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Kontingentsatser for 2021

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

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

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

Skal du ha konfirmasjon, bryllup, barnedåp

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

i Frøyland Idrettslag. Vi har et flott lokale i

LIKEVERD:

eller feire deg selv? Da kan du leie klubbhuset
2. etasje, med tilhørende kjøkken.
NB! For å leie må du være medlem

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

og over 25 år.

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

Leieprisen er kr 2500,-

• Vi mener alle idretter og idrettsutøvere er like mye verdt og viser
respekt for hverandre

Tlf. 91675698 / e-post: 9124657@id.nif.no

Ta kontakt:

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

FEIRING OG HØSTOPTIMISME

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

Tekst: Jarl Frøyland

Frøyland IL fyller 90 år i 2021😊  –  det  markeres  og  feires 
på idrettsanlegget den 25 september 2021, med
masse aktiviteter for de minste spesielt. Sammen med
gjenåpningskampanjen «Tilbake til idretten» feirer vi
både idrettsglede generelt og idrettslaget sitt jubileum.

I 1931 var det helt andre idretter som stod i fokus, og
den første idretten i FIL var boksing av alle ting… Etter
hvert utviklet det seg til å bli et fleridrettslag og sykling,
turn og friidrett kom til. Vinteridretter som skøyteløp,
bandy og langrenn var også en del av idrettslaget.
Med den kalde vinteren vi hadde i 2021, hvor mange
i bygda fikk prøve både skøyter, ski og bandy – var
det flere som begynte å drømme om «restart» for
vinteridrettene i Frøyland Idrettslag. Noen kalde vintrer
til, så kanskje det blir en realitet…

Idrettslaget har i dag rundt 750 medlemmer og
de fleste familiene i bygda har enten selv, eller
familiemedlemmer som har vært aktive i idrettslaget.
Sammen med skolene, er idrettslaget det viktigste
ukentlige samlingspunktet for store og små. Visjonen til
idrettslaget er «Trivsel foran alt» - det forplikter alle i og
rundt FIL. Verdisettet har konsekvens langt ut over den
ordinære idrettsaktiviteten - Frivillighet, Idrettsglede,
Likeverd – er avgjørende for at en kan oppnå sterkt
samhold i et trygt og godt miljø for alle i bygda.

Fotballen er den største idrettsgrenen i idrettslaget og
teller nå 466 personer. Håndballen og Innebandyen
har nesten identisk størrelse med henholdsvis 122 og
116 medlemmer. Friidretten har vokst kraftig de siste
årene og teller nå 73 medlemmer, og har dermed

passert Allidretten for de minste
som har 65 medlemmer. Turn
har vært stabile over mange år
og har 17 medlemmer, mens
Orienteringsgruppen som er i
vekst nå teller 8 medlemmer.
Flere medlemmer deltar på
mange idrettsaktiviteter så
summen overstiger totalt antall
unike medlemmer. Det er verdt å nevne
den
fenomenale utviklingen i kjønnsfordelingen, hvor
idrettslaget nå har en jenteandel på 43%. Det er
spesielt fotball og friidrett som har hatt stor vekst i
jenteandel de siste årene.

I et jubileumsår er det viktig å se tilbake og mimre, men
også viktig å se fremover mot nye mål. Vi i Hovedstyret
har et mål om at vi ved 100 års jubileumet i 2031 skal
være over 1000 medlemmer og ha en balansert 50/50
kjønnsfordeling i vår medlemsmasse. Det er ambisiøse,
men likevel realistiske målsettinger å ha.

August har så langt vært en fantastisk måned,
hvor vi endelig har full idrettsaktivitet igjen. Det er
fotballturneringer for barn/ungdom, idrettsstevner og
voksenidretten er i gang igjen og inne-idrettene gjør
seg nå klar for en full sesong for første gang siden
2019. Enormt med »innelåst energi» skal ut – og
trivselsfaktoren i å være en del av FIL miljøet er stor.
Aldri har vi gledet oss mer til høst og vinter😊

Sekretær/Utd. kontakt
Tormod Bjørkli
979 81 456
Styremedlem
Ingrid Nese Veen
481 01 663
Styremedlem
Ragnhild Egeland Berg
997 37 877
Styremedlem/
Økonomiansvarlig
Svein Åge Skjæveland
952 40 137
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
3

FOTBALL
Fotball

ENDELIG CUP IGJEN FOR 9 ÅRINGENE
Tekst/Foto: Jarl Frøyland
I slutten av August, reiste 2012 kullet med hele 20 spillere til
SebraCup i Kristiansand. 3 lag var påmeldt i 5-er klassen. En
del styr før avreise med flytting av kamper på ulike dager og
ulike arenaer skapte usikkerhet rundt hvordan turneringen
skulle klare å gjennomføres. Litt nervøse var nok noen av
foreldrene og før avreise – hvordan skal det gå med 9 åringer
på tur, med mat, søvn, venner? Trenerne gikk nok også med
litt høyere skuldre enn normalt – ikke samme «flytsone»
som det pleier å være i forkant av Sørcup og Kattegat i
«normalår». Vi bestemte oss for en ting – godt humør og
positiv innstilling så får det gå som det går…..
MEN, for en opplevelse det ble. Fra guttene ble sluppet løs
i AbraHavn fredag kveld til hjemreisen søndag ettermiddag
– et fyrverkeri av et opphold som ikke kunne gått bedre
sosialt sett. Å bo i leiligheter med 6-7 kamerater i AbraHavn
med lange utetider hvor guttene sprang i gatene, var en
etterlengtet frihetsopplevelse for disse 9 åringene, som var
helt elektriske når de kom inn på rommet i 22.00 tiden. De
eldre ungene og enkelte voksne holdt gang i lydnivået både
sen kveld og morgen, og med unntak av timene mellom
midnatt og 06.00 var det ikke mye søvn på verken spillere

