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Ann Helen  
L. Ommundsen
Eiendomsmegler 
MNEF

469 40 027

K.K. Kleppes veg 1, Kleppe

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

jeren@em1sr.no  |  eiendomsmegler1.no

Kristine Ree 
Espedal 
Eiendomsmegler 
MNEF

480 64 634

Claire A.  
Lonsdale
Eiendomsmegler 
MNEF

970 31 359

Charlotte  
Ødegård
Eiendomsmegler 
MNEF

475 01 015

Morten  
Enåsen
Eiendomsmegler 
MNEF

928 17 085

Monica  
Mørk Aase
Eiendomsmegler 
MNEF

941 33 858

Kyrre  
Otto
Eiendomsmegler 
MNEF

954 85 419



Kontingentsatser for 2022
Gjelder for hele året og er som følger:
Småbarn (0-6)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 600,-
Barn (7-12)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 1150,-
Ungdom (13-18)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     kr 1500,-
Voksen (19+)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 1800,-
Familie (inkl .hjemmeboende barn tom . 19 år)  

kr 3200,-
Støttemedlem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 300,-
Tillitsvalgt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 100,-
Orientering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 700,-
Innmelding via minidrett .no
Betalingsinformasjon / faktura vil bli sendt .

Halvårskontingenter

Småbarn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 325,-
Barn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 575,-
Ungdom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 750,-
Voksen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 900,-
Familie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 1600,-
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? Klubbhuset i Frøyland IL kan 
leies av frivillige i idrettslaget . 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

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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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

Styremedlem/
Økonomiansvarlig
Svein Åge Skjæveland
952 40 137

Idrettsskole 
Guro Bjånes 
971 93 104 

Fotball
Svein Åge Skjæveland
952 40 137

Håndball  
Thor Inge Asbjørnsen
951 99 929

Friidrett 
Anne Marie Gausel 
412 73 316

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

ELEKTRISK VÅRSTEMNING I 
FRØYLAND IDRETTSLAG

Tekst/foto: Jarl Frøyland

ENDELIG er vi fri til å utøve idrettene våre akkurat slik vi 
ønsker, uten avstands- og antallsbegrensninger og uten 
å skille mellom inne og ute, ung eller gammel . De siste 
månedene har vært «normale» rett og slett, og det er 
nesten som en ny start for hele idrettslaget . Måtte det 
bare forbli slik – for alltid… . .

Årsmøtet ble avholdt 31 mars med godkjenning 
av regnskap og valg av tillitspersonell som de 
viktigste sakene . Utrolig kjekt at vi klarer å fylle hver 
eneste tillitsvalgtpost med kvalifiserte og motiverte 
sambygdinger som brenner for idrett og frivillighet . 
Den største utfordringen har vi på lagledernivå, der 
trenger vi at flere stiller opp – og det gjelder spesielt i 
en friidrettsgruppe som har vokst veldig de siste årene . 
Allidretten for de aller minste trenger også mer hjelp fra 
voksne – krever null forkunnskap og kun motivasjon til å 
gi egne og andres unger en kjekk time i uken . 

Grønt Gras – WOW, et helt unikt arrangement som aldri 
slutter å imponere . En knallsterk merkevare for Frøyland 
IL siden 1988, selve symbolet på trivsel og ubeskjedent 
kårer vi den til Norges beste barnefotballturnering . 
Størrelsen på turneringen er formidabel: med 600 lag, 
1138 kamper, 4000 spillere og ca 15 .000 mennesker 
som er innom vårt anlegg – en gedigen happening 
for oss i bygda og for Rogaland . «Alt går så smooth 
på Grønt Gras» sier lagledere og foreldre på besøk . 
Jeg spurte Svein Åge /«Grønt Gras generalen», om 
2022 versjonen var nær det perfekte? Svaret: «Beste 
turneringen noensinne» . Når den eneste negative 
observasjonen vi mottok er at en dommer kommer noen 
få minutter for sent etter dobesøk – da kan vi si at det 
meste gikk etter plan . 

Noe av det mest fascinerende er at i det øyeblikk 
dugnadslistene sendes ut til alle lag og foreldre, så er det 
ikke et spørsmål «om en skal på dugnad», det er «når 
og hva en skal gjøre» på dugnad som er oppgaven . På 
Grønt Gras er det uaktuelt å ikke stille opp – og vi har 
null problem med å fylle opp vaktene . Dette er unikt 
også sammenlignet med mange andre lokale idrettslag 
som vi vet sliter med dugnadsressurser . Men Grønt Gras 
har blitt en «institusjon» som lever sitt eget liv – det er 

svært få som ikke vil være en 
del av dugnadsgjengen på ca 
400 stk . Dette er også en unik 
mulighet til å bli kjent med nye 
folk i bygda på tvers av kull . At 
arrangementet knytter bygdas 
innbyggere tettere sammen er det 
ingen tvil om . Det drar hele idrettslaget og resten av 
bygda nytte av .

