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Fotball
Fotball

GUTTER 13 (NÅ 14)

PÅ TROLLCUP
Tekst & foto: Dag Egil Alme & Magnus Frøyland

G13 på Trollcup for første gang. Alle våre 10 gutter på 13
år reiste til Kristiansand denne helgen - overnatting på 4
manns rom på Hotell, dette var en skikkelig opptur når vi
er vandt til turneringer på klasserom, dårlige madrasser og
felles do/dusj. Skikkelig digg! Kampene våre begynte litt
utpå formiddagen lørdag, så vi fikk sove lenge og gjorde
oss etterhvert klar til Frokost og avreise til Randesund. For
en perle og idyllisk plass, helt nydelig faktisk. Fint og kaldt
høstvær var det også. Første kamp endte med fin 3-0 seier
mot Bjerkreim, her var vi gode og spilte flott fotball.
Kamp 2 mot Gimletroll endte med et hårfint tap på slutten
med 1-0. Nå var en av våre gutter på sykehus med brukket
finger, og vi hadde ingen innbyttere lenger. Kamp 3 mot
Vindbjart endte med 4-0 tap, ( tror jeg ) - vi møtte et godt
lag denne kampen. Beina begynte å bli slitne. Kamp 4 mot
Bryne endte med et hårfint 2-1 tap på slutten - dette var en
nedtur, vi møtte ikke et godt lag denne kampen. Årsaker
kan være at flere av våre spillere var slitne med småskader
og ikke minst så hadde vår Headcoach vært på sykehuset
hele dagen med gutten som hadde brukket fingen, her
gjorde han forøvrig en fantastisk innsats!
Lørdagskvelden var humøret raskt tilbake og vi koste oss
med god middag, sosialt og tv på rommene. Søndag var det
tidlig opp for å spille kvartfinale i B-sluttspillet, flere skader
og spillere på “halv” maskin betydde at vi måtte spille
med 8 mann på 9er lag. Vi tapte 5-0 tror jeg, og opplevde
tidenes svakeste dommer ( skal aldri klage på dommer, men
det var ekstreme greier )
Anyway, hvem bryr seg om resultater - turen var knall kjekk!
Vi deltok også på Nordsjøcupen i vinter - her gikk vi ikke
videre men viste mye bra fotball. Denne kan også anbefales
- satser på Trollcup til høsten igjen og Nordsjøcupen neste
vinter. Guttene er en kanongjeng å reise på tur med.
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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

Fotball
Fotball

GUTTER 13

PÅ BYGGVELLCUPEN I LYNGDAL

Tekst & foto: Kjetil Fylling

Helga 2 - 4. februar var gutter 13 med på Byggvellcupen i
Lyngdal. Dette var en turnering kun for 13-års lag, og det
var 18 lag som deltok. 8 lag på nivå 1 og 10 lag på nivå 2.
Mange lokale sørlandslag, så det var kjekt å møte bare nye
lag. Nivådelingen førte og til mange tette, jevne og kjekke
kamper, og det var glimrende kamptrening for oss som
starter med 9-er fotball i år.
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Første kamp fredag kveld, 3 kamper lørdag og sluttspill
søndag. Vi bodde på Lyngdal VGS, spiste på klubbhuset
50 meter fra, spilte kamper i FIBO-hallen rett attmed, og
snopte på KIWIEN rett attmed der igjen. Så helt topp både
sportslig og sosialt. Anbefales på det varmeste til neste års
13-åringer!

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

Til medlemmer i Frøyland IL
Frøyland IL og Arena Treningssenter har inngått treningsavtale. Avtalen gjelder for samboere/ektefelle,
eller andre familiemedlemmer i samme husstand som Frøyland IL sine medlemmer.
Treningsavgift.................................... pr mnd kr 350,Familiemedlemskap (2 personer).......... koster kr 705,Du får gratis prøveuke (gjelder i avtalens første 6 ukers periode).
Du har prisgaranti i 12 mnd.
Arena Treningssenter sine medlemskap har 10 dagers bli fornøyd garanti.
Ta med medlemskontingenten din og ta turen innom Arena Treningssenter på Stadion Parken eller Jærhagen Senter (Kleppe)
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Håndball
Fotball

VELKOMMEN TIL
HÅNDBALLEN
What`s in it for me?
Tekst & foto: Dagfinn Helland.