eller trenere. Dyreparken ble det tid til både en og to dager
for mange av spillerne. Der gikk de i grupper på 2-3 eller
flere, med oss voksne diltende etter. God mat, masse moro
og underholdning fra både sjørøvere, trenere og spillerne selv
– vi kommer til å huske denne cupen lenge.
Men fotball ble det og tid til – og der gjorde Frøylandslagene
det godt selv om det varierte litt mellom lag og kamper. De
jevne kampene, med knapp seier/tap holdt tidvis høyt nivå
mot god og jevn motstand – mens et par storseire/tap var
mindre utviklende. Vi scorer enormt med mål, vi har enkelte
dribleraid på Messi nivå, vi har skudd i krysset, vi har enormt
mange flinke defensive spillere som tackler som det svir etter
og vi hadde noen keeperredninger av ypperste klasse. Og så
har vi tabber, feil og svake involveringer – akkurat sånn det
skal være på gutter 9.
Jeg sovnet kl. 21.00 på søndag kveld – da var det tomt
for energi, og da tror jeg de aller fleste spillerne sov godt
allerede. Hvis ikke vi blir minst 20 spillere til Sørcup neste år –
så forstår jeg ingenting. For dette var jul og nyttår samtidig.
Takk fra Trenerne på G2012.

Følgende spillere deltok: Eirik Fossfjell, Sebastian Mathiassen Eik, Viljar Woster Heggen, Jon Laland, Vlad Filip Nanciu, Sondre Hole Kverneland,
Hugo Øglænd Lønne, Liam Lilleøre, Max Holdhus, Alexander Bjørkli, Mikkel Aarestad Austerheim, Lars Haugland, Noah Hellestø, Markus Aarre,
Oscar Maudal Ødegaard, Luka Kokes, Joakim Hamre Larsen, Jeppe Heggelund, Eric Handeland Mæland, Torben Frøyland
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MEN, for en
opplevelse det ble.
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FOTBALL
Fotball

Bak fra høyre: Ida, Amalie, Nemi, Aissata,
Live, Iben, Nine Synnøve.
Fremme fra høyre: Julie, Tiril, Edit,
Gabriela.

JENTER 9

Tekst/Foto: Gustav Grastveit

Jenter 9 hadde en knallkjekk helg på fotballcup!
Vi stilte med to lag og jentene viste super innsats
og godt samhold og gode fotballkamper. Fotball,
dyrepark og herlig sommervær ga mersmak!

GUTTER 10

Lagbilde av gutter 10 år etter premieutdeling i Abrahavn.
Bilde: Irene Margrete Løvoll.
Bak til venstre: Mika Lundeby - Erik Hillestad - Odd
Magne Geliassen - Frank Tollefsen - Leiv Hallvard
Korneliussen - Arne Andreas Soltvedt.
Frem til venstre: Bård Haugen - Leander Kristiansen Eirik Ødegaard - Lyder Gjesteland- Edward Hagerup
Fantastisk helg!!
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F R Ø Y L A N D J 10 P Å

MENY SEBRA CUP

Tekst/Foto: Nina Gauvik
Endelig ble det cup og overnatting for
fotballjentene våre. Det var 11 spente
jenter som møtte opp med kofferter og
bager i Abrahavn. Kampene ble spilt
lørdagen, mot Øyane, Rosseland, Hinna
og Gimletroll. Kjekt at det hvertfall
var et par nye lag vi ikke hadde møtt
før. Selv om det ikke gikk helt veien

resultatmessig, var det fornøyde jenter
som tok turen i Dyreparken etter siste
kamp. Med sosialt fokus i høysetet, var
dette en turnering de alle kunne tenkt
seg å delta på igjen. Som det ble sagt
av noen: «Kan me ikkje bare bu her for
alltid, og gå i Dyreparken kvær dag?»
En vellykket helg med kjekke jenter!

«Kan me ikkje
bare bu her for
alltid, og gå
i Dyreparken
kvær dag?»

Frøyland J10 takker Øyane for kampen.

Pizzakveld i den ene leiligheten i Abrahavn.
Kjekt og viktig å samle laget på felles kos.
Bildet til høyre:
Bak fra venstre: Olivia Heskestad, Evelin Laland,
Vilde D. Aase, Kaja Vatland, Ane Skadsem,
Emilie Hagen Sabalis Foran fra venstre: Tomine
Lindland Egeland, Oda Gauvik, Thea Angelica
Thu, Thea Ivarda S. Olsen, Kristin Fjermestad
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FOTBALL

SebraCup G11
(Tekst: Linn Grødem, foto: Frode Efteland og Linn Grødem)
Helgen 27-29 august var det endelig vår tur å reise på cup. 20
gutter møtte opp utenfor AbraHavn fredags kveld, og var klar
for SebraCup i Kristiansand. I AbraHavn ble guttene fordelt
i 4 leiligheter sammen med tre av trenerene og en far. Det
var noen flotte leiligheter, og selv om det var sengeplass til
alle var det et par av guttene som valgte å sove i hengekøye.
Kvelden ble for de fleste brukt til å utforske AbraHavn, litt
snacks og god stemning i leilighetene.
Lørdag ble det tidlig opp for halvparten av guttene som skulle
spille kamper tidlig, mens den andre halvparten kunne ta
seg en tur i Dyreparken på formiddagen før kamper. Lørdag
kveld samlet vi oss alle igjen, og det var tid for pizza og brus
etterfulgt av diplom, medalje og kule t-skjorter til alle.
Søndag måtte samme gjeng opp tidlig for kamper, mens
resten kunne begynne pakkingen før de skulle avgående. De
som var tidlig oppe, var også tidlig ferdig med kampene slik
at da kunne de som ville ta seg en tur i Dyreparken.