Ellers, så er det slik at også vi i FIL påvirkes av uroen i 
resten av verden . Krigen i Ukraina er tragisk i seg selv, 
men påvirker også råvarepriser og skaper usikkerhet 
i byggebransjen her lokalt . Vi trenger derfor å bruke 
mer tid sammen med entrepenører for å sikre et 
fornuftig prisnivå på den nye fotballhallen . I tillegg 
satser vi på at Time Kommune kan gi god (og rask…) 
støtte til prosjektplanene . Vi fikk ellers en kjempegod 
nyhet 13 mai, om at vi har fått 500 .000 i støtte fra 
Sparebankstiftelsen SR-Bank til fotballhallprosjektet . Det 
er stor stas, og sammen med andre gode sponsorer er 
målet å realisere en fotballhall med høy kvalitet og lang 
levetid .  

God sommerferie til alle våre medlemmer og 
støttespillere.

 3



Fotball
FOTBALL

GUTTER 7GUTTER 7
Tekst/Foto: Kenneth Frøyland

Denne våren har vi endelig fått lov til å spille kamper . Det har 
vært utrolig stas . Vi startet våren med en mini-turnering på 
Frøyland mot Orstad . Dagen etter var det turnering på Kåsen . 
Begge dager ble det levert en kjempeinnsats fra spillerne, og 
på Kåsen ble det også utdelt medaljer! J

Så kom årets høydepunkt! Endelig fikk 2015-lagene mulighet 
til å delta på Grønt Gras . For en fantastisk dag det ble . Vi 
stilte med 4 lag som fikk både seirer og tap . Barna sprudlet, 
spilte bra og heiet på hverandre . Så dette var en kjekk 

opplevelse for alle involverte . Medaljer etter endt turnering 
var toppen på kransekaka . 

For å toppe det hele hadde vi fått tak i billetter til Viking – 
Bodø/Glimt på kvelden . Der stilte 15 spillere fra guttene og 
jentene og fikk med seg en kjempe kamp .

Guttene deltar også i seriespill, her har vi meldt på 2 lag som 
spiller kamper på onsdager . Her og er det veldig bra innsats 
og alle ser ut til å kose seg .

Senere i år skal vi delta på turneringer på Lye, Høle og Ålgård . 
Det er altså mye gøy i vente for denne kjekke gjengen J

På bildet fra venstre: Gard, Herman, 
Algassimou, Tore, Linus, Martin, Torkel, 
Valentin og Ludvig.

På bildet fra Venstre: Valentin, Ludvig, Elias og David. På bildet fra venstre: Torkel, Tore, Adrian og Gard.
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Fotball
FOTBALL

På bildet fra venstre: Martin, Algassimou, Oskar og Sondre V. På bildet fra venstre: Herman, Sondre MH, Linus og Sondre H.

På bildet: Valentin, Martin, Torkel, Linus, Herman, Tore, Gunnar.

FIL spillere på bildet: Torkel, Gard, Tore.
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Fotball
FOTBALL

Tekst: Magnus Ueland / Foto: Magnus Ueland, Gustav 
Grastveit

Jenter 7 år er allerede godt i gang med sesongen sin . Vi er 
en god gjeng på 10-12 jenter som er meldt på over to lag i 
seriespill .

Vi har spilt første seriekamp, vært med på grønt gras og 
vaulen vårcup . 

Innsatsen og spillegleden til jentene er stor .De er både lære 
og treningsivrige . Det er gøy å score mål og aller helst vinne 
kampene (selv om vi ikke teller mål) . Ekstra stas er selvsagt 
pokal fra turneringsspill . 

Det blir kjekt å følge denne gode gjengen, vi har mye å glede 
oss til!

JENTER 7JENTER 7

Frøyland jenter 7 på Vaulen vårcup 1.mai i kamp mot Madla.
Politiet på besøk under Grønt Gras og heiet på Frøyland jenter 7, 
Dina er på bilde.

Frøyland jenter 7 på Vaulen vårcup 1.mai i kamp mot Brodd.

Frøyland jenter 7 på Vaulen vårcup 1.mai. Fra venstre: Aletta, 
Alvilde, Dina, Nora Helen og Regine.
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Fotball
FOTBALL

Tekst: Morten Seland

Vi er godt i gang med ny sesong . 18 jenter startet opp tidlig 
i mars med treninger igjen for å gjøre oss klare til første året 
med 5 er fotball . Mange, inkludert trenerne var spente på 
denne overganger fra bingefotball til stor bane med  keeper, 
innkast å hele den pakken . Det har gått veldig bra og over all 
forventning . Kjempeflinke jenter! 
 
Vi stilte opp med 3 lag på Grønt gras turnering . Dette 
var en fin  opplevelse og alle koste seg masse . Dette har 
vi snakket om lenge og vi tror og håper det levde opp til 
forventningene .   

 
Nå trener vi hver mandag på kunstgressbanen og har 2 lag i 
serien med kamper hver onsdag .   
2 nye jenter har vi også fått med på laget,  så nå er vi 20 
flotte jenter som gleder oss til nye kamper og turneringer 
frem mot sommeren .   
Vi trenere er imponert over innsatsen alle legger ned og 
synes det er  kjempekjekt  å få være med i gjengen!