HELSE

VENNSKAP
Barn og unge blir oftest kjent med håndball
gjennom skolen, via venner, søsken og ved
foreldreengasjement. Håndball er et lagspill
med fokus på samarbeid og samspill. Dette
fører ofte til tett kontakt mellom spillerne
og et varig vennskap.

KLUBBEN TILBYR

Frøyland Håndball har foreløpig tilbud i alle
aldersgrupper fra 5 til 11 år (se oversikt
treningstider) .Kom å se på eller bli med,
det er aldri for sent å begynne. Alle er
hjertelig velkommen.

FYSISK AKTIVITET

Er det ønsker om å starte opp i andre
alderstrinn, hjelper vi til med det.

Klubben tilbyr aktivitet for alle. I tillegg
til seriekamper, deltar lagene ofte på
turneringer. Dette er viktige arrangement
for å styrke samhold og utvikle et godt
sosialt miljø.

HÅNDBALL FOR
ALLE
Håndballklubben tilbyr aktivitet i et trygt,
trivelig og sosialt miljø. Gjennom aktivitet
knyttes vennskap og sosiale nettverk
blant barn, unge og voksne, mellom
foreldregrupper og familier.

TØFFE GUTTER OG
JENTER SPILLER
HÅNDBALL!
Jenter 2006
Bilde til venstre fra Julebaluba i Giskehallen
28.12.2017. Bak fra venstre: Amalie
Tjessem Thu, Misha Hererra, Hanna Carlsen,
Eva Helland, Malin Lofthus Dale, Rakel
Bregård. Foran fra venstre: Tilla Madsgård
Semb, Martine Ognedal, Henriette
Handeland, Maja Aarsheim Møller.
Ikke tilstede når bilde ble tatt: Melissa
Heradstveit.
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Håndballen fokuserer på sunne verdier og
tilbyr en allsidig og variert aktivitet. Klubben
er opptatt av å forebygge skader og at
aktiviteten skal føre til generelt god helse,
overskudd og en spennende fritid! Barn og
unge som driver med idrett opplever også
ofte mer mestring i skolen. Som lagspillere
blir de gjennom håndballen ﬂinke til å
samarbeide i grupper og nå felles mål.

Treningstider Håndballen 2018
Lag

Mandag

Tirsdag

J/G12 (5 år)

17:00-18:00
(oddetalls
uker)

J/G11 (6 år)

18:00-19:00
(oddetalls
uker)

J/G10 (7 år)

Onsdag

Fredag

18:00–19:00
(oddetalls
uker)

J/G09 (8 år)
J/G08 (9 år)

Torsdag

17:30–18:30
17:00–18:00

J/G07/09 (10/11 år)

16:30–18:00

16:30–18:00

Lagledere i Håndballen 2018
Lag:

Trener/kontakt:

Mobil:

J/G12 (5 år)

Anita Bergsvik

41101549

J/G11 (6 år)

Guro Høyland

97607760

J/G10 (7 år)

Linn Grødem

97663745

J/G09 (8 år)

Vivian Halvorsen

98825418

J08 (9 år)

Tine Moe Eide

99795230

J07/06 (10/11 år)

Dagfinn Helland

45046019
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Håndball
Fotball

JENTER 9

AKTIVITETSSERIEKAMPER
PÅ NÆRBØ

Tekst: Nina Gauvik, foto: John Arne Gauvik/Nina Gauvik

Søndag 25. februar var det igjen duket for aktivitetsseriekamper
for håndballjentene våre. Mange mål begge veier, akkurat slik det
skal være. Alle jentene har utviklet seg enormt denne høsten, og
stort sett alle ser ut til å ha knekt koden med hoppskudd. Det er
kjekt å se.

Linnea Smedegård Eriksen vil snappe ball i forsvar.
Til høyre står Olivia Larsson og Celina Skagestad Hoff
parat.

Vi har en bra spillerstall med jenter som er opptatt av å spille
hverandre gode, og heier hverandre frem. Det varmer et
trenerhjerte, og både vi og foreldrene er stolte av å se jentene i
aksjon.
Nå har vi en helg igjen i aktivitetsserien, så har vi iallefall èn
turnering vi vil melde oss på før ferien.
Har du en 08’er som ønsker å spille håndball? Kom på trening
og prøv, for her er det hjertelig plass til flere. Vi har foreløpig
treningstid mandager i Frøyhallen fra kl. 17.00-18.00. Trenerene
er Tine Moe Eide og Nina Gauvik. Vi følger jentene videre neste
sesong også.

