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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
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

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

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

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

Ord fra styreleder

INDIVIDUELT OG PÅ LAG

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

Hovedstyret:
Leder
Ole J Nordahl
91 61 87 63

I forrige utgave avsluttet jeg med
en oppfordring om økt aktivitet,
der Frøyland idrettslag kan være et
“hjem” for flere aktive og aktiviteter
enn vi er i dag. Det er med glede å
melde at vi på noen få måneder nå
har tatt i mot en entusiastisk gjeng
med unge voksne som ønsker å drive
med orientering. Vi har gjennomført
en rask prosess der praktiske ting er
avklart og ekstraordinært årsmøte
avholdt. Med et enstemmig vedtak
er orienteringsgruppa nå en del
av idrettslaget. Dette blir utrolig
spennende framover! Forøvrig så står
oppfordringen med tanke på flere
aktviteter der fortsatt ...
Arbeidet med delanlegget for friidrett
går stødig framover, og i løpet av
sommeren vil grasbanen blir flyttet og
kunststoffdekket lagt på løpebanen.
Med ny sprintbane og fasiliteter
for både hopp og kastøvelser blir
forholdene for friidretten noe helt
annet enn de har vært de siste
årene. Lagidrettene vil fortsatt være
dominerende i Frøyland, men det
er kjekt at vi nå får litt boost også
på individuelle idretter. Her kan
sikkert både friidrettsgruppa og
orienteringsgruppa lære av og støtte
hverandre.
Ellers trenger vi fortsatt flere frivillige
som kan bidra inn i idrettslaget. For
dere som ikke kjenner idrettslaget alt
for godt så skal dere vite at vi driver
på dugnad. Ikke bare de sportslige
aktivitetene med trening, lagledelse,

kamper og konkurranser.
Men også driften av anlegget.
I motsetning til de aller fleste
andre anlegg er alt er 100%
privateid av idrettslaget. Det betyr ikke
bare at vi har full disposisjonrett, men
også at vi har fulle forpliktelser som
eier av fast eiendom, som momspliktig
bedrift og som arbeidsgiver. Ja vi får
tilskudd fra stat og kommune, men
disse utgjør bare en brøkdel av hva
driften koster. Resten av inntektene må
skaffes til veie på egen hånd, eller vi
kan gjøre ting uten at det koster noe.
Det er her flere frivillige kommer inn.
Vi trenger dere som både kan og vil
bidra. Enten det er å skaffe midler,
reklameinntekter, forbruksmateriell,
drakter eller utstyr. Eller det å reparere
noe, rengjøre noe, selge noe eller
arrangere noe. Det er plass til alle enten
du trives med å gjøre ting alene eller
sammen med andre. Alle er vi gode til
ett eller annet. Det blir som med idrett
generelt; det finnes utallige grener,
der noen er individuelle og noen er
for lag. Og det er alltid en eller annen
idrettsgren som treffer oss sterkere enn
andre. La oss bygge på vår styrker og
det vi kan. Sammen blir vi sterkere som
man sier.

Ha en fantastisk
sommer folkens!

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
Orientering
Trine Selvikvåg
47674031
Varamedlem
Magnus Frøyland
958 91 657
Varamedlem
Randi O Slettedal
920 31 021
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FOTBALL
Fotball