Hilsen Morten, Marit og Linn Tove

JENTER 8JENTER 8
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FOTBALL

Tekst/Foto: Paul Helge Alme

En normal mai dag med lett duskregn og 10 grader kom 
endelig vendepunktet . Sandnes store stolthet Ulf/Sandved har 
nettopp blitt rundspilt av jentene våre . Pasningene, fintene, 
skuddene og redningene satt som ei kule . Alt som Børge 
har terpet på som «spill ballen» og «gjør lagkameratene 
dine gode» ble fulgt til punkt og prikke . Jentene spilte god 
gammel Arsenal fotball . Sesongen sine første 3 poenger var i 
boks etter tre sure tap i innledningen av sesongen .

La oss spole tilbake til begynnelsen . Vi startet opp med 
treningene i januar og det med en ekstra stor gruppe med 
jenter . Året før hadde vi slått sammen årskullene -08 og 
-07 med stort hell, og nå ble gruppen utvidet med noen 
med kjekke og trivelige jenter fra Orstad . Orstad kunne ikke 
stille lag i denne årsklassen, og Orstad jentene var hjertelig 
velkomne til Frøyland . Orstad jentene ble godt tatt imot av 
jentene fra Frøyland og i rekordfart ble Orstad jentene en 
del av gjengen . Det var en fryd å trene en så stor gruppe . 
Innsatsen til spillerne var meget bra og samtlige spillere har 
hatt en stor utvikling gjennom vinteren .

Spenningen var derfor stor når vi skulle spille vår første 
kamp i Kvia Serien . I første kamp mot Staal Jørpeland fikk vi 
et bevis på at jentene hadde trent bra og hadde gjort store 
fremskritt . Stor klubben Staal ble feid av banen med 6-1 seier 
til Frøyland . Vi havnet på 2 . plass i puljen, og var dermed klar 
for semifinale mot Midtbygden . Jentene spilte en fantastisk 
semifinale og Midtbygden ble grundig slått med så mange 
mål at undertegnede ikke husker sluttresultatet .

Finalen ble spilt på Nærbø og motstander var Bogafjell . Vi 
visste at Bogafjell var et meget godt lag, og i første omgang 
ble vi tatt på sengen av et fysisk sterkt lag . Etter første 
omgang ledet Bogafjell fortjent med 2 mål . Etter noen gode 
ord fra Børge var det et helt annet Frøylandslag som entret 
banen i andre omgang . Jentene brettet opp armene og 
begynte å vinne duellene . Vi utlignet til 2-1 midtveis i andre 
omgang og begynte å få overtaket i kampen . I sluttminuttene 
presset vi skikkelig på for en utligning, men Bogafjell holdt 
med et nødskrik stillingen til kampslutt . Bogafjell vant 
kampen, men vi vant andre omgang 1-0 . Vi var meget 
fornøyde med andre plass i Kvia serien etter mye bra spill i 
finalen .

Så kom alle skadene og koronaen . Kneskål ut av ledd, 
strekk, ankler, mandler, korona, vondt i tå, magesmerter, 

kjærlighetssorg osv… var noe vi bare måtte forholde oss til . 
Den observante leser legger nok merke til at rekkefølgen ikke 
stemmer her, men som alltid i en god Hollywood historie 
så passet det bra med å nevne skader på dette tidspunktet 
i historien . Vi har slitt med en del skader, sykdom og 
ettervirkninger etter koronaen som har ført til en del frafall på 
treningene . Dette er årsaken til at vi bare stiller med et lag i 
serien .

Formen var nok ikke helt på topp når vi i slutten av april 
møtte Hinna til første seriekamp . Det ble stortap i denne 
kampen, og da vi tapte stort igjen uken etter mot Egersund 
kom John Arne Riise følelsen til oss trenere .

I den tredje seriekampen reiste vi til Vigrestad og det ble en 
jevn kamp . Vi spilte en god kamp og det var stor fremgang 
fra kampene mot Hinna og Egersund . Det ble et knepent 
2-1 tap i en kamp vi hadde det meste av spillet . Så tilbake 
til vendepunktet en grå og kald mai dag . Stor seier og 
gnistrende spill mot Ulf/Sanved lover nå godt for resten av 
sesongen .

Vi har noen kjekke og greie jenter, og det gror godt i 
jentefotballen i Frøyland . Vi har mange gode jentelag og 
trenere i Frøyland . Det er flere jentespillere enn guttespillere 
per i dag i Frøyland fotball . Flere av spillerne fra J 15 har fått 
muligheten til å trene og spille kamp med J17/19 . I tillegg er 
2 av jentene våre tatt ut til «Greens-utviklingsprosjekt» som 
drives av Klepp Elite . Vi har stor tro på dette laget og den en 
trivelig og grei gjeng å trene .

Høydepunktet i år blir nok Kattegat turneringen i Danmark 
og vi gleder oss endelig å få dra på turnering til Danmark . 
Til slutt vil jeg takke Frode Handeland og Børge Meisland for 
meget god trenerjobb i mange år for dette laget .

I tillegg må vi spesielt takke Linda Laihinen og Frode 
Hadeland med glimrende innsats i mange år som oppmann 
(dame) og trener . De valgte å fratre stillingene sine etter 9 år 
innsats for jentelaget . De er savnet og vi trenger sårt en ny 
«mor» i laget . Siden 2022 er Frivillighetens år så håper vi på 
at dette løser seg .

