
Charlotte Ødegård

Eiendomsmegler MNEF

M: 475 01 015

Sigrunn U. Stangeland

Eiendomsmegler MNEF

M: 915 47 572

Bård Birkeland

Eiendomsmegler MNEF

M: 901 34 155

Claire A. Lonsdale

Eiendomsmegler MNEF

M: 970 31 359

May Kristin Enevoldsen

Eiendomsmegler MNEF

M: 970 80 101

Bjørn Rune Salte

Eiendomsmegler MNEF

M: 416 07 781

Bjarte Voll

Megler MNEF

M: 918 70 585

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

K.K. Kleppes veg 1, Kleppe   Storgata 14, Bryne - 51 77 89 90 

Torggata 2, Nærbø    jeren@em1sr.no | www.eiendomsmegler1.no

Morten Enåsen

Eiendomsmegler  
MNEF

928 17 085

Monica Mørk Aase

Eiendomsmegler  
MNEF

941 33 858

Ann Helen L. Ommundsen

Eiendomsmegler  
MNEF

469 40 027

Bård Birkeland

Eiendomsmegler  
MNEF

901 34 155

Claire A. Lonsdale

Eiendomsmegler  
MNEF

970 31 359 

Kyrre Otto

Eiendomsmegler        
MNEF

954 85 419

Charlotte Ødegård

Eiendomsmegler  
MNEF

475 01 015

Håndball J10
foto: Anita Bergsvik
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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
Ingrid Nese Veen
481 01 663

Styremedlem
Ragnhild Egeland Berg
997 37 877

Idrettsskole 
Tormod Bjørkli
979 81 456

Fotball
Svein Åge Skjæveland
952 40 137

Håndball  
Thor Inge Asbjørnsen
951 99 929

Friidrett 
Ragnhild Egeland Berg 
997 37 877

Turn 
Irene Brueland Heigre
926 92 978

Innebandy
Jens Honoré 
932 13 847

Orientering
Trine Selvikvåg
47674031

Varamedlem
Magnus Frøyland
958 91 657

Varamedlem
Eva Maria Traa
916 81 882

Ord fra styreleder

AKTIVITET, ANSVAR OG ANLEGG

Kontingentsatser for 2021
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 
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 / e-post: 9124657@id .nif .no

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

Tekst: Jarl Frøyland

2020/2021 ble en annerledes vinter, og mange 
av gruppene i FIL ble nødt til å avbryte kamper 
og arrangement på grunn av retningslinjer 
fra myndighetene . Det rammet inne-
idrettenes sesong spesielt, hvor barn og unge 
i innebandy- og håndballgruppene ikke fikk 
gjennomført særlig med minirunder/kamper . Allidretten 
for de aller yngste kom aldri skikkelig i gang, da 
det var vanskelig å holde denne gruppen i aktivitet 
innenfor gjeldende antallsbegrensninger . De 
voksne innendørsutøverne våre, både innebandy 
og turn har heller ikke kunne drive normal aktivitet 
innendørs . Det er ingenting vi vil mer enn å 
ha mye aktivitet, og vi balanserer dette hele veien 
mot det ansvaret vi har for å redusere smitterisikolokalt . 

Uteidrettene som er i sesong nå, påvirkes i varierende 
grad . Individuelle idretter som orientering og friidrett 
er i gang som normalt . Mens fotballen også denne 
våren har måttet leve med restriksjoner i aktivitet, 
spesielt knyttet til kampavvikling . Det merkes på 
motivasjonen både til store og små at turneringer 
avlyses og at kampaktiviteten ikke er som normalt for 
lagidrettene i idrettslaget . Jeg oppfordrer alle lagene til 
å bruke de store uteområdene vi disponerer, til å 
arrangere ulike sosiale samlinger/avslutninger nå 
før sommeren . Gitt gode smittevernrutiner, er dette 
viktig for samhold og for å holde motivasjonen oppe 
gjennom sommeren . 