A-LAGET GODT I GANG MED SESONGEN
Tekst: Bjørn Magne Bakken

HER KOMMER EN STATUSRAPPORT FRA A-LAGET
NÅR 17.MAI ER PASSERT, OG SERIESPILLET ER
KOMMET GODT I GANG.
Det er i skrivende stund blitt spilt 6 serierunder,
der prestasjon og poengfangst har vært litt under
forventningene innad i laget. 2 seire mot Lura og Nærbø
samt uavgjort mot Riska må sies å være godkjent på
hjemmebane. Det er på utebane at det har blitt levert
under pari så langt med 3 tap. Mot Eiger, Klepp og Sola
2 har Frøylands beste menn kommet til kort, og 0 av 9
poeng er langt fra det vi hadde håpet på før sesongstart.
Når det er sagt så er årets 4.divisjon avdeling 1 veldig
jevn, der alle lag så langt har vist at de kan ta poeng
fra hverandre. Etter 6 serierunder er det 5 poeng som
skiller laget på 2.plass og til laget på 14. og siste plass på
tabellen. Bryne 2 er laget som har skilt seg ut i toppen
med ei luke på 4 poeng. Men det er lenge igjen til oktober
og mange kamper og poeng som skal kjempes om før
den tid. Vi ønsker å vinne hver kamp og med den rette
flyten og gode prestasjoner vet vi at hvert lag kan bli slått i
denne avdelingen.
Før serien startet var Frøyland med i kvalifiseringsspillet
for å nå 1.runde i NM. I år som mange ganger tidligere
de siste sesongene, med unntak av i 2016, sa det stopp
i 2. og siste kvalifiseringsrunde. Først ble Hundvåg
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beseiret borte med småpene 4-1, før Sola fra 3.divisjon
ble motstander hjemme på Kverneland. Der kom
divisjonsforskjellen klart frem, noe et litt stygt 5-0 tap klart
viste. Da var A-laget ute av NM før det hadde begynt, og
laget må nå levere i serien for at det igjen kan bli aktuelt
med Bryne eller Viking på Frøyland Stadion i 2019 utgaven
av NM.
Årets tropp er stor med 23 spillere, og så langt har det
vært nødvendig da det har vært flere skader og sykdom
på spillere som normalt ville være å finne i startelleveren.
Det betyr at andre folk kommer inn og får nødvending
utvikling gjennom å spille kamper. Målet til A-laget er
nettopp dette. Skape gode prestasjoner som vinner flest
mulig kamper, og samtidig utvikle spillere som med tiden
potensielt kan ta steget til en klubb som befinner seg
høyere i divisjonssystemet.
Nå går A-laget inn i en periode med 7 kamper før
utgangen av juni, og det blir sommerferie. Forhåpentligvis
blir varene levert videre på hjemmebane, samtidig som
poengene også fra bortekampene kan bli med hjem til
Kverneland. Da ligger alt til rette for at det kan bli en artig
fotballhøst for de som følger Frøyland fra tribuneplass.
God sommer og velkommen på A-kamp!

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

Malermester – Fargehandel,
www.nysted.no
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Marton Evertsen
Grødem i duell med
Eigerspiller

PANGSTART PÅ SESONGEN FOR JUNIOR 1
Tekst: Elias Handeland, foto: Rolf Vigrestad

JUNIORLAGET TIL FRØYLAND HAR HATT EN PANGSTART PÅ
ÅRETS SESONG. ETTER EN GOD VINTER MED MYE TRENINGER
BEGYNTE DE MED TRENINGSKAMPER ALLEREDE TIDLIG I
FEBRUAR, DER LURA VAR FØRST UT. GUTTENE VISTE SEG
STERKE OG VANT 10-0 I ÅRETS FØRSTE KAMP. I NESTE
TRENINGSKAMP STOD HINNA 2 PÅ MOTSATT BANEHALVDEL,
GUTTENE SPILTE NOK EN BRA KAMP OG STYRTE INN TIL EN
KOMFORTABEL 3-0 SEIER I ANDRE KAMP.
Etter to gode treningskamper begynte alvoret og kvalifisering
til junior-NM stod for tur. Der møtte de Austrått og
kvalifiserte seg enkelt med en overbevisende 9-0 seier,
men før en eventuell første runde måtte de først spille mot
Varhaug og Ålgård.
Etter tre strake seire i 2018 sesongen med null innslupne mål
stanset det mot Varhaug, Varhaug vant 4-1 og håpet om
første runde i NM hang i en tynn tråd. De kunne likevel gå
videre som beste gruppetoer, men da måtte målforskjellen
være bra nok og guttene reiste med hodet hevet til siste
kamp mot Ålgård.
Guttene spilte en veldig bra kamp og reiste hjem med 4-0
i sekken, det var likevel ikke nok til å gå videre til første
runde i cupen. Den plassen ble tatt av Klepp som hadde lik
målforskjell men hadde scoret flere mål enn Frøyland.
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Selv om NM-eventyret var over for juniorene, var seriestart
rett rundt hjørnet. Juniorene stiller med lag i 1. divisjon som
i fjor og ønsker å trumfe fjorårets 3. plass og etter første
seriekamp mot Eiger så det veldig lovende ut. Det ble 2-0
seier mot Eiger i første seriekamp.
Etter en god start i første serierunde var det duket for
lokaloppgjør borte mot Klepp, guttene ga full innsats fra start
til slutt og slo til med en overbevisende 5-0 seier i årets andre
seriekamp. I tredje serierunde var det klart for årets første
kamp på stadion og gress. Viking 2 viste seg å ikke være
sterke nok å guttene stakk av med sin andre 5-0 seier på rad
og topper tabellen med full pott på tre kamper.
I neste runde var det igjen Lura som stod på motsatt
banehalvdel. Selv om Lura viste seg å være mye sterkere enn
i treningskampen tidligere i vinter var det fortsatt ikke nok til
å vippe Frøyland av tabelltoppen. Guttene vant 2-0 og står nå
med fire av fire seire med 14-0 i målforskjell, de topper med
det tabellen etter fire spilte runder og er det eneste laget i
divisjonen som ikke har sluppet inn noen mål enda, guttene
ser veldig sterke ut i årets sesong og ingenting tyder på at
det stopper her. Vi gleder oss til å følge juniorene resten av
sesongen.