Paul Helge Alme
Oppmann Jenter-15

JENTER 08/07 JENTER 08/07 
– VENDEPUNKTET– VENDEPUNKTET
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FOTBALL

Andreplass i Kvia Serien . Glade jenter etter andreplass i Kvia serien .

Klare til kamp . Siste pep-talk før kamp start .Endelig vant Arsenal Premier 
League . Inter turnering på trening .

Vinnere av intern turneringen på 
treningen . Slikkepinne til vinnerlaget .
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Jenter 2014Jenter 2014Fotball
FOTBALL

Tekst: Jan Helge Austli / Foto: Linn Grødem  

Vi har hele 36 gutter i dette kullet for året 2022 . Så om noen 
ser draktnummer på 20 og 30 tallet så har det sin naturlige 
grunn . I år har vi fått gleden av å få 11 gutter fra Orstad med 
på laget . Så vårt store fokus i oppstarten har vært inkludering 
og sosialt samvær . Integreringen av Orstad guttene har gått 
veldig bra . Vi trener 2 ganger i uken og har meldt på 3 stk 
9’er lag i serien . Fokus på treningene er mye ballkontakt og 
godt samspill . Med så mange lag og spillere er Spond et 
nødvendig verktøy . Og det vil for noen i trenerteamet til tider 
føles som en halv stilling bare å følge opp på Spond .

Under foreldremøte i vinter ble det opprettet en ivrig 

sosialkomite blant foreldre . De var ikke sene om å arrangere 
til foreldrekamp, og det ble en suksess . Noen foreldre prøvde 
å kamuflere sine kvaliteter med å kle seg ut, og guttene lot 
seg nok lure litt for det ble tap for guttene denne gang, men 
etter litt morsomme og spydige kommentarer fra foreldre tror 
vi de skal få seg hard kamp til neste år .

Det er en veldig fin gjeng gutter som bakker hverandre opp . 
Det er veldig gledelig å se for oss i trenerteamet .

Trenerteam: Ingrid F Espedal, Elin Aamodt, Jens Honore, 
Kenneth Hanssen, Roy Henrik Heggelund, Stig H Almås, Linn 
Grødem og Jan Helge Austli .  

GUTTER 2010GUTTER 2010
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Fotball
FOTBALL

Tekst/Foto: Gustav Grastveit

Jentene er klar for ny fotballsesong og dette året skal det 
spilles 7-er fotball . Det bli en overgang fra å spille 5-er, men 
jentene har allerede vist stor fremgang og utvikling . Til årets 
Grønt gras turnering stilte vi med to lag og det ble masse 
spilletid til hver enkel . Det ble også mange baklengsmål, 
mye motgang, men forhåpentligvis god læring å ta med seg 
videre i sesongen .  

Allerede noen dager senere var vi klare for første seriekamp 
mot Eik . Kampen var jevn og det vippet frem og tilbake . 

Begge lag hadde gode muligheter til å dra seieren i land . 
Til slutt fikk Frøyland drømmetreff og ballen gikk i mål . 
Fantastisk å se gleden blant  jentene da de vant kampen . 
Dette etter mye motgang på Grønt gras, iherdig laginnsats 
og gode enkeltprestasjoner . Kjekt å se at jentene jobbet 
sammen, skapte utvikling og mestring .Nå gleder vi oss til 
fortsettelsen på vårsesongen, og drømmer om flere slike 
kamper . Laget stiller på Østershus turneringen på Rosseland 
og selvfølgelig på Sør-cup i Kristiansand .  

Hilsen trenerne Sten og Gustav

JENTER 10JENTER 10

Frøyland jenter 10: Keira, Hennie, Gabriela, Iben, Nine, Ida.

Frøyland jenter 10: Aissata, Live, Vilde, Tiril, Amalie, Edit.
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Fotball
FOTBALL

Tekst: Nina Gauvik / Foto: Kari Auestad SIvertsen

Frøyland jenter 11 består av 14 kjekke jenter som trener 
mandag og torsdag +kamp . Vi er en god gjeng som trives 
i lag . På grunn av lite kampaktivitet de siste sesongene, 
meldte vi oss på i vinterserien, for å få litt mer spilletid og 
bygge oss opp til kommende sesong . Været var stort sett på 
vår side, men det er ikke til å stikke under en stol at vi trives 
mye bedre med sol og shorts til drakten . Det ble likevel noen 
gode erfaringer spillmessig, og jentene er nå godt i gang med 
vårens kamper . Vi ser stadig   god og positiv utvikling .   

I slutten av mars var vi i Stavanger og så på J17 landskamp 
mot Serbia, og i starten av april var vi med på Jæren 
Sparebank Cup på Klepp . Vi er også så heldige å ha blitt 
sponset av Akva Group med nye jakker til hele laget . Disse 
ble delt ut på en sosial kveld på klubbhuset, med pizza, 
Kahoot og godt samvær . Nå gleder vi oss til Sør Cup i 
sommer, og mange flotte dager med fotball og moro .