Det har vært rapportert svært lite smittespredning 
via normal idrettsaktivitet . De smittetilfellene som 
har vært på nasjonalt nivå, kan hovedsakelig spores 
til ishaller, garderober og andre innendørssamlinger i 
mindre lokaler . Vi har derfor bedt forbund, myndigheter 
og politikere om at idretten prioriteres høyt i 
gjenåpningen . Dette basert på at aktivitetene har lav 
smitterisiko dersom en unngår bruk av garderober og 
felleskjøring, og at de negative helsekonsekvensene ved 
nedstengt aktivitet er store for veldig mange . Dette 
gjelder spesielt unge voksne fra 16 - 25 år . Når 
aktivitet som har lav smitterisiko stenges ned (som 
utendørs fotball), så sitter ikke ungdommen 

hjemme mellom foreldrene, de 
møtes fortsatt – de møtes bare 
et annet sted og da gjerne 
innendørs . . . . En oppnår ingen 
smitteverngevinst, tvert imot! 
I tillegg kommer negative psykiske 
og fysiske helseeffekter knyttet 
til mindre idrettsaktivitet og svekket 
lagtilhørighet .

På anleggssiden bruker Hovedstyret mye 
tid på å modne frem prosjektet knyttet til 
en fremtidig fotballhall på grusbanen . Tegninger 
og kostnadskalkyler er under utarbeidelse, og 
Hovedstyret vil legge investeringsbeslutning frem 
for et ekstraordinært årsmøte når prosjektet 
er tilstrekkelig modnet . Ambisjonen er å bygge en solid 
og isolert hall med lang levetid (50 års perspektiv) . Det 
er videre ønskelig med en spilleflate på opp mot 9-er 
størrelse . Endelig hallkonsept avhenger av samlet 
kostnad og sponsormidler . Den jobben pågår i parallell 
og idrettslaget er helt avhengig av ekstern støtte, 
både finansielt og dugnadsressurser - for å realisere 
hallprosjektet . Sparebankstiftinga Jæren - Time og Hå 
har allerede gitt tilsagn om støtte på hele 700 .000 til 
fotballhall . Å ha en sponsor/gavefond som Jæren 
sparebank og Sparebankstiftinga i ryggen når det 
trengs som mest - er heilt magisk som ungene ville sagt 
det:)

En fotballhall forventes å gi mer fysisk 
aktivitet og også skape en samlingsplass for 
klubbens mange fotballspillere hele året, uavhengig 
av vær og vind . Hallen er tenkt å være åpen og 
tilgjengelig for bruk både på kvelder, helger og ferier . Vi 
håper dette vil gi økt uorganisert aktivitet på tvers av 
årskull og dermed stimulere til at flere barn, unge og 
voksne finner glede ved fotball og fysisk bevegelse . En 
fotballhall forventes også å frigi betydelig med halltid 
i Frøyhallen og Kvernhallen for innendørsidrettene . 

Hovedstyret ønsker ellers alle medlemmer og 
støttespillere en fin sommer . Og så håper vi at alt av 
idrett åpnes for fullt for barn og voksne fra høsten 
av - DET hadde vært fantastisk:)

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

Redaksjon: 
Ragnhild Egeland Berg
997 37 877
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Tekst/Foto: Kjetil Larsen

G12 og G13 ble i fjor slått sammen til en 
stor og god tropp med fantastiske gutter. 
 
Guttene har tatt steget inn i 9’er fotball, som er meget 
spennende for både guttene, trenere og foreldre .  
 
Vi har tilpasset oss Corona regler og brukt vinter og 
vårsesongen godt med mange gode og tette kamper 
mot både G12 og G13 lag i kommunen .  
 
Vi har også fått glede av å kle guttene med et splitters nytt 
draktsett i år .  
Stor takk til våre sponsorer Sig Halvorsen og 
Prosjektil som bidro til at vi kunne anskaffe oss disse 
lekre draktene trykket med etternavn til guttene .  
 
Ser frem til en oppstarte av seriespill og turneringer 
når tiden er inne for det . 
 
 

Fotball
FOTBALL

GUTTER 8GUTTER 8
Tekst/Foto: Eva Maria Traa

Frøyland G08 er en kjekk gjeng som nå har spilt sammen i tre 
år . Vi har hatt en trening i uken gjennom vintersesongen som 
har fungert bra med litt ull på kroppen og lue på toppen . 
Nå er våren her og treningene har fortsatt hver tirsdag, men 
vinterklær har tidvis blitt erstattet med shorts . 