Hanna Moe Eide, Sofie Aarrestad og
Hedda Gauvik er konsentrerte i forsvar

Meisland scorer med et kanonskudd rett i mål!
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Hanna Moe Eide gjør en god
forsvarsjobb for keeper Hedda Meisland.

«Best på lokalt
innhald for deg»
PR. MND.

PR. MND.

abo@jbl.no eller tlf. 51 77 99 00
ANNONSER
SOSIALE MEDIER
CONTENT MARKET.
LANDNINGSSIDER
FOTO/TEKST
VIDEO
NETTSIDE
LOGO/PROFIL
VISITTKORT
PLAKAT
STORFORMAT
GATEBUKK
BROSJYRER
FOLDER
ROLL-UP
BANNER
BEACH-FLAGG
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Pris 2017

KJØP
ABONNEMENT!

169,KUN
DIGITALT 139,FULL
TILGANG

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

Sandnes • Stavanger

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

Søndagsmiddag • Kurs
Selskapeligheter • Møtelokaler

Hålandsvegen 17, 4340 Bryne

Tlf. 51 68 21 00

www.austeraa-prosess.no

Ledelse og organisasjonsutvikling, Tilrettelegging av konferanser

Terje Høiland
Forum Jæren, BRYNE
+47 916 95 934
www.katalyst.as
terje@hoiland.no

Meierigt. 15, 4340 Bryne

BUNADER
Meierigt. 15, 4340 Bryne
Telefon: 51 48 75 15
www.alveland.info

KRISTINA HESKJE
Tlf: 51 48 51 51
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Støtt Frøyland idrettslag gjennom Norsk Tipping’s Grasrotandel.

Send ”Grasrotandelen 970917985” til 2020 (NÅ)

Støtt oss
med DIN
Grasrotandel!
Gjennom Grasrotandelen fra
Norsk Tipping, kan du støtte oss
uten at det koster deg noe!
Tilknytt oss som din
grasrotmottaker, så mottar
vi 5 prosent* av ALT
du spiller for.
Du kan tilknytte
oss hos kommisjonæren,
via grasrotandelen.no
eller på norsk tipping
mobilspill!
Les mer på grasrotandelen.no

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

SCORINGSKLUBBEN 2018

	
  

Er du glad i Frøyland Idrettslag? Er du glad i fotball?
Da bør du ta deg tid til å lese litt om scoringsklubben vi har mot Frøyland sitt A-lag Herrer.
Vi i Frøyland har et motto på at vi ikke skal ta betalt for å se vårt gode lag i 4. divisjon spille fotball. I tillegg har vi svært lite
dugnader og er også blant de aller billigste klubber når det skal betales egenandel til turer for alle lag i ungdoms- og senior
avdeling. Vi håper derfor at flere kanskje kan være med å gi sin støtte til fotballavdelingen gjennom å delta i scoringsklubben.
Det går ut på at du betaler kr. 10,- pr mål som A-laget scorer i serie- og cupkamper. Sesongen deles i to, og det blir sendt ut
en giro når vårsesongen er over, og en giro etter endt sesong.

Hovedpremien for scoringsklubben 2018 er et REISEGAVEKORT pålydende ca. kr. 8000,Denne og flere andre premier vil bli trukket ut når sesongen er slutt.
Vi vil i tillegg på hver hjemmekamp trekke ut minst en premie blant de som deltar. I tillegg vil alle som er med i
scoringsklubben bli invitert på Årsfesten i november. Denne vil bli avholdt i klubbhuset.
Dersom du er interessert i dette, kan du melde deg på hos:
Trond Aase / trond@mx-sport.no / 95916592
Styret
FIL Fotball
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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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Fotball

4 % kjøp
eutbytte
medlem
s
i Coop K om
lepp!

www.coopklepp.no

Automatisering av:

Leverandør av:

>
>
>

>
>
>

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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NOTISER
Frøyland IL har innført