JENTER 11JENTER 11

«Ett lag!» Bak fv: Liv-Aline Pettersen, Kristin Kalberg Fjermestad, Ane Skadsem, 
Emilie Hagen Sabalis, Evelin Laland, Thea Angelica Thu, Lotta Olsen. Foran fv: Nora 
Olsen, Olivia Heskestad, Elisabeth Fossdal Drøpping, Oda Gauvik, Tomine Lindland 
Egeland, Thea Ivarda Sivertsen Olsen, Vilde D. Aase.

En gjeng fra J11 på J17 kamp, Norge-Serbia. 
Nærmest: Elisabeth Fossdal Drøpping, Oda Gauvik, 
Kristin Kalberg Fjermestad, Emilie Hagen Sabalis, 
Thea Ivarda Sivertsen Olsen, Evelin Laland, Tomine 
Lindland Egeland.

Premieutdeling på Jæren Sparebank cup. Bak fv: Ane Skadsem, 
Kristin Kalberg Fjermestad, Elisabeth Fossdal Drøpping, Evelin 
Laland, Thea Angelica Thu. Foran fv: Oda Gauvik, Thea Ivarda 
Sivertsen Olsen, Tomine Lindland Egeland, Emilie Hagen Sabalis, 
Vilde D. Aase.
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Fotball
FOTBALL

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

DU FINNER OSS PÅ 
M44, BRYNE

TLF. 51 77 86 70
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Fotball
FOTBALL

Tekst: Ingrid Nese Veen

Etter å ha trent hele vinteren er det kjekt å endelig være i 
gang med sesongen . Grønt Gras var en fantastisk start på 
sesongen . 

Vi er en gjeng på 15 jenter og 4 trenere som har det kjekt på 

treninger og kamper . Vi er så heldige å ha en super heiagjeng 
i foreldre, besteforeldre og søsken som heier og støtter oss i 
kamper - det er kjekt!

Vi har plass til flere! Har du lyst til å prøve fotball? Kom på en 
trening å se hvordan det er . Vi trenere mandag 17 .45 - 18 .45 .

JENTER 2013  JENTER 2013  
– ENDELIG ER SESONGEN I GANG!– ENDELIG ER SESONGEN I GANG!

Lagbilde fra Grønt Gras: Elisabeth Thomassen, Elie Johnsen, Emilie Thormodsæter Hauge, Oda Moe Eide, Olivia Nese Veen, Leah Tjessem 
Thu og Malin Matilde Søyland. Foto: Ingrid Nese Veen
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FOTBALL

Lagbilde fra Grønt Gras. Pia Engelsvoll, Emma Gramstad, Kaja Verdecchia, Eirill Egeland Amundsen, 
Lotte Otilie Strømstad, Alexandra Grødeland Sandvik og Mariell Fjermestad. Foto: Lisa Christiansen

En av våre gode supportere, Julie Thomassen.  
Foto: Ingrid Nese Veen

Alexandra Grødeland Sandvik og Eline Lindland Egeland er klar for 
seriekamp. Foto: Jakob Eide
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Tekst: Rune P. Bore

Før inneværende sesong ga Sigbjørn 
Skjæveland sjefansvaret over til 
Alf-Ingve Berntsen, mest kjent som 
treneren som var med på å fostre 
opp Erling Braut Haaland . Mellom 
intervjuene og TV-tiden tar «Alfi» seg 
tid til å trene vårt 4 . divisjonslag, noe 
som gir en seriøs og kvalitetsmessig 
god treningshverdag for en ung og 
spennende spillergruppe . Med seg 
har han fått tidligere utenlandsproff 
og landslagsspiller Ragnvald Soma . 
Pedagogisk lederskap og europeisk 
fotballerfaring sammen med landets 
beste støtteapparat legger til rette for 
at spillergruppen skal kunne plukke 
poeng jevnt og trutt i inneværende 
sesong . Men før sesong så har man 
alltid en oppkjøring . 
 
Alle sesonger gir stort sett noen nye 
fjes i garderoben, og året 2022 er intet 
unntak . Nye spillere for året er Helge 
Bjerkeset Braut, Fredrik Johansen, Leon 
Brekke og Petter Øfsteng, samt at 
Molde-proff Jonas Flåt Aas har returnert 
til klubben . Ekstra gledelig er det også 
at flere unggutter fra Kverneland har 
tatt steget opp og trener regelmessig 
med A-laget, med spillere helt ned 
i konfirmasjonsalder . For å illustrere 
mangfoldet dette vakre spillet gir oss, 
kan man se til siste kamp og helg før 
dette går i trykken, da yngstemann 
Kristian Skurve Håland skulle ha 
konfirmasjon, mens eldstemann Rune 
Pedersen Bore skulle ha navnefest for 
sin Ulrik . Ulike aldre og faser i livet, men 

en felles glede og lidenskap som hvisker 
bort alderen – nemlig fotball . 
 