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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BILDEKAVALKADE

GRØNT GRAS 2018
Alle foto: Jan Søyland.
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LITT FRA TURNERINGEN!
• Tolv 3’er baner med vant
• Ni 5’er baner
• Tre 7’er baner
• Kamper fra 0830-1750
både lørdag og søndag
• 600 lag
• 3800 premier ble delt ut
• Cirka 12000-15000 personer
er estimert til å ha vært innom
anlegget
• 400 personer fra bygda gjorde
en innsats for å gjennomføre
turneringen
• 5000 pølser ble solgt
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17. MAI

Tekst: Kristin Handeland,
foto: Øystein Stangeland
Så var det igjen tid for den store
festdagen. Dette er også en viktig dag
for håndballen. Hver år har håndballen
kiosk ved SFO bygget og et hav av
dugnadstimer blir lagt ned for at barn
og voksne skal kunne kose seg med
pølse, pommes frites, lapper, brus, is og
snop på den store dagen.
En stor TAKK til ALLE som bidrog på
årets 17. mai dugnad for håndballen!
Håndballen har også de siste årene
virkelig vist igjen i folketoget. Innslagene
har vært: «Det é kult å spela håndball»,
«Håndball é KONGE», «FROSK (me
finte, froske å score MÅL)» og «Det é
himmelsk å spela håndball».
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I år ble temaet «Smiley’s & Happy Face»
som skulle gjenspeile hvor fantastisk
kjekt det er å spille håndball på
Frøyland. Det gjaldt å kle seg opp i mest
mulig gult fra topp til tå og stille opp
med MASSE fjåge fjes. Verket ble også
kronet med en knall gul og knall fjåge
Porsche Boxter.
Det viste seg å bli en suksess da
håndballen igjen gikk til topps i kåringen
av beste innslag. Det var også kjekt å
se at det i år var flere gode innslag i
folketoget.

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

2018

SCORINGSKLUBBEN

	
  

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

«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
DIVERSE
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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

KRISTINA HESKJE
Tlf: 51 48 51 51

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
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INNEBANDY

Frøyland A-lag

AVSLUTTET

MED STIL
Tekst: Haakon Ødegaard

FRØYLAND A-LAG HAR HATT EN SKIKKELIG BERG OG
DALBANE SESONG. VI HAR SLÅTT ALLE LAGENE, MEN
ER OGSÅ DE ENESTE SOM TAPTE MOT ALLE LAGENE.
Sesongen startet med to dårlige kamper, tap
mot Stavanger kan en leve med, men å tape
lokaloppgjøret mot Lye svei mer. Kanskje var det det
som skjerpet laget, de neste kampene gikk det på
skinner og med seier etter seier avsluttet vi året med
knusende revansj i Lyehallen.
Det er mulig juleferien ikke ble brukt bare til
egentrening, for i andre halvdel av sesongen gikk
det bare nedover. Med bare en seier på de 6 neste
kampene så det ut til at Lye skulle klatre forbi igjen
på tabellen igjen og bli beste lag fra Jæren, men på
mirakuløst vis snudde trenden. Vi avsluttet med to
fantastiske kamper, først ble Brodd, laget som tilslutt
endte på 2.plass på tabellen, sendt hjem med
2-12 tap før vi avsluttet sesongen med 8-1 seier i
Lurahallen. Laget sikret seg dermed tredjeplass, som
er Frøylands beste plassering i serien noensinne.
Frode Hagerup ble beste poengplukker i 1. divisjon
etter å ha fått fire mål i siste kamp. Han ble i tillegg
delt toppscorer, men spilleren som ikke er kjent for
å løpe mer enn han må, får også “færrest meter
pr mål”-troféet. Haakon Ødegaard tok 2. plassen
på poengplukkerlisten og ble i tillegg assistkonge
for andre året på rad. Runar Langenes vant
innsatspokalen med beste treningsoppmøte, hele
98% oppmøte. Bare en vareopptelling på jobben
kom i veien for en uslåelig rekord der.