3 lag var påmeldt i 7-er klassen, noe som gjorde at alle
guttene fikk spille mange fotballkamper både lørdag og
søndag. Kampene ble spilt på Sukkevann Idrettspark. Det har
vært mye bra innsats på banen, og bra fotballkamper som
har vært utviklende for guttene.
Vi er imponert over oppførselen og samholdet guttene viste
hele helgen. Ingen har vært alene, de har gått i flokk og hatt
stort sosialt utbytte både på banen, mest av alt i AbraHavn
på kveldstid, men og i dyreparken. Alle har lagt seg til ro når
de har fått beskjed om det, og alle har ordnet seg med klær
og spising.
Følgende spillere deltok: Saharsh Ravi, Jøran E Sletta,
Kristian M Almås, Gregers H Gjesteland, Sebastian Efteland,
Evald Traa, Lucas A S Fjogstad, Francis Hagerup, Alhassan
Bah, Oskar Robbestad, Roy Heggelund, Theo Ognedal, Alf
Honoré, Torje Frøyland, Håkon Slettedal, Benjamin Grastveit,
Imre Kokes, Peder Meisland, Linus Carlsen og Sverre M
Hanssen.
Trenerteamet takker for en strålende helg, vi gleder oss
allerede til neste turnering!

Lagbilde. Fremme f.v Oskar Robberstad, Sverre M Hanssen, Kristian M Almås, Linus Carlsen, Benjamin Grastveit, Sebastian Efteland, Evald
Traa, Peder Meisland, Gregers H Gjesteland og Francis Hagerup. Bak f.v Alf Honore, Lucas A Fjogstad, Roy Heggelund, Håkon Slettedal,
Torje Frøyland, Alhassan Bah, Theo Ognedal, Jøran Sletta, Saharsh Ravi og Imre Kokes.
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Theo Ognedal Evald Traa og Imre Kokes

Kristian M Almås og Sverre M Hanssen

Evald Traa

Oskar Robbestad, Peder Meisland, Sverre M
Hanssen, Kristian M Almås og Lucas A Fjogstad

Jøran Sletta og Jens Honoré

Theo Ognedal

Theo Ognedal, Jøran E Sletta, Imre
Kokes, Saharsh Ravi, Francis Hagerup,
Sebastian Efteland, Linus Carlsen, Alf
Honore, Håkon Slettedal og Evald Traa

Abra Havn

Gregers H Gjesteland

Oskar Robbestad, Peder Meisland, Sverre M Hanssen,
Lucas A Fjogstad og Kristian M Almås
9

FOTBALL
Fotball

Jenter 2014

Oppkjøring til Sebra cup

Jenter 11

ELEKTRISK STEMNING I AB
Tekst/Foto: Idar Mæland
Endelig en fotballturnering, dette har vi ventet lenge på.
Stemningen når vi entret Abra Havn var elektrisk. Jentene var
i ekstase. Det var god stemning og vill jubel fra samtlige. Etter
en kjempe kveld, sloknet jentene raskt. De våknet ikke før
kaptein Sabeltanns skute kom neste morgen.
Etter frokost på lørdagen kjørte vi til fotballbanen og spilte
3 fantastiske kamper, jentene var i topp form. 2 seiere og 1
uavgjort. Etter kampene ble det en kattevask i leiligheten, før
veien videre gikk til dyreparken, der var de til dørene stengte.
På kvelden ble det servert pizza og det var god gang i Abra
Havn helt til leggetid!
Søndag morgen startet som lørdagen med Sabeltann salutt
klokken 08.00.
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Kom oss på banen litt trøttere en dagen før, men det er sånn
det skal være på turnering. Jentene fortsette i samme steam
som dagen før, to kamper og to seiere. Lett når du kan det
var det ei som sa:-)
Tror alle er like fornøyde som oss trenere, for dette var årets
høydepunkt. Gleder oss til neste år, forhåpentligvis uten en
pandemi å ta hensyn til.
Jenter 11 er i hvert fall klare :-) Heia Frøyland!
Hilsen trenerne John Erik, Helge og Idar
Takk til Cecilie og Ann Kristin som sov med jentene.