På treningene ønsker vi å oppnå fotballglede, kameratskap og 
mestring . Dette gjør vi ved å fokusere på lek, spill og å 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 .  Nå som guttene er store 
nok til 5-er bane har det å innimellom få øve seg på stor 
bane vært spesielt populært .

De har ventet lenge og endelig er seriekampene i gang . 
Det er en meget entusiastisk og ivrig gjeng som møter på 
kampene og minuttene de innimellom er innbyttere kan føles 
som evigheter . Guttene gir alt på kampene og er en fin gjeng 
som er flinke på å heie på hverandre . 

Spillere: Benjamin Sæland, Chris Matheo Engelsvoll-Bore, Emil 
Horpestad, Even Alstveit, Johannes Rosvoll, Johannes Traa, 
Laurynas Glebavicius, Liam Sundt, Oliver Sivertsen Olsen, Sjur 
Fløisvik Hanssen, Sverre Ognedal, 

Trenere: Bjørnar Horpestad, Kenneth Hanssen og Eva Maria 
Traa

Bak fra venstre: Oliver Sivertsen Olsen, Liam Sundt, Johannes Rosvoll, Emil Horpestad, Sjur Fløisvik Hanssen
Foran fra venstre: Johannes Traa, Chris Matheo Engesvoll-Bore, Laurynas Glebavicius
Ikke tilstede: Sverre Ognedal, Benjamin Sæland, Even Alstveit

GUTTER 12 OG 13GUTTER 12 OG 13

Vi har også fått glede 
av å kle guttene 

med et splitters nytt 
draktsett i år. 
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Fotball

GUTTER 16GUTTER 16
Tekst/Foto: Kjetil Fylling

Treningsgruppa består av 30 ivrige og 
positive gutter født i 2004, 2005 og 
2006 . 

God tone og sportslig fokus på trening . 
Tirsdag 25 . mai passerte vi trening nr . 
50 i 2021, det er bra!

Vi vil og takke Skjæreteknikk, Blueday 
og K2 for sponsing av nye drakter, 
shorts og treningsgenser! 

Vi har spilt flere kamper mot flere 
Bryne-lag og mot Lye . Det er kjekt med 
kamper! 

Når serien starter har vi meldt på to 
11-er lag .

Trenerteamet består av: Dag Egil Alme, 
Pål Njærheim, Just Salvesen, John 
Trygve Lundeby, Ove Moen, Asgeir 
Kleppa og Kjetil Fylling

JENTER  10  PÅ  CORONA JENTER  10  PÅ  CORONA 
SUPER  LEAGUE  CUPSUPER  LEAGUE  CUP

Tekst: Nina Gauvik
Foto: Nina Gauvik/John Arne Gauvik

Søndag 2 . mai kunne 9 glade Frøylandsjenter med familie og 
trenerteam, møte opp på Rosseland for å spille miniturnering 
i fotball . Grønt Gras var avlyst i år også, og det hadde vært 
lite kampaktivitet i forrige sesong, så det var kjekt å endelig 
få spille igjen . Kiosken var åpen, været var overskyet men 
vindstille, så alt lå til rette for et par fine timer på banen .

Første kamp mot Rosseland 1 ble litt famlende . Hvor plasserer 
vi oss? Hvor hardt går vi i? Dette var tross alt den første 7-er 

kampen for de fleste av dem . Men den andre kampen, mot 
Rosseland 2, fikk de riktig dreisen på det . Det ble mange 
scoringer på begge lag, og jentene var strålende fornøyde 
med egen innsats . 

Etterpå var det premieutdeling, og FOR en pokal de fikk . Den 
får nok hedersplassen på hylla hos samtlige, men vi krysser 
allikevel fingrene for at det ikke blir Corona Super League 
Cup i 2022 .

1. Frøyland mot Rosseland 2.
2. Fv: Emilie Hagen Sabalis, Ane Skadsem, Evelin Laland, Tomine 
Lindland Egeland, Thea Ivarda Sivertsen Olsen, Oda Gauvik, Vilde 
Dorga Aase, Thea Angelica Thu, Kristin Fjermestad.
3. Flott pokal fra Corona Super League 2021.
4. Tomine Lindland Egeland og Oda Gauvik viser stolt frem 
pokalene sine etter to kjekke fotballkamper.