SLUTTABELLEN:
Nr Lag
1 Stavanger A-lag
2 Brodd A-lag
3 Frøyland A-lag
4 Lye A-lag
5 Lura A-lag
6 Ålgård A-lag

A
15
15
15
15
15
15

S
13
11
8
7
3
1

U
0
0
1
1
1
1

T
2
4
6
7
11
13

Resultater 2017/2018:
Hjemmelag
Stavanger A-lag
Frøyland A-lag
Lura A-lag
Ålgård A-lag
Frøyland A-lag
Frøyland A-lag
Lye A-lag
Frøyland A-lag
Frøyland A-lag
Brodd A-lag
Stavanger A-lag
Frøyland A-lag
Ålgård A-lag
Frøyland A-lag
Lura A-lag
-

Bortelag
Frøyland A-lag
Lye A-lag
Frøyland A-lag
Frøyland A-lag
Stavanger A-lag
Brodd A-lag
Frøyland A-lag
Lura A-lag
Ålgård A-lag
Frøyland A-lag
Frøyland A-lag
Lye A-lag
Frøyland A-lag
Brodd A-lag
Frøyland A-lag

Spillere 2017/2018:
Navn
Frode Hagerup
Håkon Ødegaard
Tommy Jespersen
Stig Ødegaard
Bjørn Røken Hagerup
Ole Helgeland
Kjartan Hiksdal
Karsten Wiik
Tom E. Fredriksen
Thomas Ødegård
Einar Haga
Tor Martin Aarsand
Tor Auglend
Per Kverneland
Gisle Tofsland
Kristian Thoresen
Runar Langenes
Glenn Patrick Risa

Mål
23
7
13
6
5
5
4
5
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0

Assist
10
25
5
5
6
2
3
1
3
2
3
1
0
0
0
0
0
0

Poengplukker 1. divisjon 2017/18:
Nr Navn
Klubb
1 Frode Hagerup
Frøyland A-lag
2 Håkon Ødegaard
Frøyland A-lag
3 Espen K. Jørgensen
Stavanger A-lag
4 Tor Gunnar Tollaksen
Brodd A-lag
5 Christer Hope
Stavanger A-lag

M/B
(105/53)
(100/56)
(79/70)
(77/89)
(43/93)
(35/78)

P
39
33
25
22
10
4

Dato
21-09-2017
30-09-2017
01-11-2017
06-11-2017
12-11-2017
09-12-2017
16-12-2017
14-01-2018
21-01-2018
31-01-2018
08-02-2018
24-02-2018
12-03-2018
18-03-2018
04-04-2018

Resultat
10-8
4-10
3-7
1-3
6-3
5-4
4-7
4-6
5-1
6-4
9-2
3-3
7-1
12-2
1-8

Poeng
33
32
18
11
11
7
7
6
6
5
5
2
0
0
0
0
0
0

Mål Assist Poeng
23
10
33
7
25
32
23
8
31
15
15
30
14
16
30
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HÅNDBALL

3.

1.

4.

2.

FRØYLAND HÅNDBALL JENTER 2008

Galjillt!

Tekst: Nina Gauvik, foto: Nina Gauvik og Hanna Moe
Eide
Nå er sesongen over, og vi kan se tilbake på en
kjempekjekk tid sammen med disse håndballjentene.
Vi har gått fra 10 spillere til 8 spillere, til 12 spillere. Så
fornøyd at det fremdeles er nye unger som har lyst å
prøve seg på håndball. Samhold og mestring er knallbra,
og alle har det kjekt på både trening og kamp. Vi har
spilt i aktivitetsserien med 2 lag påmeldt. Her har vi klart
oss veldig bra, med mest seiere, og noen få tap. Men
aller viktigst er det at alle sitter igjen med følelsen av å
være viktige for laget, og alle har mestret og bidratt til
bra spill.