BRA HAVN
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FOTBALL
Fotball

Jenter 12
Tekst/Foto: Magnus Frøyland

En «normalsesong» kom i gang etter ferien, og etter noen
få treninger og kamper så fikk vi oppleve Sebra Cup i slutten
av august, kan nesten ikke beskrives med ord, en sulteforet
gjeng på 18 jenter født i 2009 reiste ned med foreldre og
halve bygda til en barn/folkefest i Abrahavn ved Dyreparken. 
Tror knapt vi har vært en plass med flere kjente før, og
standarden på rommene var terningkast 6, maten nesten
likeså. Musikk, dans og positiv stemning en skal lete lenge
etter, dette var fantastisk. 
Kampene ble spilt på ulike arenaer pga situasjonen vi lever
i, lørdagen fikk vi være samlet, og med 2 lag med 9 spillere
uten innbyttere så presterte jentene en innsats langt utover
det som kan forventes, noe mer slitne jenter søndagen, men
vi hadde kun jevne kamper med både seiere, uavgjort og tap. 
En stor takk til foreldre og ikke minst de som bodde med
jentene, alle bidrog til positiv stemning som smittet over på
jentene. Som trenere var det luksus å få være opplagt og
uthvilt selv når cupen var over og hjemreisen et faktum. 
Nå gleder vi oss til fortsettelsen i høst/vinter og kan allerede
starte planleggingen av neste års store begivenhet i Danmark

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.
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Oppe fra venstre: Frida - Anna - Vilde - Alva - Anea - Kima Hedda - Miriam - Malin. Nede fra venstre: Amalie B - Jorunn
Sofie - Mathilde - Sina - Eline - Amalie S - Anne Helen - Mari Sandra

ultimo Juli. Dette blir vårt første år der, og kanskje det eneste
som kan toppe årets Sebra Cup. Men før den tid skal vi
kose oss med hard trening, disiplin, trivsel og forhåpentligvis
overnatting/sosialt en natt for hele gjengen før Jul. 
Klarer vi å få inn en god lagkultur og bygge videre på
samholdet og trivselen vi hadde på «Sebra» så blir høsten og
vinteren enormt innholdsrik og gledelig. Vi er heldige så får
ha disse jentene med oss!

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.

NOTISER

TAKK FOR BIDRAG TIL FIL I FOKUS
Redaksjonen vil takke alle bidragsyterne for gode tekster

HUSK REFLEKS!
Vi går snart inn i en tid med mørke kvelder. Husk å bruke
refleks når du trener i mørket både langs trafikkert vei og
på sykkelstier. Syklistene har en tendens til å komme fort de
også ...

og bilder til FIL i Fokus. Uten dere ville vi ikke ha klart å lage

POLITIATTESTER

et blad av denne kvaliteten! Vi oppfordrer alle til å komme

Vi minner om at alle nye tillitsvalgte som har verv

med ønsker, tips aller andre ting som vi enten kan ta inn i

som ”i vesentlig grad innebærer et tillits- eller

bladet eller som gjør at det bli enda mer interessant. Send

ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med

på mail til: 57677@idrett.onmicrosoft.com

utviklingshemming” skal ha forevist gyldig politiattest.

SMITTEVERN

Mer info finnes på www.froylandil.no

Det er viktig at alle forholder seg til de enhver tid gjeldende

90 ÅRSJUBILEUM

retningslinjer for smittevern. Sammen kan vi sørge for at

Frøyland IL er 90 år i år og det skal selvsagt markeres.
Lørdag 25.september åpner vi stadion for hele familien, og
alle gruppene våre bidrar med kjekke øvelser for store og
små.

treningstilbudet på Frøyland opprettholdes fremover!

Se egen annonse i denne utgave av FIL i FOKUS og følg med
på vår hjemmeside og på Facebook for mer detaljer. Kom
og bli med du også!
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FOTBALL
Fotball

Gutter 14
Tekst og foto: Morten Laland

Fantastisk å få være i gang igjen med
seriefotball, turnering og OBOS-cup. I skrivende
stund har vi unnagjort 2 seriekamper, en
oboscamp og sist, men ikke minst SebraCup.
I pulja vår i Kristiansand var spennende lag som
Randesund, Råde og Vindbjart. Innledende gruppespill
ble spilt på Kristiansand Stadion på ekte gress. I pulja vår
kom vi på en akseptabel 2.plass. Dette gjorde at vi kom
til A-sluttspspillet på SørArena. I kvartfinalen mot Sande
var G14 fra Frøyland overbevisende og tok oss videre
til semifinale, og enda en kamp i Sørlandets storstue.
Vindbjart ble da hakket for gode, og med litt slitne bein
måtte vi gi tapt. Guttene har ingen grunn til å henge
med hodene av den grunn for de gav oss alle noen
uforglemmelige øyeblikk. Det er fotballen som samlet
oss i Abrahavn, men minst like viktig er det fantastiske
samholdet og kameratskapet som bygges en slik helg. For
å sitere en kjent og kjær trener: -Det kokte i Abrahavn:)

Bilde til høyre: G14 soler seg i glansen etter en sterk kamp mot
Sande. Bak fra venstre: Tobias, Henrik S, Kristian, Sebastian,
Mohamad, Jonas H, Yassin, David, Sondre, Jonas L, Benjamin, Kjell,
Henrik H, Kasper, Torbjørn.

Oppvarming før kvartfinalen på SørArena.

Nå blir det spennende å følge guttene videre i sesongen,
både i seriekampene som følger og neste Obos-kamp mot
Sandved. Hvor havner vi til slutt på tabellen? Hvem blir
toppscorer? Hvor langt kommer guttene i Obos? Følg med,
for her blir det mange spennende minutter med fotball.
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David, Kasper, Tobias og Jonas H fyller på før en lang dag med
kamper.

Lagrop i kjent stil.

Klargjøring til kamp, fra venstre: Jonas L, Tobias, Henrik S, Hansi, Sebastian,
Mohamad, Henrik H, Jonas H, Benjamin, Sondre, Kasper, Kjell, Torbjørn, Kristian,
Yassin.