1

3 4

2

FOTBALL

6  7



FOTBALL

Tekst/Foto: John Erik Mæland

Vi er 15 jenter som har en veldig fin utvikling . Vi trener hver 
mandag med varierte og gode treninger . Har alltid plass til 
flere om noen ønsker å begynne med fotball .

Jentene har fått spille noen treningskamper i vår, jevne å 
gode kamper med gode opplevelser . Vi har også hospitert 
spillere opp til J12, og motsatt hvor vi har lånt spillere av 
dem .  Et samarbeid mellom årskullene som fungerer fint, 
spillergruppene går fint sammen . Igjennom vinteren og våren 
har vi også hatt lørdagstreninger sammen .   

Seriespillet er godt i gang, og det er veldig gøy å spille 
kamper igjen . Ingen tvil at jentene synes det er gøy . Ser 
foreldrene også trives tilbake på sidelinjen for å se sine 
håpefulle spille kamp igjen . Første serie kamp så hva NRK 
Rogaland å interjuvet jentene før kamp . De fikk sitt heiarop 
på radioen, noe så hva veldig stas for jentene .  Kampene i 
serien er kjekke opplevelser og ser at jenten stor trives på 
banen . Før sommerferien er det planlagt en kjekk sommer 
avslutting, og vi håper på Sebra cup i august . 

Stolt trener team J11

Jenter 11 Jenter 11 
Frøyland 1 – Fra venstre Selena Bjelland Surdal, Emilie 
Nesvik Finnesand, Elisabeth Haaland, Vilde Idland, 
Andrea Torgersen Vatne (snek seg med på bildet 😃  ) og
Amalie Hauge.

Frøyland 2 – Fra venstre Ingrid 
Haugland Olsen, Emilie D. Aase, 
Mariell Birkeland Johnsen og 
Mathilde Refve Fjemestad

Frøyland 3 – Fra venstre Thea Åreskjold 
Seland, Sofia Parreira Mossige, Kornelia 
Heskestad og Sofie Bråten-Strand

Frøyland 4 – Fra venstre Ilvi 
Lichtblau Aarsheim, Arna Gauvik, 
Andrea Torgersen Vatne og Elvira 
Trææ

DET ER DEILIG Å SCORE MÅL!! Fra venstre Tuva Alme 
som dommer, Selena Bjelland Surdal, Vilde Idland og 
Elisabeth Haaland

Spente bein fikk nettkjennelse og 
mestringsfølelsen var stor da Elvira 
puttet ballen i mål 😃  Fra venstre
Arna Gauvik og Elvira Trææ

 Tekst/Foto: Marit Bråten 

19 . mai var det duket for jentenes aller første ordentlige 
fotballkamp .

Jentene selv refererte i forkant med «Den store kampen» . 
Dette var en stor opplevelse for mange!

 

Det var Rosseland som kom på besøk og vi spilte 4 
treningskamper .

Det ble både seier og tap på Frøylandsjentene, men 
stemningen var på topp og for de aller fleste levde 
opplevelsen opp til forventningene .

 

9 . juni tar vi turen til Bryne FK for å gi dem en smakebit av 
hva ekte Frøylandsjenter er laget av 😊  Denne gangen skal vi
spille mini-turnering, med hele 8 kamper totalt! Vi gleder 
oss!

 

Frøyland J2014 har treningstider onsdager kl 17 .00 ved 
hovedbanen på Frøyland Stadion .

Vi er 18 kjekke jenter og 2 engasjerte trenere . Er du født i 
2014 og har lyst til å prøve fotball, så ta gjerne kontakt med 
trener Marit Bråten på e-post – braaten_marit@hotmail .
no eller søk oss opp i Spond : QMBHH .

Jenter 2014 Jenter 2014 
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Jenter 2014Jenter 2014Fotball
FOTBALL

DU FINNER OSS PÅ 
M44, BRYNE

TLF. 51 77 86 70
Tekst og foto: Stig Holdhus

 Endelig var ventetiden over for G2015, lørdag 19 Juni trappet 
16 nysgjerrige og spente fotballgutter opp på Rosseland for å 
spille deres første turnering, Corana Cup 2021 mot Rosseland 
og Bryne . 