Så tilbake til preseason, eller 
«åppkjøring» som vi sier . For enhver 
fotballspiller så føles dette som å 
sitte på tannlegekontoret og vente 
på at navnet ditt skal ropes opp – 
en evighet . Samtidig smaker kaffen 
alltid ekstra godt i garderoben når 
været og løpingen er på sitt verste 
i vintermånedene . Oppkjøringen 
har vært god, og alle i troppen har 
fått mye spilletiden av «the gaffer» . 
Vi startet med å møte Brodd på 
Midjord en vinterdag med snø i 
luften . En halvmåket bane gjorde 
spilleforholdene utfordrende mot et 
svært godt tredjedivisjonslag . Espen 
skåret vårt eneste mål, en kamp hvor 
vi tapte 3-1 . De neste kampene var 
mot Hundvåg hjemme, en kamp som 
endte 1-1, og en god og fortjent 4-2 
seier mot Vetle Myhres Riska, før 
vi gjestet Klepp Stadion for å spille 
første kvalifiseringsrunde i NM . En 
tett og jevnspilt kamp ebbet ut i 
ekstraomganger, hvor de grønnkledde 
traktorguttene stanget inn en corner 
i sluttminuttene . Neste motstander 
var mot de nyopprykkede herrene fra 
Jørpeland, med en av landets beste 
fotballsanger . Det ble lite «Staal, Staal, 
Staal, Staal Jøøøørpeland» sang, 
men de skåret fire mål på oss, og da 
nytter det lite av vi skåret tre . Likevel, 
3-4 mot et andredivisjonslag lar seg 
høre . Årets siste treningskamp var 
mot den tidligere storheten Ålgård . 
Tidligere Frøylandspiller, og nåværende 

Ålgårdkaptein Tommy Tønnesen, måtte 
se seg slått hele 4-0 .  
 
Ålgårdkampen ga en viss optimisme 
og selvtillit inn i gruppen opp 
mot første seriekamp mot en av 
opprykksfavorittene i Varhaug . 
Idrettslaget med både pølser og anlegg 
i norgestoppen tok føringen etter 
å tidvis ha dominert førsteomgang . 
En pauseprat og et mer intensivt 
høyt press resulterte i en andre 
omgang med scoring og 1-1, som 
ga en solid start på sesongen for 
oss hvitkledde . I neste kamp skulle 
«gullet» (vår nydelige gressbane) 
åpnes mot Lura etter en vellykket og 
solfylt helg med idrettsglede i Grønt 
Gras . Spilleforholdene var vanskelige, 
og Lura holdt oss til 0-0 til pause . 
En frustrerende førsteomgang ble til 
en gøyal andreomgang, hvor Lura-
keeperen måtte plukke hele åtte baller 
ut av nettet . Det eneste undertegnede 
husker av pausepraten var at «Alfi» sa 
«plassering, plassering, plassering» når 
vi skulle avslutte . Det har en og annen 
spiss i kommende lyseblå drakt også 
lært seg av «Alfi», noe som tydelig 
fungerer . 
 
Årets sesong byr også på en del turer 
nordover til Haugalandet, da vi har 
havnet i den såkalte «nordpuljen» . 
Årets første busstur var til laget med 
flest antall tall i lagnavnet sitt, nemlig 
Djerv 1919 2 . Djervrekruttene møtte 
et heltent Frøylandlag som ikke ga 
seg før det stod 0-5 på resultattavlen 
på Djervhallen . Her må det nevnes i 

FOTBALL

A-LAGET A-LAGET 
– Sesongen så langt– Sesongen så langt
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FOTBALL

en bisetning at Frøylands eminente 
midtbanespiller Håvard Alme scoret to 
mål i en seniorkamp for første gang, 
hvor det siste nettsuset var av det vakre 
slaget med venstrefoten . Alme valgte 
etter en ironisk kommentar fra «Alfi» 
om å «kle av seg og gå i dusjen siden 
han har gjort sitt denne kampen», med 
å nettopp gjøre dette . En andreomgang 
hvor unge lovende Alme kunne sikre 
seg hattrick ble byttet ut med varme 
dusjstråler . Alme har nå fått et lynkurs i 
bruk av ironi, og vil neppe gjøre samme 
feil igjen .

Opp mot neste kamp mot Vardeneset 
var vi litt som en Boeing 737 - relativt 
høytflyvende . Det føltes nesten som 
en kræsjlanding da kampuret viste 
seks minutter og 0-2 på resultattavlen . 
Duskregn og vanskelig gressmatte 
burde gitt optimale forhold for oss, 
men det var Vardeneset som utnyttet 
dette og scoret målene tidlig . Resten 
av kampen handler mye om Frøyland, 
men det er kun Petter Øfsteng som 
klarer å få ballen i mål etter en corner . 
Dermed tar et voksent Vardenesetlag, 
med tidligere Frøyland-keepertrener 
Stian Rosseland i trenerteamet, med 
seg alle poengene til bydelen Tasta . 

Ekstremt surt . 2-1-1 på sesongens første 
fire kamper er dog en brukbar start på 
sesongen . 
 
Vi håper på en sesong hvor vi kan gi 
publikum gode opplevelser på Stadion, 
med en fotball som både skal være 
gøy å se på og utviklende for spillerne . 
Forhåpentligvis vil vi være med å 
kjempe helt der oppe med de gode 
lagene . Vi har en stor og god tropp 
med en relativt lav gjennomsnittsalder . 
Dette, sammen med spennende talenter 
i egen ungdomsavdeling, gir en håpefull 
tid fremover for A-laget .