Tobias, David og Torbjørn nyter soloppgang og kapteinsabeltannshow
fra balkongen.

Guttene på vei til førte kamp i Kristiansand, tidlig lørdags morgen.
I baktroppen ser vi fra venstre: Kristian, Jonas H og David.
15

FOTBALL

Jenter 14

Endelig fotballturnering!
Tekst: Linda Laihinen
Bilde: Børge Meisland

J14 var superklar for endelig å få
lov til å reise på fotballturnering,
med alt det kjekke som det
innebærer både sportslig og
sosialt, etter å ha ventet på
dette i 2 år.
Reisen gikk til Kristiansand og Sebra
Cup. Jentene ble innlosjert i Abra havn i
3 fine leiligheter hvor stemningen var på
topp fra fredag til søndag.
På lørdag var det 3 innledende kamper
hvor jentene kom på 2 plass i sin
pulje, og var da klar for A-slutt spill på
søndagen på selveste Sør Arena. Det
var nok flere av jentene som fikk litt
sjokk da en kom inn på stadion og så
hvor stor den var. Kjekt å spille med

den flotte heiagjengen av foreldre
som hadde tatt turen til Kristiansand.
Og i andre omgang kom gutter 14 fra
Frøyland med foreldre og heiet, guttene
var også videre til A-sluttspillet.
Jentene spilte en veldig god kvartfinale
mot Bryne hvor stillingen etter full tid
var 1-1. Da var det ekstra surt å ikke
komme videre til finalen pga Bryne
hadde en mer corner. Etter at den
største skuffelsen var lagt seg var en
vel enig om at det hadde vært en flott
turnering med et godt sportslig resultat.
De spilte bedre og bedre for hver kamp,
og kan være stolte av innsatsen på
Sebra cup.
Dette var oppvarmingen til neste
sommer da blir det forhåpentligvis
Kattegat cup i Danmark

Taktikkmøte før kamp.

16

Kvartfinalen ble spilt på Sør Arena

Viktig med god oppvarming

Frode og jentene.
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FOTBALL

Fotballstart 2016-kullet
Tekst: Tormod Bjørkli
Foto: Sigurbjørg Røyland

Torsdag 2. september var det en gjeng unger og sikkert
mange foreldre som møtte spente ved ballbingen på stadion.
De unge håpefulle skulle ha sin første fotballtrening.
De ble tatt godt imot av Eva Marie Traa, Anne Marie Gausel
og Tormod Bjørkli som hadde ansvaret for den første
treningen.

Lilja Røyland og Kristine Bjørkli på vei
fremover. Trener Tormod Bjørkli følger med.
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Etter en kort velkomst fikk ungene vise hvor flinke de var til
å føre ballen, deretter sparke den i mål. Og til slutt spilte de
kamper seg imellom. Mange ivrige unger som skal få det mye
moro sammen fremover.
Det kommer til å være fotballtrening frem til høstferien. Etter
høstferien tar håndball og innebandy over dette alderstrinnet.

Fotballbingo G10 og G9
Tekst/Foto: Stig Holdhus
I sommer har guttene født 2011 og 2012 utført
fotballbingo. Guttene har tatt utfordringen på strak arm
og virkelig tilbrakt ekstra tid med ballen i beina. Noen
gjennomførte både 1 og flere ganger.
Tirsdag 24 August etter trening loddet vi ut trikseballer,
gavekort og fotballkort.

FOTBALLBINGO
Maradona - trikse
med ball (1 dabb
imellom hver touch)

Pasninger mot vegg
eller medspiller på
to-touch

Pasninger mot vegg
eller medspiller på
en-touch

Skudd, hardt langt
bakken på lite mål

Løp 15m, så fort
du kan med føring
av ballen (innside/
utside/vrist)
Sett opp et lite mål
fra 10-15m, og treff
mål

Her avbildet 5 av 6 fornøyde vinnere.

Spill ballen frem og
tilbake mellom dine
egne ben, step oppå
ballen, step over.
Raskt
Kast opp ballen og
nikk så langt du kan

Lag en slalomløype
og før ballen i løypa

Øv på innkast, husk
begge bena i bakken

Skudd fra ulike
vinkler/varianter på
5er mål

Triks så mange du
klarer, start med
ballen i hendene

Øv på vending

Skudd 10-15m, få
Pasninger mot vegg
ballen opp i lufta-rett eller medspiller
i nettet

Øv på finter

Alle øvelser skal gjennomføres minimum 15min.
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90 ÅRS JUBILEUM
Fotball

FRØYLAND
IDRETTSLAG
90 ÅR
1931-2021
Trivsel foran alt!
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VI FEIRER VÅRE 90ÅR MED

AKTIVITETSDAG
FOR HELE FAMILIEN
LØRDAG 25.SEPTEMBER
PÅ FRØYLAND STADION
Alle gruppene i idrettslaget stiller med kjekke øvelser som
store og små kan prøve seg på.
Orientering: Løp med kart for barna
Friidrett: Lengdehopp og løp
Allidrett: Hinderløype og erteposekasting
Fotball: Fotballbowling
Håndball: Svampekast/Straffekast
Innebandy: Skudd/Pasninger
med mer
Premier og bevertning for
barn mellom 3-12 år

VELKOMMEN!
Mer detaljer om arrangementet finner du på
www.froylandil.no og på vår Facebookside.
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Nytt dekke i Bingen
Ballbingen ved hovedbanen får i disse dager en etterlengtet totalrenovering. Nytt miljøvennlig
kunstgressdekke og nye ballfangernett vil gi svært mye bedre spilleforhold enn dagens nedslitte
og harde underlag gir.
Bingen er populær for de minste fotballspillerne, men brukes også av eldre spillere og spesielt
mye til egentrening på kveldstid pga gode lysforhold. Ådalen barnehage benytter også
ballbingen aktivt på dagtid i ukedagene - og vil forhåpentligvis sette stor pris på oppgraderingen.