Rosseland sin klubbsang dunket over stadion under 
forberedelser til kampene og det var kun smil å spore . 
Lyden av fløyta til dommeren, vi var klar for kamp!

4 lag med engasjerte trenere og foreldre fikk kjenne på 
spenning, idrettsglede og samhold . For en god gjeng med 
upåklagelig innsats, respekt for medspillere og motspillere . 
Frøyland gutter 2015 angriper å scorer mål, vi sentrer ball, vi 
takler ball, vi forsvarer mål, vi vinner og taper kamper som 
lag .

Etter 3 kamper kribler det i gjengen som har samlet seg for 
premieutdeling . Treneren roper opp navn på spillerne, de går 
frem å tar imot pokal og T-skjorte med stolthet .

Trenerteamet og foreldre er utrolig stolt over den flotte 
gjengen og gleder oss allerede til neste trening og turnering .

Gutter 2015Gutter 2015
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Fotball
FRIIDRETT

Tekst: Ragnhild Egeland Berg
Foto: Ragnhild Egeland Berg, Anne Marie Gausel, Jostein Skretting

 
Vi har hatt gleden av å se en god økning av unge friidrettsutøvere 
den siste tiden . Gruppene 1-2 .klasse og 3-5 .klasse har samlet hatt 
45-50 barn i trening, og vi har i tillegg en stabil gruppe fra 7 .klasse 
og oppover samt vår satsende elitegruppe . Alt i alt ser vi nesten en 
dobling av antall utøvere sammenlignet med for et par år siden .  
 
Vi gleder oss over dette og håper at den gode trenden fortsetter . 
Det er behov for flere trenere og assistenter, så om du kan bidra ber vi 
deg om å ta kontakt!

Friidretten i eventyrlig vekst!Friidretten i eventyrlig vekst!

Elisabeth Fossing Drøpping i svevet Anbjørg Skretting i Elitegruppa trener spydkast Kjekke 4.klassinger 

Elitegruppen trener variert

God fart på 3-5.klassingene Flott gjeng med 3.klassinger

Spennende å pakke ut nytt utstyr, Elida Egeland 
Berg hjelper til.
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8: Våre gode 5.klassinger 

9: Ungdomsgruppa i Kalbergskogen 

10: God og variert løpstrening

11: Parøvelser hos de minste, Amelie og Lotte 

Otilie koser seg 

12: Fokusert gjeng med trener Trine Fuglestad

13: Hedda Skjørestad på trening i skogen

14: Hinderløp med ny variant hinder

15: Lotte Otilie i svevet i lengdegropa

16: Deilig med utetrening

17: En kjekk vårtrening i skogen

8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

15.

16.

17.

FRIIDRETT
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Tekst og bilder: Trine Selvikvåg

Lyst på fleire nyheiter om Frøyland IL? Lik oss på Facebook! 
Her får du med deg kva som rører seg i idrettslaget 
akkurat nå . Me informerer, inviterer og inkluderer! 

Tidlegare hadde kvar undergruppe si eiga Facebook-side . 
Nå har me slått sidene i saman for å betra engasjementet 
om alle sine tilbod . Målet er å opna opp, visa fram alt som 
skjer, og at du ikkje skal gå glipp av noko . 

Me heiar på alle og feirar flotte arrangement, store 
opplevingar og gode prestasjonar! Bli med i fellesskapet!

Me jobbar også med nye nettsider . Meir info om dette 
kjem etter kvart .  
Ta gjerne kontakt med nokon i styret om du har ønske 
eller innspel til korleis me kan gjera kommunikasjonen i 
idrettslaget betre .

FRIIDRETT

Tekst/Foto: Ragnhild Egeland Berg

Siste tilskudd til vår flotte friidrettsanlegg er 40 hekker . Hekkeløp 
er en stor favoritt i friidrettsgruppen og det var mange smil å 
skimte da vi tok disse i bruk første gang . Så stor var iveren at vi 
kjørte en egen trening den første helgen, utrolig gøy!

Takk til AKVA group som har bidratt med kr 5000 i forbindelse 
med dette innkjøpet!

Nye hekker til friidretten!Nye hekker til friidretten!