Eirik Hadland i sesongåpningen mot 
Varhaug (Foto: Alexander Larsen, 
Aftenbladet)

 Johannes Thrana i aksjon (Foto: Alexander Larsen, Aftenbladet)
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FOTBALL - BILDEKAVALKADE GRØNT GRAS

BILDEKAVALKADE GRØNT GRASBILDEKAVALKADE GRØNT GRAS

VÅRENS VAKRESTE EVENTYR!VÅRENS VAKRESTE EVENTYR!

Endelig turnering igjen! Foto: Ingrid Nese Veen

Frøyland J/G 2016-1. Fra venstre: Kasper Kastet, Kristine Bjørkli, Pia 
Sebalis, Jenny Dalva og Emmeli Skadsem. Fotograf Tormod Bjørkli

Frøyland J/G 2016-2. Fra venstre: Eirik Torgersen Vatne, Szymon 
Wielogorski, Niklas Træe, Lilja Røyland og Saga Furuseth. Fotograf 
Sigurbjørg Røyland
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FOTBALL - BILDEKAVALKADE GRØNT GRAS

Frøyland J/G 2016-3. Fra venstre: Tilde Stadheim, Anna Kverneland 
Gjerde, Sara Løland, Ariana Seglem, Birk Verdecchia og Felix Svihus. 
Fotograf Silje Håland.

Frøyland J/G 2016-4. Fra venstre: Sinus Moberg, Hedda Woster 
Heggen, Hilda Traa, Kaia Isabel Strømstad og Theodor Fuglestad. 
Fotograf: Eva Marie Traa.

Sara Løland og Kristine Bjørkli, Fotograf Silje Håland

G2012 lag 2: Fra venstre: Luka Kokes, Kristoffer Støldal Vestvik, 
Sondre Hole Kverneland, Markus Aarre, Hugo Øglend Lønne, 
Alexander Bjørkli og Eric Handeland Mæland. Fotograf Tormod 
Bjørkli.

G2012 lag 1: Fra venstre: Torben Frøyland, Noah Hellestø, Ardi 
Orlishta, Johannes Nordvall, Jon Laland, Joakim Hamre Larsen. 
Liggende: Mikkel Aarestad  Austerheim. Fotograf Jarl Frøyland
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FOTBALL - BILDEKAVALKADE GRØNT GRAS

God stemning også mellom kampene. Foto: Jan Søyland

Engasjerte trenere: Fra venstre: Espen Lønne, John Erik Mæland 
og Jarl Frøyland.

Foto: Jan Søyland

Foto: Jan Søyland

Foto: Jan Søyland

Foto: Jan Søyland

Foto: Jan Søyland
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FOTBALL - BILDEKAVALKADE GRØNT GRAS

Foto: Jan Tore Skogen

Foto: Jan Søyland

Foto: Jan SøylandFoto: Jan Søyland

Foto: Jan Søyland

 21



FOTBALL

GRØNT GRAS - MER ENN BARE EN TURNERINGGRØNT GRAS - MER ENN BARE EN TURNERING
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FOTBALL

Noe forsinket grunnet koronarestriksjoner ble 
utmerkelsene for sesongen 2021 delt ut nå i vår .

Årets Spiller: Rune Pedersen Bore

Innsatspokal: Eliah Frøyland

100 A kamper: Kristoffer Mohn Kverneland

  

Vi gratulerer!

UTMERKELSER 2021 UTMERKELSER 2021 
SESONGEN A LAGSESONGEN A LAG

Vi gratulerer Marius Lode med opprykk til Bundesliga med Schalke

Frøyland IL er stolte av deg!

MARIUS LODE KLAR FOR BUNDESLIGAMARIUS LODE KLAR FOR BUNDESLIGA
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FRØYLAND 
IDRETTSLAG

90 ÅR
 

1931-2021
 

Trivsel foran alt!

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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Fotball
ORIENTERING

Frøyland IL har fått nytt orienteringskart. 
Dette blei feira med 100 barn som gjekk på 
skattejakt, og over 100 løparar som deltok på 
kretsløp i orientering.

Tekst: Håvard Svihus

Eit herleg mylder av barn som nettopp har lært å gå, 
usedvanleg spreke pensjonistar og eliten av orienterings-
løparar i fylket fyllar skulegarden på Frøyland .

Alle leitar etter skattar eller postar og kjenner på både glede 
og frustrasjon om kvarandre .  

 

Første gong
Ein av dei som er på orienteringsløp for første gong er 
Kristian Løvoll Seland (8) frå Orstad . Først tek han ein runde 
på skattejakt . Han susar gjennom løypa, finn både diamantar 
og sverd og kan fornøgd ta med seg nokre gullmyntar  i 
premie . Men Kristian har lyst til å prøva ekte orientering også . 
Han melder seg på i nybegynnerklassen, får ei elektronisk 
tidtakarbrikke  og set ut i eit høgt tempo med mor Kjersti 
Løvoll i helane .  

- Dette var jo gildt jo, seier han medan han spring mellom 
post 1 og 2 . Han har ingen problem med å finna fram og har 
tatt ut alt han har av krefter når han kjem til mål som vinnar  
av klassen sin . Premiane sjokomelk, banan og kvikklunsj gir 
han nye krefter .  

- Eg kunne sprunge ennå fortare, mamma, seier han!  