Innendørs treningstider
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«Alle mann til pumpene»
Tekst: Ragnhild Egeland Berg
Foto: Heidi Frøyland

B-laget trengte noen ekstra spillere for å sikre sesongen da flere unge
spillere av ulike grunner har sluttet i løpet av koronaperioden (militæret,
jobb, skole etc). Styreleder Jarl Frøyland og vara styremedlem Magnus
Frøyland er blant de som har stilt opp i Frøyland-drakt etter maaaaange
år pause. Verdt å nevne at i kampen mot Vigrestad måtte også
A-lagsspillerne bidra, og det medførte at Eliah Frøyland spilte samtidig
med sin far (Jarl) og onkel (Magnus) i tellende kamp i 5 divisjon – det må
vel kvalifisere til en eller annen rekord?
Her er Jarl i Frøyland-drakt for første gang på 27 år. Heia Frøyland!
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Fotball er så kjekt!
Å spille turnering er
aller kjekkest!
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Hilsen Karen,
Forus og Gausel IL

GJORT MULIG, SAMMEN MED OSS.
Frøyland Idrettslag
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COOP JÆRCUP PÅ FRØYLAND STADION
Tekst/Foto: Ragnhild Egeland Berg

Tirsdag 07.september arrangerte
Friidrettsgruppa COOP Jærcup på
vårt flotte friidrettsanlegg. Perfekt
stevnevær, et tidsskjema som holdt på
hver eneste øvelse, blide og fornøyde
utøvere – det kan ikke bli bedre! Denne
gang var det 60m, 100m, lengde, kule,
liten ball og spyd som stod på planen
og over 100 deltakere fikk prøvd seg

i sine øvelser i løpet av de 2,5 timene
stevnet varte.
Vi hadde flere av våre flotte Frøylandutøvere i aksjon, og vi heiet på dem
både i løp, kast og hopp. Flere uttrykte
at det var skikkelig kjekt å få prøve seg
på stevne, og vi håper at det blir mange
muligheter for dette fremover.
Alt i alt en strålende flott kveld hvor
det bare var smil å skimte - både

blant utøvere, foreldre, trenere,
dugnadsgjengen og hos oss arrangører.
I tillegg til å takke vår flotte
dugnadsgjeng ønsker vi å rette en stor
takk til svært gode hjelpere fra Gjesdal
IL og Sandnes IL, og ikke minst til vår
kjære Else Storhaug som alltid stiller
opp både i planleggingsfase og på selve
stevnedagen. Dette ble et veldig kjekt
og vellykket stevne!

DU FINNER OSS PÅ
M44, BRYNE
TLF. 51 77 86 70
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FRIIDRETT
Fotball
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Tekst/Foto: Atle Aarre

Det var med glede men også en del
ærefrykt at jeg takket ja til å trene
Sara i fjor sommer.
Jeg kjente potensialet, hadde trent
henne fra middelmådig ungdomsløper
til 2 x norgesmester og fast plass på
landslaget (2011-2015). Jeg visste ellers
at hun hadde slitt med langtids-skader
og ikke satt personlig rekord på over
fire år. Det var åpenbart at pendelen
kunne slå både den ene og den andre
veien men jeg fikk fryktelig lyst til å
prøve. Nå, ett år senere, har vi fasiten:
Det har vært et fantastisk år, selv om vi
ikke oppnådde de resultatene vi hadde
håpet på.
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Skaden til Sara viste seg å være for
kronisk og i det vi økte intensiteten i
løpingen ble symptomene verre.
Jeg hadde sett for meg et ras av
klubbrekorder i FIL med Saras inntreden,
kanskje retur til toppen av norsk friidrett
igjen og fast plass på landslaget.
Vi oppnådde ingenting av det men vi
fikk dannet ei flott gruppe der vi også
fikk med oss Joakim (G18) og tre jenter i
J15-klassen: Signe, Anbjørg og Julie.
Nå i vår fikk vi også med oss Benjamin
(G13) og jeg tror alle har blitt inspirert
av Sara.
Ikke bare brakte hun med seg sitt
idrettstalent, men også en personlighet,
tilstedeværelse og profesjonalitet som
jeg håper har smittet over på de yngre i
gruppa.