Hekketralle bidrar til rask og effektiv utplassering av hekkene

 Livia, Anna, Elida og Mariell i fin flyt over hekkene på ordinær 
trening

Trener Anne Marie i full gang med montering av nye hekker

Populært med is etter ekstratrening. Fra venstre: Anna, Amelie, Fleur, Maja, Elida, Adrian, William, Håkon

16  17



HÅNDBALL

Tekst/Foto: Nina Gauvik

Mandag 10 . mai ble siste treningsdag for J12 denne 
sesongen . Lite kampaktivitet kunne kanskje gjort noe med 
motivasjonen til hvermansen, men ikke denne gjengen nei . 
De har storkost seg på trening mandag og onsdag stort 
sett hele sesongen, og er samstemte om å fortsette også 
til høsten .Trenerne Tine Moe Eide og Nina Gauvik vil også 
fortsette å følge denne fine gjengen videre .
Denne våren fikk vi til en treningskamp mot Bryne, der 
resultatet ble utrolige 30-30 . Vi håper på flere kamper til 
høsten, og forhåpentligvis også noen turneringer .

Sommeravslutningen dette året ble litt annerledes enn 
tidligere . Jentene ble delt opp i lag, og skulle gjennom 

forskjellige poster . Første post var å lage et lagnavn og et 
eget heiarop . Dette skulle fremføres for resten på slutten 
av konkurransen . Så skulle en fra hvert lag “hente” diverse 
spørsmål bort til laget sitt, som de sammen skulle svare 
på . Det var også en post å treffe baller i basketkorga, 
innebandyballer i bøtte, mest mulig spensthopp på 2 
minutter og straffekast på bowlingkjegler . Til slutt skulle 
lagene rette hverandres besvarelser og telle poeng . Det var 
god stemning, og alle fikk en vel fortjent medalje til slutt, 
samt is og kake .

Takk for en flott sesong, jenter.
Hilsen stolte trenere.

Sommeravslutning Sommeravslutning 
for håndballjenter for håndballjenter 
født 2008 født 2008 

Supre og blide 
håndballjenter. Bak 
fv: Hedda Gauvik, 
Hanna Moe Eide, 
Guro Aurora Berg, 
Dina Sophie Salvesen, 
Iselin Cheragi, Hedda 
Meisland. Foran fv: 
Tuva Alme, Olivia 
Larsson, Wilde Rolfsen 
Østebø, Linnea 
Smedegård Eriksen, 
Irline Skjæveland.

Linnea Smedegård Eriksen klar for å skyte ned resten av kjeglene på straffekast-bowling.

Lagene teller ivrig hverandres poeng.

Sjokoladekake til de beste håndballjentene født i -08.
Hedda Meisland, Hedda Gauvik og Hanna Moe Eide 
stakk av med seieren.
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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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INNEBANDYINNEBANDY
GUTTER 15 GUTTER 15 
Tekst: Haakon Ødegaard 
Foto: Jens Honore, Haakon Ødegaard

Forrige sesong fikk en brå slutt, så guttene var 
fornøyd med at denne sesongen så ut til å gå 
som planlagt . 
Vi startet opp i august og hadde god trøkk og 
bra oppmøte på treningene . Seriekampene 
begynte som planlagt i oktober . Første 
serierunde møtte vi to gode lag i Ålgård 
og Sandnes og måtte se oss slått i begge 
kampene . Etter noen avlysninger var det 
endelig klar for ny serierunde i slutten av 
november der vi fikk vår første seier . Det 
gode spillet fortsatte neste serierunde da 
vi møtte Bogafjell . En fantastisk kamp, der 
samtlige hadde topp innsats spilte opp mot 
sitt beste dro vi i land en 4-3 seier etter 
noen nervepirrendesluttminutter . Sesongens 
høydepunkt både for spillere og trenere . 
Dessverre ble dette sesongens siste kamp for 
guttene da resten av sesongen ble avlyst . Det 
har vært vanskelig å holde motivasjonen for 
trening oppe når det ikkje har vært kamper 
å glede seg til og vi har dessverre sett ett 
stort frafall de siste månedene . Vi håper neste 
sesong blir mer normal og at flere finner veien 
tilbake til hallen . 
 