Min idrett
Min idrett er tjenesten for deg som har en aktiv idrettshverdag enten du selv deltar på
trening og arrangementer, eller du har barn og familie som gjør det. Med Min idrett kan
du samle alle familiemedlemmer og få oversikt i idrettshverdagen. Du kan selv legge
til familiemedlemmer i din profil, samle medlemskapene, melde på og betale for dine
familiemedlemmer.
Merk at:
1. Idrettsforbundet, stat og kommune bruker medlemstall i Min idrett som basis
for å tildele tilskudd til hver enkelt klubb.
2. For at forsikringer skal være gyldige for det enkelte medlem skal medlemskontingent være betalt.
3.Alle medlemmer må derfor registrere seg på Min idrett. Dette gjør du ved å
registrere deg eller dine barn på Appen «minidrett» eller aller helst på
www.minidrett.no.
4. Vi har erfart at det kan være hensiktsmessig å bruke web-versjonen og ikke
App’en for å få tilgang til alle funksjonene, spesielt ved registrering første gang!
5.Som foresatt trenger du ikke registrere deg selv som medlem. Du 		
registrerer kun dine barn, med deg som foresatt.
6.Brukerveiledning finner du på:
https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning

Medlemskontingent
Giroer for medlemskontingenten
sendes ut i disse dager.
Kontingenten sendes kun ut
de de som står som registrerte
medlemmer. Dersom du ikke
mottar kontingen så sjekk om
du er registrert på idrettslaget
gjennom minidrett.no.

Grønt Gras
Husk årets Grønt Gras 2018
miniputturnering 28. april
– 29. april. Vi oppfordrer
folk til å komme innom og
se ekte idrettsglede, treffe
morgendagens helter og kjenne
på den gode stemningen!

Scoringsklubben
Husk påmelding Scoringsklubben
2018. Det blir flotte premier også
i år. For mer info, gå inn på www.
froylandil.no.

Mangler du noe
treningstøy ?
Gjenglemt tøy i Frøyhallen legges
i kassa under trappa i foajeen.
Tøy som legges igjen utendørs
eller i fotballgarderobene
legges i materialrommet mellom
garderobene. Har du ikke nøkkel
ta kontakt med en lagleder.
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Friidrett
Fotball

Friidrettsresultater i sesongen 2017
Tekst: Ole J Nordahl & Else Storhaug

I sesongen 2017 var det hovedsaklig Mia Fjeldheim og Stina Rønningen, begge J14,
som markerte seg med gode resultater. Her er klubbrekordene for denne årsklassen.

FRIIDRETTSRESULTATER
sesongen 2017

Tekst: Ole J Nordahl & Else Storhaug

I sesongen 2017 var det hovedsaklig Mia
Fjeldheim og Stina Rønningen, begge J14,
som markerte seg med gode resultater.
Her er klubbrekordene for denne
årsklassen.

Kiropraktor Andersen på Orstad
Bestill time i dag
tlf. 51 42 33 81/482 27 422.
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Oppsummering av årsmøtet
Tekst: Ole J Nordahl
Årsmøtet ble avholdt 19. februar på klubbhuset, der drøyt 20
stemmeberettigede medlemmer møtte.
Idrettslagets regnskap for 2017 viste et solid overskudd på
hele 670.000 av en omsetning på rundt 5.4 mill. Regnskapet
ble godkjent uten spesielle kommentarer, og det samme ble
budsjettet for 2018. Det forventes et vesentlig lavere overskudd
for inneværende år, hovedsaklig på grunn av lavere leieinntekter
på idrettsanlegget.
Det planlegges ikke vesentlige rehabiliteringsoppgaver ut over
delanlegget for friidrett. Dette prosjektet har vist seg å bli
mer krevende og omfattende enn først planlagt, og årsmøtet
vedtok derfor å øke kostnadsrammen. Finansieringen av
kostnadsøkningen tas gjennom økte tilskudd, momsrefusjon og
sponsorstøtte.
På bakgrunn av dette valgte årsmøtet også å øke
kontingentsatsene noe.