Jeg vil uttrykke en enorm
takknemmelighet overfor Sara og
hennes bidrag i gruppa til tross for at vi
ikke klarte å oppnå ønskede resultater
på stevner.
En takk til Joakim som også gir seg, da
han ser at tida ikke strekker til når det
gjelder treningsarbeidet som må til.
Nå ønsker vi Sara lykke til med videre
studier i Oslo og Joakim lykke til med
siste året på videregående. Takk for
innsats, tæl, tålmodighet, humor og
samhold.
Atle Aarre
trener

Bak: Sara, Signe, Atle, Joakim Foran: Anbjørg, Julie, Benjamin

Bildet over: Atle, Sara, Karen
Bildet til høyre: Sara og Joakim
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Velkommen til vår nye 7 dages butikk på Klepp
Du finner nå posten og postnord i Coop Express

ÅPNINGSTIDER:

6 - 24

VELKOMMEN TIL

9 - 21

JÆRHAGEN

HVERDAGER
LØRDAG &SØNDAG

EXPRESS HANDEL

INFORMASJON OM
FRIIDRETTENS TRENINGSTILBUD
Informasjon om friidrettens grupper med tilhørende treninger og
arrangementer finner du i appen Spond.
Meld deg inn i aktuell gruppe for å få oppdatert informasjon:
Jenter og gutter 0-1.klasse: Gruppekode ZLCKX
Jenter og gutter 2-3.klasse: Gruppekode QECZL
Jenter og gutter 4-6.klasse: Gruppekode ZXHXV
Jenter og gutter 7.klasse-18år: Gruppekode KQFGJ
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FRIIDRETT

Friidrett for 0-1.klasse!
Tekst: Ragnhild Egeland Berg
Foto: Anne Marie Gausel/Ragnhild
Egeland Berg
Friidretten vokser stadig og vi er glade
for at vi fra nå i høst også har et tilbud
for 0-1.klasse.
I denne gruppen er det utelukkende
fokus på lek samt introduksjon til
friidrettsøvelsene.
Interessen har vært veldig stor, noe vi
synes er kjempegøy!
Bildetekst Bilde 1: En flott gjeng 0.-1.
klassinger tøyer ut etter trening
sammen med trener Anne Marie
Gausel

DITT LOKALE BILVERKSTED
Alle bilmerker
Reparasjoner
Service
EU kontroll

Betal når det passer deg
– be om MECA Kortet

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

www.mecacarservice.no
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Runa Svihus Selvikvåg (f.v.), Ebba Olsen Harbo og Live Olsen Harbo syntest det
var veldig gildt å få is etter å ha fullført den 3 km lange sløyfa rundt Stemmen og
omsorgssenteret. I bakgrunn står Rune Svihus som sprang kriseløypa 18 gongar,
men likevel ikkje klarte å slå tvillingbror Asle. (Foto: Sirèn Harbo)

Vrakfeber leverte som alltid frå scenen.
(Foto: Trygve Holta)

Fleire lag frå både handball, fotball og innebandy sprang gjennom løypa. Her er nokre spreke ungar frå friidrettsgruppa.
Frå venstre: Kristine Bjørkli, Thomas Hellang Kleppa, Alexander Bjørkli, Helene Skretting, Katrine Hellang Kleppa, Mariell
Haga, Laila Skretting, Synnøve Skretting, Margaret Skretting., Kjetil Kleppa. (Foto: Jostein Skretting)

God st

KRISEFESTIVAL PÅ KV

Tekst: Trine Selvikvåg

Cirka 400 små og store løparar sprang kriseløp på Kvernaland
før sommaren. Det heile toppa seg med ein todagars festival
rundt Annige bar. 
- Stemninga var heilt magisk. Det var så kjekt å sjå så mange
ungar som koste seg med is, farse, løp og EM. Kriseløparar er
definitivt ein gjeng me vil ha tilbake, seier Trygve Holta,
medleigar i Annige bar og det einaste medlemet av
arrangementskomiteen som ikkje sprang løpet.
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Han gleda seg imidlertid over synet av løparar i alle
aldersgrupper som sprinta forbi baren til alle døgnets
tider gjennom to veker på jakt etter den berømte krona. I
tillegg rann sveitten av han i to døgn då han sto på for å
servera løparar med både mat, drikke og underhaldning.
Hykkas og Vrakfeber spelte, det blei vist EM på storskjerm,
Farsekongen selde EM-farse og Hennig Olsen leverte gratis is
til alle ungar. 

temning i målområdet. (Foto: Trygve Holta)

Olivia Nese Veen og Valentin Nese Veen hadde det travelt, og sprang så fort dei
kunne rundt løypa for å rekka ein viktig EM-kamp. (Foto: Ingrid Nese Veen )

G2010 før start Foto: Roy Henrik Heggelund

VERNALAND

Kriseløp har blitt ein farsott på Jæren under pandemien,
og det har blitt arrangert løp ulike plassar i fleire periodar.
Opplegget fungerer slik at det blir lagt ut ei ny løype kvar
14. dag og så kan alle springa løypa når dei sjølv vil, og
registrera tida på treningsappen Strava. Cirka 400 løparar
sprang den 3 kilometer lange runden på Kvernaland. Det er
rekord, og førte til at idrettslaget fekk nokre kroner i kassen.
Bedriftene Kverneland Energi, Avetti Motor AS, Block Berge
bygg, Coop sørvest og Auestad Kran-Transport AS sponsa
nemleg idrettslaget med 10 kroner per løpar som fullførte.
Løpet blei vunne av Anna Taksdal og Heine Fjellhaug. 

Frå venstre: Vilde Fossfjell, Sina Havaas, Eline Ødegaard, Frida
Austerheim, Anna Asbjørnsen, Anea Ersland, Mari Fjermestad og
Mathilde Frøyland. Foto: Ole Fossfjell
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INNEBANDY
Fotball

Alexander Ravndal, Eivind Hagen og Alexander Skoland har alle meldt overgang fra Sandnes til Frøyland.

MANGE NYE SPILLERE TIL A-LAGET.
Kvar torsdag klokka 19.30 kan du vera med
på løpetur saman med kondisgruppa til
Frøyland IL.