Det var stolte jenter som tok i mot innsatsmedalje
på årsavslutningen, og 6. mai var vi igjen samlet på
klubbhuset på lagavslutning for sesongen. Her hadde
vi hobbyverksted hvor vi laget skilt til 17. mai-toget.
Dermed fikk alle bidratt til det felles gule og kule toget
vi stilte opp i på nasjonaldagen. Tradisjonen tro hadde vi
også bingo, saft og pølser.
Vi trenere er stolte av jentene våre, og gleder oss til å
følge dem neste sesong. Og vi ønsker selvsagt alle som
ønsker, velkommen på trening. For det er ingen tvil;
HÅNDBALL ER GALJILLT!
Trenere: Tine Moe Eide og Nina Gauvik.
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5.

6.

Bildetekster:
Bilde 1:
Bak fv. Julie Engstrøm Sletta,
Hedda Meisland, Hedda Gauvik,
Guro E. Berg, Celina S. Hoff, Hanna
Moe Eide.
Foran fv. Evelina R. Halseth, Sofie
Aarrestad, Oline F. Roaldsøy, Olivia
Larsson, Irline Skjæveland, Linnea
Smedegård Eriksen.

Bilde 3:
Hedda Gauvik og Hedda Meisland
på trening. Styrketrening hører
også med.

Bilde 2:
Hobbyverksted på klubbhuset. Vi
forbereder oss til 17. mai. Tine Moe
Eide holder opp mal som eksempel
på skilt som jentene kan lage.
Konsentrasjonen er på topp. Dette
var gøy.

Bilde 5:
God stemning mellom kampene i
Sørbøhallen. Hedda Meisland, Sofie
Aarrestad, Olivia Larsson, Oline
F. Roaldsøy, Linnea Smedegård
Eriksen, Hedda Gauvik, Celina
S. Hoff, Evelina R. Halseth, Julie

Bilde 4:
Variasjon på trening er gøy og
viktig. Hedda Gauvik instruerer
Hedda Meisland, Hanna Moe Eide
og Linnea Smedegård Eriksen.

Engstrøm Sletta, Hanna Moe Eide,
Guro E. Berg.
Bilde 6:
Det ferdige resultatet: vi er
klar for 17. mai. Bak fv: Hedda
Meisland, Evelina R. Halseth,
Linnea Smedegård Eriksen, Sofie
Aarrestad, Irline Skjæveland. Foran
fv: Olivia Larsson, Hedda Gauvik,
Oline F. Roaldsøy, Guro E. Berg,
Hanna Moe Eide.
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FOTBALL

Gutter og jenter 2009

GO’ GJENGEN
Tekst & foto: Vivian Haga
VI STARTER MED Å SI TUSEN TAKK
FOR EN SUPER SESONG TIL BÅDE
JENTENE OG GUTTENE VÅRE!
De er en flott gjeng å ha på
trening, vi har hatt treningstid i
Kvernhallen torsdager fra 17.30 –
18.30, og slik neste års sesong ser
ut, så blir vi værende på samme
sted og med samme treningstid.
Alle sammen har gjort en kjempe
innsats på de 4 turneringene de
har deltatt på i løpet av høsten
og våren. Guttene har ikke hatt
turnering på hjemmebane, men
vært rundt i regionen på
4 turneringer.
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Jentene har hatt 3 turneringer på
bortebane, men avsluttet sesongen
med turnering på hjemmebane i
Frøyhallen, og det er alltid stas.
Ved årets håndballavslutning
hadde vi en flott gjeng som
fikk pokal for innsatsen i løpet
av sesongen som har vært, en
velfortjent oppmerksomhet til go’
gjengen 2009!!
Vi takker for nå, og håper at
alle sammen stiller sterkt ved
sesongoppstart til høsten!
Hilsen Anita, Jane Marie, Kari
og Vivian.

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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Håndball

God stemning i bussen

Kamp mot Voll

UMBRO CUP 2018
Tekst: Dagfinn Helland, foto: Kim Ognedal,
Dagfinn Helland og Frode Handeland

Den 20-22. april var det igjen duket for
turnering i Kristiansand for jenter 2006. I år
kjørte vi buss, stødig og behagelig ført av
Frode Handeland. Sosialt og kjempe kjekt
med alle samlet. God stemning om bord med
mye sang og moro.
Overnattet på Katedralskolen, like ved
Gimlehallen hvor vi spilte de fleste kampene.
Motstandere var Holmestrand, Bogafjell, St.
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Restrup og Voll. Kanonbra jobbing og mye
bra spill i forsvar og angrep i alle kamper. To
knepne seire og to knepne tap.
Etter kampene på lørdagen var det bading
i Aquarama, etterfulgt av kveldsmat på
Peppes. Veldig trivelig tur med jille jenter som
representerer Frøyland på en god måte.