Nytt hovedstyre ble som følger:
Leder			
Ole J. Nordahl
Nestleder		
Børge Meisland
Sekretær / utd.kont.
Tormod Bjørkli
Styremedlem		
Ken Arild Nordmark
Styremedlem		
Roy Henrik Heggelund
Varamedlem 		
Randi Slettedal
Varamedlem		
Magnus Frøyland
Leder Fotball		
Jan Søyland
Leder Fotball, ungdom Svein Åge Skjæveland
Leder Håndball		
Dagfinn Helland
Leder Idrettsskole
Tormod Bjørkli
Leder Friidrett		
Atle Aarre
Representant Turn
Ingrid Brueland
Leder Innebandy
Frode Hagerup

KVERNELAND APOTEK AS
ÅPNINGSTIDER:
man-fre: 09.00-17.00
lør: 10.00-14.00

telefon: +47 51 42 43 00
telefax: +47 51 42 43 01
kverneland@dittapotek.no
www.dittapotek.no

Kverneland apotek AS, Leirfenvegen 1, 4355 Kvernaland
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Innebandy
Fotball

LØYPEMELDING FRA A-LAGET
Tekst: Frode Hagerup, Foto: Kjartan Hiksdal og Øyvind Garborg Haaland

Vedlagt ligger statistikk for A-laget. Vi har i skrivende
stund 3 kamper igjen av sesongen og satser på en fyldigere
oppsummering fra A-laget i neste FIL i Fokus.
Tabellen er for 1. divisjon Rogaland. De to beste lagene
går videre til å spille 1. divisjon Sørvest mot lag fra
Bergensområdet og Sørlandet. De spiller deretter om retten
til å delta i eliteseriekvallik.
Finn oss på Facebook for informasjon om treningstider og
oppstart av nye grupper:
https://www.facebook.com/FILLEBANDY

Frode Hagerup jr og Bjørn Hagerup Røken har
ordnet både mål og sponsorer for Frøyland IL.

Dette var laget som slo erkerival Lye i deres egen hall og som står som et symbol for maktskiftet i innebandyen på
Jæren. Bak fra venstre: Glenn Patrick Risa, Stig Ødegaard, Ole Helgeland , Thomas Ødegaard, Bjørn Hagerup Røken
og Karsten Wiik. Foran fra venstre: Haakon Ødegaard, Tommy Jespersen, Tom Eirik Barvik, Runar Langenes, Kristian
Thoresen, Tor Martin Aarsand og Frode Hagerup jr.
22

Fotball

Statistikk

Gjenstående kamper

Tabell
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Innebandy
Fotball

MINI-INNEBANDY

Tekst: Frode Hagerup

Miniavdelingen består av barn fra siste året i barnehage og
opp til 4. klasse på barneskolen. Aldersgruppe 5. klasse og
oppover trener med G12-laget på stor bane.

Vi har deltatt på følgende turneringer til nå denne
sesongen:
Gjesdalhallen 29. oktober 2017,
-3 lag fra 1.-2. klasse med 20 deltakere

Vi har hatt god aktivitet og en bra økning i antall aktive
medlemmer. Det er 75 gutter og jenter fra 5 år og opp til
4. klasse som har trent fast hele sesongen. Vi har aktive
medlemmer fra andre bygder som Nærbø og Bryne som ikke
har innebandytilbud. Vi har deltatt med et rent jentelag for
første gang i bygdas historie.

Riskahallen 25. november 2017
-3 lag fra 1.-3. klasse med 23 deltakere
Hanahallen 16. desember 2017
-2 lag fra 1.-4. klasse med 14 deltakere
Frøyhallen 3. februar 2018
-7 lag fra 1.-6. klasse med 44 deltakere

Neste sesong fortsetter vi med utviklingen av gruppa. Det
skal kjøres samtrening på tvers av kull som vil gi gode sosiale
utslag i bygda. 1.-2. klasse skal trene sammen og 3.-4.
klasse skal trene sammen. Det vil også bli startet en gruppe
for 5åringer født i 2013 til høsten. De vil trene tirsdager
i partallsuker og vil ha et håndballtilbud i oddetallsuker.
Oppfordrer engasjerte foreldre til å ta kontakt for oppstart.

Gjesdalhallen 25. februar 2018
-6 lag fra 1.-4. klasse med 40 deltakere
Kvernevikhallen 17. mars 2018
-3 lag fra 1.-4. klasse med 19 deltakere

BILDER FRA MINIRUNDE PA
PÅ ALGARD
ÅLGÅRD
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Fotograf: Linda Sirevåg

Fotograf Kenneth Hanssen.