Utebane 1&2: 
Flere finner veien til utebanen nå i finværet, men vi håper 
på enda mer bruk nå som sommeren og finværet er her. 
Her er Bjørnar Adrian Søyland og Eirik Ødegaard i full 
sving med skuddtrening.
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Fotball
INNEBANDY

Lagbilde G13 (med noen innleide G11 spillere) : 
Bak fra venstre Jøran Engstrøm Sletta, Daniel Bergene, Brage Rugland, Elias Eide, Kristian Magnus Almås, 
Tjerand Laland 
Fremme frå venstre Alf Honorè, Sverre Marinius Hanssen, Benjamin Nygaard, Aron Opstad 

2-3.klasse: 
Fra venstre: Theo 
Stokland, Lars 
Magnus Sele, Leo 
Mæland Friestad, 
Sjur Fløysvik 
Hanssen, Even 
Alstveit, Max 
Holdhus, Emil 
Horpestad, Lars 
Haugland. 
 

Lagbilde 1 - G11 
Fra venstre: Sverre Marinius Hanssen, Imre Kokes, Ruben Svela, Mika 
Nisja Lundeby, Eirik Ødegaard, Oscar Ødegaard 

Lagbilde 2 - G11: 
Bak fra venstre: Alf Honorè, Kristian Magnus Almås, Edward 
Refshus Hagerup, Eirik Ødegaard, Jøran Engstrøm Sletta. 
Fremme fra venstre: Francis Refshus Hagerup, Oscar Maudal 
Ødegaard 

Lagbilde G15: Bak fra venstre: Haakon Ødegaard, Morten Rege, Arild Pfluger Hundeide, Tobias Gudmestad, Daniel Svela, William Moen, 
Tobias Smedgård Eriksen, Benjamin Thorsen, Kai Eriksen Fremme fra venstre: Christian Kvarme, Alexander A Nese, Sander Ødegaard, Eric 
Bolstad, Mikkel Nereng, Stian Andre Haugen, Tadas Norgela

LAGBILDER
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NOTISER
POLITIATTESTER 
Vi minner om at alle nye tillitsvalgte som har verv om «i 
vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 
ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshem-
ming» skal ha forevist gyldig politiattest. Mer info finnes på 
www.froylandil.no

TAKK FOR BIDRAG TIL FIL I FOKUS 
Redaksjonen vil takke alle bidragsyterne for gode tekster 
og bilder til Fil i Fokus. I 2021 blir det 3 utgaver av bladet og 
vi oppfordrer alle til å komme med ønsker, tips eller andre 
ting som vi enten kan ta inn i bladet eller som gjør at det 
blir enda mer interessant. 

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

VAFFELBANDY

Tekst: Haakon Ødegaard 
Foto: Jens Honore, Haakon Ødegaard

Vi fikk bruke noe ledig tid i Frøyhallen til en ekstra 
økt for våre 4 . og 5 .klassinger på fredagskvelden . 
Planen med denne økten har vært at det skulle 
være litt annerledes enn en vanlig trening . Ungene 
har fått velge en lek til oppvarming, før vi har hatt 
noen konkurranser og litt spill . På en vanlig trening 
kommer ungene, trener og går hvert til sitt igjen . Så 
for å legge til rette for det sosiale har vi avsluttet med 
vafler eller noe annet godt som ungene kan sette seg 
ned med etterpå . Har vært en glede å se ungene sitte 
og kose seg sammen etter en livlig økt på banen . På 
oppmøtet å dømme har det vært et kjekt tilbud for 
ungene og vi håper vi får anlednign til å fortsette 
med dette også neste sesong .

Vaffelbandy: Vincent Refshus Hagerup, 
Edward Refshus Hagerup, Alf Honore, 
Christian Gudmestad og Imre Kokes i 
vaffelkø.
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BLI MED PÅ BLI MED PÅ 
TERRENGTUR!TERRENGTUR!
Kvar torsdag klokka 19.30 kan du vera med 
på løpetur saman med kondisgruppa til 
Frøyland IL. 