Frøyland starter sesongen med bortekamp mot Stavanger IBK
22.september. Første kamp i Frøyhallen er 24.oktober mot
Ålgård IBK.

Tekst: Haakon Ødegaard
Foto: Frode Hagerup

MOSJONISTBANDY

Etter ett og ett halvt ut år uten kamper er A-laget meget
klar for ny sesong. Tommy Jespersen og Kjartan Hiksdal er
spillende trenere og får med seg en sterk og god spillerstall.
Vi er fornøyd med å ha fått inn mange gode spillere i sommer
og har i tillegg klart å beholde de fleste fra forrige sesong.
Alexander Ravndal, Alexander Skoland og Eivind Hagen
kommer fra Sandnes og har mye erfaring fra spill i de øverste
divisjonene. Alexander Ravndal står oppført med 33 mål og
12 målgivende pasninger i Eliteserien. Alexander Skoland har
også spilt eliteseriekamper for Sandnes og har notert seg for
en scoring i 2016/17 sesongen.
I tillegg har Espen Aase (Lura IL), Leiv-Ove Nymark (Klepp
IBK), Kai Arne Tjelta (Ny), Bjørnar Tveit Ueland (Ålgård IBK),
Nahom Tekle (Krokhøl IBK) og Peter Theolin (Dalen IBK) også
skrevet under på papirene som gjør de til Frøylandspillere
kommende sesong.
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Denne gruppen er åpen for alle, uansett nivå og alder. De
trener i Frøyhallen torsdager kl 2030. Vi har køller til utlån.

TRENINGSTIDER:
1-3.klasse

torsdager 1700-1800 i Frøyhallen

4-6.klasse

torsdager 1800-1915 i Frøyhallen

7-9.klasse

mandager 1730-1900 i Kvernhallen

10.klasse

mandager 1900-2015 i Kvernhallen

		

torsdager 1915-2030 i Frøyhallen

Velkommen til

SHOPPING & OPPLEVELSER

på Jærhagen

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

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

Hus/hjem:
Elkjøp
Fagmøbler
Jernia
Kid Interiør
Kitch`n
Lampehuset
Nille
Obs bygg
Power
Princess
RUSTA
Tilbords
Spisesteder:
Burger King
Big Bite
Jordbærpikene
Sele Mat
Den Danske Bager
Jonas B.
Mat/drikke:
Coop Mega
Coop Express
Holdbart
Vinmonopolet
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HÅNDBALL
Fotball

SPREKE HÅNDBALLJENTER

PÅ UTETRENING, 8. SEPTEMBER.
Tekst/foto: Nina Gauvik

Siden været var så bra, og skolen hadde
rigget klar Kvernhallen til fotografering,
fant vi ut at vi kjørte onsdagstreningen
ute.
Det er en fin gjeng med 13-åringer vi har på trening, og tross
frafall pga. sykdom og diverse, var de syv oppmøtte strålende
fornøyd med en annerledes trening.

også med, og selv med få spillere, kan vi få til spill mot et mål
og veksle på forsvar/angrep. En ny øvelse denne gang var en
variant av «tak-hys», som kanskje mange kjenner fra før. 
Mye smil og latter, og ikke minst svette hoder da vi var
ferdige. Det var et felles ønske om flere utetreninger, så det
må nok gjentas. 
Ellers gleder vi oss til å spille kamper igjen. Blir spennende å
se jentene mot andre lag, og utviklingen satt i praksis. 

Denne sesongen begynner vi å spille med strekspiller, så
derfor er det viktig å få øvd seg på dette. Styrketrening hører

«Tak-hys» over fotballmålene på skolens
kunstgressbane.

Jenter 13 går all-in når de spiller «tak-hys». Det er om å gjøre å komme seg inn i
motsatt mål uten å bli truffet av ballen, når en på motsatt lag har tatt hys.
Til stede på bildene: Hanna Moe Eide, Irline Skjæveland, Olivia Larsson, Guro
Aurora Berg, Hedda Gauvik, Dina Sophie Salvesen, Hedda Meisland.
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3-mot-3, veksler forsvar/angrep. Høy aktivitet og
bevegelse.

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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ANNONSER

ECS Automation AS. P.B. 508, Industrivegen 2. 4349 Bryne. Telefon: 51 77 09 70,
Telefax 51 77 09 71 ECS E-post: ecs.@ecs.as og ECS Nettside: www.ecs.as
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Sele Potet
P

o t e t e r

/

Seleveien 331, 4

g r ø n n s a k e r

VOLD
REGNSKAPSKONTOR
ORSTAD|RØR AS
RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

M 901 82 398 - F 51 42 45 85

-godkjent rørlegger

ORSTAD|RØR AS
RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

-godkjent rørlegger

M 901 82 398 - F 51 42 45 85

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

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

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

sammen!

Kristian Nesse Aune
Medierådgiver

907 72 469
kristian.aune@amedia.no

Lena Skjæveland
Medierådgiver

959 70 842
lena.skjeveland@amedia.no

Silje Liland
Digital rådgiver

454 07 085
silje.liland@amedia.no
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Tlf: 51 48 51 51

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

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

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

Tlf. 51 68 21 00
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EXTRA ØKSNEVAD
7 - 23
Express
6 - 24 (9 - 21)
Søn 9 - 21

EXTRA KVERNELAND
7 - 23

STOLT SPONSOR AV FRØYLAND IL