Foran fra venstre:
Tilla Madsgård Semb,
Misha Herrera,
Henriette Handeland,
Martine Ognedal.
Bak fra venstre: Maja
Aarsheim Møller,
Rakel Bregård,
Amalie Tjessem Thu,
Eva Helland, Hanna
Carlsen, Dagfinn
Helland.

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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Fotball
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Automatisering av:
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Solskjerming
Lys og Varme
Garasjeporter

Teknisk rådgivning
Somfy Automatikk
Driftsavtaler

Somfy Tahoma

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

www.optimalsol.no - 924 32 127
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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.

Notiser
MEDLEMSKONTINGENT
Vi minner om at
medlemskontingenten skal
betales innen tidsfristen, slik at
vi slipper å sende ut enda flere
purringer. Husk at forsikring,
trening, kamp og stevner krever
betalt kontingent. Fristen er gått
ut og kronene går til det aller
beste formål ...

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

2. For at forsikringer skal være gyldige for det enkelte medlem skal 		
medlems-kontingent 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

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.

FOLKETOGET 17. MAI
Takk til alle som deltok i
folketoget på 17. mai og gjorde
FIL synlige. Spesielt takk til
håndballgruppa med ”Smiley’s
& Happy Face” som fikk en
flott premie for beste innslag i
folketoget !
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HÅNDBALL
HÅNDBALL
Fotball

Jenter og gutter 2009

Jenter 2008

Årsfest i håndballgruppa
Tekst & foto: Kristin Handeland

TORSDAG 3. MAI BLE ÅRETS
SESONGAVSLUTNING MARKERT MED FEST
FOR ALLE SPILLERE, SØSKEN OG FORELDRE
PÅ SAMFUNNSHUSET.
Det ble kjøpt inn et hav av pøler, pølsebrød
og brus til ungene. Foreldrene stilte med
masse gode kaker til kaffen. Kjekt å se at
så mange barn og voksne kunne komme.
Det ble arrangert utlodning med masse
flotte og spennende premier. Det viste seg
at noen av bordene hadde mer vinnerlykke
enn andre, men det viktigste er ikke alltid
å vinne, men å delta ;-)
Alle lagene ble presentert og alle spillerne
mottok pokal eller medalje (de eldste
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lagene) for meget god innsats i sesongen
2017/2018. Vi er veldig stolte over alle
spillerne våre og alle spillerne er veldig
gode representanter for klubben.

Kommende sesong vil vi ha lag i følgende
puljer: Jenter 2006 (sammensatt av J06 og
07), Jenter 2008, Jenter 2009, Jenter 2010,
Jenter/Gutter 2011, Jenter/Gutter 2012 og
Jenter/Gutter 2013.
Dette viser at det gror godt i håndballen
på Frøyland, men vi har alltid plass til flere.
Alle som har lyst å prøve håndball er
hjertelig velkomne. Det er knallkjekt å
spille håndball på Frøyland!

Jenter og gutter 2011

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

ORIENTERING

INN I IDRETTSLAGET

Tekst & foto: Rune Svihus

ENDELIG KAN FRØYLAND, SOM ENESTE
KLUBB PÅ JÆREN, TILBY ORIENTERING TIL
SINE MEDLEMMER. VI ØNSKER Å BYGGE
OPP ET TILBUD TIL BÅDE STORE OG SMÅ
I BYGDA. FORELØPIG ER VI SNAUT TI
ORIENTERINGS-ENTUSIASTER I ALDEREN
25-40 ÅR, SOM TIDLIGERE HAR LØPT FOR
KOMPISKLUBBEN FRØYLAND SKI & FRITID.
Hva er orientering?
Orientering er sporten hvor du raskt glemmer at
du er sliten. Utstyrt med kart og kompass, skal du
på kortest mulig tid finne alle de gjemte postene.
Orientering passer for alle uansett nivå og alder.
Det er en enkel sport med mange utfordringer.
Løp i Kalbergskogen
1. august arrangerer vi stafett i Kalbergskogen.
Her kan du velge om du vil delta på lag med en
annen, eller løpe individuelt. Det vil også være en
nybegynner-løype for deg som aldri har løpt før.