Trine Selvikvåg

Har du ikkje høyrt om Frøyland IL si kondisgruppe? Det er 
ikkje så rart . Ei ny treningsgruppe har nemleg sett dagens lys 
i koronapandemien . Me har intervalltrening kvar mandag og 
langturar kvar torsdag . Tilbodet er ope for alle, men me har 
begrensa med plassar og påmelding til kvar økt for å ivareta 
smittevernet . 

Varierte turar

Vil du vera med til Njåfjell, Håfjell, Lyefjell, 
Stutafjell eller Bogafjell, er det bare å slenga seg med . 
I vår har me sprunge ulike turar kvar gong, og det er 
framleis mange ruter og turar igjen . Av og til kjører me 
flatt rundt vatnet, over ormen eller ein tur i Njåskogen eller 
Kalbergskogen . Turane er som regel ei drøy mil . 

Påmelding

Oppmøteplass varierer, og du må derfor bli medlem av 
gruppa vår på Spond for å få med deg info om påmelding og 
for å melda deg på .

Me sender ut informasjon om treningane og ulike 
arrangement gjennom appen Spond . Søk opp Frøyland 
kondis i appen . Gruppekoden er ZHTBY .

Fotball
ORIENTERING

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

Kondisgruppa til Frøyland på tur over Lye sitt Håfjell til Frøyland sitt Håfjell. (Foto: Håvard Svihus) 
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Fotball

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)

Tekst/Foto: Irene B . Heigre

Også denne sesongen er stevner og treninger blitt avlyst . Vi 
krysser fingrene for at vi får reise på stevner igjen til neste år! For å 
holde kontakten selv om vi ikke får trene i hallen, har vi startet opp 
med tur annen hver uke . Turn-damene er blitt tur-damer 😊 

TUR(N)-DAMENE
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Tekst/Foto: Tormod Bjørkli 
 
Allidretten vil starte for fullt igjen 
etter ferien .
Da vil det være to dager i 
uken, mandag og torsdag, kl . 16:45 - 17:30, i 
Kvernhallen, begge dagene . 
Informasjon om treninger finner du i appen 
Spond og i Facebookgruppen . Meld deg inn i 
gruppen å få oppdatert informasjon .

Spond: Gruppekode: BWGQW
Facebook: Facebookgruppe: Allidrett Frøyland IL
Allidretten ønsker å knytte til seg flere trenere 
og ledere . Ta kontakt med Tormod Bjørkli hvis 
dere ønsker å bidra eller kjenner noen som har 
lyst til å bidra på Allidretten .
 
Kontaktperson:
Tormod Bjørkli
97981456
tormodbjorkli@gmail .com

VI STARTER FOR FULLT IGJEN ETTER FERIEN!VI STARTER FOR FULLT IGJEN ETTER FERIEN!

Fotball
ALLIDRETT

Utetrening for de aller minste en vakker høstdag

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

Velkommen til 
SHOPPING & OPPLEVELSER 

på Jærhagen

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

Tjenesteytende:
Kristinas Systue
Phone Lab
Arena Treningssenter
Skyland Trampolinepark
Jærklinikken
NETT.express

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

Spisesteder:
Burger King
Big Bite
Jordbærpikene
Sele Mat
Den Danske Bager
Jonas B.

Mat/drikke:
Coop Mega 
Coop Express
Holdbart
Vinmonopolet

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

ANNONSER

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

GANDDAL • TLF .: 51 67 55 41

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

Kristian Nesse Aune
Medierådgiver
 907 72 469
 kristian.aune@amedia.no

Lena Skjæveland
Medierådgiver
 959 70 842
 lena.skjeveland@amedia.no

Silje Liland
Digital rådgiver
 454 07 085
 silje.liland@amedia.no

Vi gir deg råd  
om markedsføring  
på papir, digitalt og  

sosiale medier.
Ta kontakt med  

markedsavdelingen i Jærbladet,
så legger vi en plan sammen!

 

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 Tlf. 51 68 21 00

Tlf: 51 48 51 51Tlf: 51 48 51 51 Pukk & Grus

Anlegg Tullin Ree

Tlf: 51 48 56 88

34  35



l

EXTRA ØKSNEVAD
7 - 23

Express
6 - 24 (9 - 21)

Søn 9 - 21

EXTRA KVERNELAND
7 - 23

STOLT SPONSOR AV FRØYLAND IL