Fotograf: Frode Hagerup

Frøyland Buorms. Bak fra venstre: Håkon Slettedal,
Imre Kokes, Oscar Robbestad, Theo Ognedal.
Foran fra venstre: Leander Kristiansen, Eirik
Ødegaard og Alf Honorè.

Frøyland Stålorms. Bak fra venstre: Sverre Marinius
Hanssen, Bård K. Haugen, Ruben Svela, Christian
Gudmestad og Bjørnar Adrian Søyland. Foran:
Sebastian Efteland.

Frøyland Hoggorms. Fra v
Gregers Hagerup Gjestela
Tollefsen, Lyder Hagerup G
Hagerup, Edward Hagerup

Fotball

INNEBANDY GUTTER 12 & 14
Tekst & foto: Haakon Ødegaard & Andreas Haugen

Gutter 12
Våre 6.- og ett par 5.klasse gutter har denne sesongen deltatt i seriespill
på stor bane. Vi har en god gjeng med gutter som er ivrige på treningene
og har det gøy sammen på trening og kamp. Guttene har spilt i G12serien og har derfor møtt mange lag med spillere som er ett år eldre. Det
har vært mye nytt etter overgangen fra liten bane, men guttene har lært
mye og hatt en bra utvikling i løpet av sesongen.
Vi er i skrivende stund akkurat ferdige med våre siste seriekamper og
kan se tilbake på en god sesong. De har spilt over 20 kamper og med få
unntak har det vært jevne kamper, der noen har vippet i vår favør mens
andre kamper, spesielt i slutten av sesongen, har vi hatt marginene mot
oss.Vi tar med oss mange gode prestasjoner fra sesongen og gleder oss til
å ta fatt på en ny sesong.

Gutter 14
Hovedstammen i G14 laget vårt består av gutter fra 8. klasse, med ett par
fra 9. klasse, de fleste fra Frøyland, men vi har også to fra Nærbø som
har vært med endel sesonger nå. Vi er ganske fornøyd med at de, i en
aldersgruppe der mange faller fra, har blitt flere spillere på laget denne
sesongen.

Bak fra venstre: Jan Einar Olsen, Tadas Norgela,
Preben Haugland, Mikkel Nereng, Stian Andre
Haugen. Framme fra venstre: Sander Ødegaard, Max
Pedersen, Tobias Gudmestad og Tobias Stokland.
Jonas Kristiansen Lohne, Arild Pfluger Hundeide og
Theodor Horvath har også vært med å spilt kamper
for Frøyland G12 denne sesongen.

I seriespillet har vi møtt mye tøff motstand, men har med god innsats
vunnet kamper og kapret endel poeng.

venstre: Alhassan Ba,
and, Frank Havaas
Gjesteland, Francis
p og Mathias Gjertsen.

Tabell med oversikt over kamper 2017/18 sesongen: finner du på neste side

Fotograf: Stian Eriksen

Bilde 5: Fotograf Astrid Austerheim

Frøyland Snoks. Fra venstre: Roy Hegglund jr,
Marvin Hustoft Flataukan, Evald Traa Thorsen,
Torje Frøyland, Einar Eriksen, Thomas H. Kråkenes,
Lauritz Hustoft Flataukan og Jeppe Heggelund.

Frøyland Unicorns. Fra venstre: Oda Gauvik, Thea
Ivarda Sivertsen, Helena Havaas Tollefsen, Eline
Ødegaard, Frida Austerheim, Fleur Amelie de
Quartel og Anna Josefin de Quartel.
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KAMPER INNEBANDY G12 & G14
Tekst: Haakon Ødegaard
Hjemmelag