Utstyr som tidtakerbrikke og kompass kan lånes
ved start. Mer informasjon om løpet kommer på
vår Facebook-side. Vi håper du som leser dette har
lyst til å delta.
Treninger
Vi arrangerer spontane treninger via appen
Spond. Her kan alle medlemmer invitere til
treninger, konkurranser og andre aktiviteter. Hvis
du vil få med deg alt som skjer, kan du søke opp
”filorientering” på Spond og taste inn koden
ZHTBY.
Finn oss på sosiale medier
Facebook: Frøyland IL Orientering
Instagram: @filorientering
Twitter: @filorientering
Orientert hilsen, Rune Svihus,
Nestleder, “Med stø kurs åt skogen”
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bli kjent med

SIGBJØRN KALBERG SKJÆVELAND
Tekst & foto: Ragnhild Egeland Berg
MED OPP I MOT 340 KAMPER PÅ A-LAGET ER
SIGBJØRN KALBERG SKJÆVELAND (28) ET KJENT
ANSIKT FOR MANGE I FRØYLAND IDRETTSLAG. HAN
DEBUTERTE PÅ A-LAGET SOM 15 ÅRING OG HAR
SPILT FAST FRA 18-ÅRSALDEREN. MED UNNTAK AV ET
ÅR I 2.DIVISJON FOR ÅLGÅRD HAR SIGBJØRN VÆRT
AKTIV FOTBALLSPILLER I FRØYLAND SIDEN HAN VAR
6 ÅR. HAN VAR OGSÅ AKTIV HÅNDBALLSPILLER FREM
TIL HAN VAR 14 ÅR.
Sigbjørn, som er sønn av Svein Åge Skjæveland,
er ikke i tvil om at det har betydd mye å ha en far
som er så aktiv i idrettslaget. - Det er blitt naturlig
å være mye her. Vi har et tett bånd og dette er noe
vi har hatt i lag, hele familien egentlig sier Sigbjørn,
som trekker frem at lillebror Runar også spiller på
A-laget.
Mor Siri og søster Mari har også mange aktive år i
idrettslaget.
En viktig årsak til at det holdt med det ene året
i en annen klubb er den sterke tilknytningen til
moderklubben.
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- Jeg kunne godt tenkt meg å spille på et høyere
nivå fortsatt, men da i Frøyland. Her har vi et godt
miljø, det er nesten som et prosjekt jeg har fått
være med å bygge opp.
Han beskriver Frøyland som et idrettslag med solide
ildsjeler og bra dugnadsvilje. - Det er gjennomført
og har stor grad av kontinuitet. Det gode
støtteapparatet rundt laget er også en viktig faktor
for trivselen.
Hva er målet for laget i 2018-sesongen?
- Før sesongen tenkte jeg topp 3, men det viser
seg å være en jevn gruppe. Mitt personlige mål
for sesongen er å være skadefri, spille mest mulig
og være den beste mulige utgave av meg selv, sier
Sigbjørn. Han beskriver seg selv som en rolig spiller
med god ballforståelse som bidrar i oppbyggende
fase i spillet. De senere årene har han i følge seg
selv vært mer en tilrettelegger enn en avslutter.
Hva er dine beste minner fra idrettslaget?
- Det første minnet er Grønt gras, men det er to
øyeblikk som gir de beste minnene: Da vi rykket
opp fra 4.divisjon, og da vi slo Pors og gikk til
sommeren med tabelledelse i 3.divisjon.

Et av sesongens høydepunkter er treningsleiren
før sesongstart hvor de fleste på laget og
støtteapparatet rundt er med. De reiste i mange år
til Tyrkia mens de senere år har turen gått til Spania,
senest nå i mars.
Hvilken rolle har du i laget?
- Jeg vil si jeg er blid, imøtekommende og passer på
at alle har det greit.
Sigbjørn tenkte å bli revisor som sin far, men kom
tidlig i studiene frem til at det ble kjedelig for ham.
Nå jobber han som lærer på Orstad skole, for det
meste på 6.klassetrinnet. Utenom lærerjobben og
fotballen bruker han tid på å være med venner og å
være i aktivitet.
Sigbjørn sier at han ønsker å holde på så lenge
bena holder, og at han ikke er fremmed for en rolle
på trenersiden deretter.

ER DU MELLOM 5 OG
15 ÅR OG ØNSKER Å
BLI INTERVJUET TIL
FIL I FOKUS?
Vi planlegger små intervjuer av 4-5 barn
i neste utgave. Dersom du er interessert,
be mor eller far om å sende en mail til
ragnhild.e.berg@hotmail.com. Vi tar
kontakt med de som velges ut.”

– Det er egne interesser som holder meg i fotballen,
jeg er rett og slett genuint interessert.

Siste nytt
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Tekst: Ole J Nordahl
Ekstraordinært årsmøtet ble avholdt 28. mai på
klubbhuset, der drøyt 20 stemmeberettigede
medlemmer møtte. Eneste sak til behandling
var opprettelse av orienteringsgruppe i Frøyland
idrettslag. Trine Selvikvåg som er blandt
initiativtakerne ga en introduksjon til gruppas
sportslige planer, budsjett og forslag til gruppestyre.
Forslaget ble selvsagt enstemmig vedtatt. Hovedstyret
ønsker gruppa hjertelig velkommen inn i klubben.
Det blir spennende med både med en ny gruppe som
driver med aktivitet på seniornivå, og det å få inn en
gruppe som driver med individuell idrett.
Gruppestyret ble som følger:
Leiar: Trine Selvikvåg

STØTTE FRA

SPAREBANKSTIFTELSEN
SR-BANK
Tekst: Ole J Nordahl
Det var med stor glede vi mottok følgende melding
22. mai:
”GAVE FRA SPAREBANKSTIFTELSEN SR-BANK.
Styret i Sparebankstiftelsen SR-Bank har gleden av
å meddele at FRØYLAND IDRETTSLAG er tildelt
kr 100 000 kr,til Kunstgress....
Vi ønsker dere lykke til med prosjektet.
Sparebankstiftelsen SR-Bank
Tor Dahle
Daglig leder”

Nestleiar: Rune Svihus
Sekretær: Kari Borgen
Kasserar: Håvard Svihus
Styremedlem: Jonas Lye Scheie
Styremedlem: Bjørnar André Alvær Sandsmark

Dette er en fantastisk flott gave å motta. Den vil bidra til
finansieringen av kunstgras på området ved ballbingen.
Dette Området blir spesielt tilrettelagt med 3-er
baner for de aller yngste. Frøyland idrettslag vil takke
Sparebankstiftelsen SR-Bank så mye for denne gaven!
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Oppgradering
AV STADION
Tekst: Ken Arild Nordmark
Hvis dere har kjørt forbi Frøyland stadion den siste tiden eller var innom Grønt Gras
så la dere nok merke til at det har blitt gjort en del endringer rundt gressbanen. Det
mest opplagte er at skråningen på begge sider av tribunen hvor det vokste juletrær
før, er blitt jevnet og en fin hvit steinvegg er blitt reist. Dette har gitt anlegget et
mye større bruksareal.

ARBEIDET SOM HAR BLITT GJORT ER I SAMBAND MED AT
STADION SKAL OPPGRADERES MED FØLGENDE FASILITETER:
•

200 meter løpebane

•

Hoppfelt (lengde,tresteg 			
og høyde)

•

Kastfelt (kule og spyd)

•

6 lysmaster

•

Kunstgress på området langs 		
ånå før bingen som skal brukes 		
til 3’er baner

•

Kiosken er flyttet helt inntil 		
muren som går langs veien

•

Fotballbanen skal flyttes 8 			
meter nærmere klubbhuset for 		
å gjøre plass til løpebane, 			
hoppfelt og kastfelt i andre 		
enden.

•

En levegg har blitt satt 			
opp på enden av tribunen mot 		
Frøylandsvannet for å holde 		
den sure vinden vekke.

•

En liten grusvei for
rullestolbrukere går nå oppe
på murveggen og inn bak
tribunen hvor den ender oppe
på «galleriet» ved speakerbuen
hvor det er fin utsikt ut over
anlegget.

PLANEN ER AT
ANLEGGET SKAL
VÆRE FERDIG
RUNDT SKOLESTART
I AUGUST.

DU FINNER OSS PÅ
M44, BRYNE
TLF. 51 77 86 70
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Sele Potet
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Arne Garborgs v 15, 4340 Bryne
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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
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Tlf. 952 99 844 • www.jprint.no
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