-

Bortelag

Dato

Hall

Resultat

Hjemmelag

-

Bortelag

Dato

Hall

Resultat

Frøyland G12

-

Hommersåk G12

21-10-17

Lyehallen

4-9

Hommersåk G14

-

Frøyland G14

29-10-17

Kvernevikhallen

7-0

Hommersåk G12

-

Frøyland G12

05-11-17

Sørbøhallen

8-4

Frøyland G14

-

Sunde G14

04-02-18

Kvernevikhallen

2-5

Frøyland G12

-

Sandnes G12

05-11-17

Sørbøhallen

3-2

Frøyland G14

-

Sandnes G14 X

04-02-18

Kvernevikhallen

1-13

Frøyland G12

-

Sola G12

05-11-17

Sørbøhallen

3-2

Hinna G14

-

Frøyland G14

04-02-18

Kvernevikhallen

15-2

Frøyland G12

-

Lura G12

21-10-17

Lyehallen

3-7

Sandnes G14 X

-

Frøyland G14

04-03-18

Frøyhallen

4-2

Frøyland G12

-

Ålgård G12

26-11-17

Frøyhallen

3-6

Frøyland G14

-

Sunde G14

04-03-18

Frøyhallen

2-5

Frøyland G12

-

Sola G12

26-11-17

Frøyhallen

3-1

Stavanger G14

-

Frøyland G14

04-03-18

Frøyhallen

8-1

Frøyland G12

-

Sandnes G12

26-11-17

Frøyhallen

4-1

Hinna G14

-

Frøyland G14

29-10-17

Kvernevikhallen

8-0

Hommersåk G12

-

Frøyland G12

09-12-17

Lyehallen

3-3

Sunde G14

-

Frøyland G14

29-10-17

Kvernevikhallen

2-3

Lye G12

-

Frøyland G12

09-12-17

Lyehallen

8-2

Lye G14

-

Frøyland G14

29-10-17

Kvernevikhallen

11-2

Lura G12

-

Frøyland G12

09-12-17

Lyehallen

4-1

Frøyland G14

-

Sandnes G14 X

18-11-17

Hanahallen

0-7

Frøyland G12

-

Lye G12

21-10-17

Lyehallen

6-0

Frøyland G14

-

Brodd G14

18-11-17

Hanahallen

2-3

Hommersåk G12

-

Frøyland G12

20-01-18

Solahallen

0-5

Sandnes G14 Y

-

Frøyland G14

18-11-17

Hanahallen

7-1

Frøyland G12

-

Ålgård G12

20-01-18

Solahallen

3-1

Brodd G14

-

Frøyland G14

02-12-17

Storhaughallen

5-1

Frøyland G12

-

Sola G12

20-01-18

Solahallen

1-5

Hinna G14

-

Frøyland G14

02-12-17

Storhaughallen

0-5

Lye G12

-

Frøyland G12

28-01-18

Stavanger Idrettshall

7-2

Sandnes G14 X

-

Frøyland G14

02-12-17

Storhaughallen

4-4

Lura G12

-

Frøyland G12

28-01-18

Stavanger Idrettshall

6-1

Sandnes G14 Y

-

Frøyland G14

02-12-17

Storhaughallen

11-0

Frøyland G12

-

Sunde G12

28-01-18

Stavanger Idrettshall

4-15

Sunde G14

-

Frøyland G14

17-12-17

Storhaughallen

4-4

Hommersåk G12

-

Frøyland G12

03-03-18

Gjesdalhallen

4-3

Frøyland G14

-

Hinna G14

17-12-17

Storhaughallen

1-13

Frøyland G12

-

Ålgård G12

03-03-18

Gjesdalhallen

1-4

Sandnes G14 X

-

Frøyland G14

17-12-17

Storhaughallen

0-1

Frøyland G12

-

Sandnes G12

03-03-18

Gjesdalhallen

2-4

Frøyland G14

-

Sandnes G14 X

14-01-18

Frøyhallen

3-3

Frøyland G14

-

Sunde G14

14-01-18

Frøyhallen

6-2

Brodd G14

-

Frøyland G14

14-01-18

Frøyhallen

7-0

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

Arne Garborgs v 15, 4340 Bryne

o t e t e r

/

Seleveien 331, 43

g r ø n n s a k e r

—

VOLD
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 51 48 70 70

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

M 901 82 398 - F 51 42 45 85

GANDDAL • TLF.: 51 67 55 41

Adr:
Tlf:
Fax:
Mob:
E-post:
Web:

Verdalsveien 28,
4352 Kleppe, NORWAY
+47 51 42 57 44,
+47 51 42 57 45
+47 909 77 141
ide@idereiser.no
www.idereiser.no

Vardheivegen 60, 4340 Bryne
Tlf. 952 99 844 • www.jprint.no
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EXTRA ØKSNEVAD
06 - 24 (Søn 09 - 21)
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EXTRA KVERNELAND
07 - 23

STOLT SPONSOR AV FRØYLAND IL