OPNING AV NYTT O-KARTOPNING AV NYTT O-KART

JUBEL: Det går fint an å springa fleire saman i orientering. 
Valentin Nese Veen og Torkel Frøyland sprang saman. Det 
same gjorde Olivia Nese Veen og Elisabeth Kverneland 
Thomassen. Det var ei suksessoppskrift. (Foto: Ingrid Nese 
Veen)

PANGSTART: Kristian Løvoll 
Seland slo til med seier i 
nybegynnerklassen i orienterings-
debuten. Her er han på skattejakt 
med søster Karen Løvoll Seland. 
(Foto: Kjersti Løvoll)

GLEDE: Isak Bolstad Scheie jubla 
høgt av glede då han kom fram 
til postane på skattejakta. (Foto: 
Trine Bolstad Scheie)

TRIVSEL PÅ SAMLINGSPLASS: Det myldra med folk i 
skulegarden i fleire timar. Ungane leika før og etter løpet og 
det var god stemning og fint ver. (Foto: Skogen Foto og Media)
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Fotball
ORIENTERING

TRE GENERASJONAR: Eva Kleppa 
Undheim, Eirin Kleppa Undheim og Asgeir 
Kleppa går frå post til post. (Foto: Guro 
Bjånes)

GOD STEMNING: Søstrene Ingvild, Oda og 
Malene Bjånes fann alle skattane og sikra 
seg mange gullpengar. (Foto: Guro Bjånes)

FULL KONTROLL: Det var ein triveleg dag i 
sekretariatet for Rune Svihus og Runa Svihus 
Selvikvåg med mange gilde folk innom. 
(Foto: Håvard Svihus)

LØP: Olivia Nese 
Veen og Elisabeth 
Kverneland 
Thomassen frå 
Frøyland IL hadde full 
kontroll på kartet, og 
prøvde seg på to ulike 
løyper. (Foto: Ingrid 
Nese Veen)

NORGES YNGSTE: Anna Taksdal (17) er 
norges yngste kartteiknar, og fekk mykje 
skryt for det gode kartet ho har laga på 
Frøyland. (Foto: Trine Selvikvåg)

FORNØGDE: Det er uvisst kven som var mest fornøgd med løpet 
sitt av Live Fløtre Hovtun, Marie Hodne og Gaute Hovtun. (Foto: 
Trine Selvikvåg)

PREMIE: Trine Selvikvåg deler ut premie til Ragnhild, Dina og 
Ingeborg Skogen. Karoline Skogen er med døtrene på løp.

Norges yngste kartteiknar
Det nye orienteringskartet er eit sprintkart og er godt 
egna for nybegynnarar med kjente element som 
fotballbane, skulebygningar, vegar og leikeapparat å 
orientera seg etter .  

- Me er veldig glade for å ha fått eit så kjekt kart 
med så høg  kvalitet i idrettslaget, seier leiaren av 
orienteringsgruppa Trine Selvikvåg .  

Kartet er teikna av 17-åringen Anna Taksdal med rettleiing 
frå faren Oddvar Taksdal i firmaet Skogsopplevelser . 
Arrangementet var eit samarbeid mellom Frøyland IL, 
Skogsopplevelser, Ålgård OK, Ganddal IL og Sandnes IL .

- Eg har vore spent på kva folk ville synest om kartet, men 
har bare fått gode tilbakemeldingar, seier Anna Taksdal 
medan det stadig går folk forbi og skryt av både kart og 
løyper .  

- Det er veldig kjekt for oss å få arrangera saman med så 
mange erfarne arrangørar . Det lærer me mykje av . Og så er 
det flott å få opna kartet med eit løp med så mange lokale 
ungar, seier premieansvarleg Jonas Bolstad Scheie .
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Fotball
FRIIDRETT

Tekst: Ragnhild Egeland Berg

Det har vært en herlig vårsesong for friidretten og totalt 
har over 100 barn og unge vært i aktivitet i vårmånedene . 
Fellesnevner for treningene i alle gruppene har vært 
idrettsglede og skikkelig god innsats . Bildene taler for seg 
selv!

For å kunne opprettholde tilbudet for alle aldersgruppene er 
det til høsten prekært behov for flere voksne til å dra lasset i 
friidrettsgruppa . Dersom flere bidrar litt hver blir det mindre 
arbeid på den enkelte og desto kjekkere for barna . Bli med, 
det trengs både trenere, assistenter og hjelp i styre og stell .

FLOTT VÅR FOR FRIIDRETTEN!FLOTT VÅR FOR FRIIDRETTEN!

Viktig med god balanse når 
det bygges i høyde på 2-3.
klassegruppa (Foto: Anne 
Marie Gausel)

Herlig med trening ute! (Foto: Ragnhild Egeland 
Berg)

God innsats! (Foto: Ragnhild Egeland Berg)

Liten ball er kjekt! (Foto: Jostein Skretting)Gøy på trening! (Foto: Anne Marie Gausel)

Klare for 40 meter! Fv. Alva Lichtblau Aarsheim, Elisabeth Fossdal 
Drøpping, Emilie Salte, Maia Oggiano

Elida klar for første etappe i Sandtang-
stafetten (Foto: Ragnhild Egeland Berg)

Stafett er alltid gøy! (Foto: Ragnhild Egeland 
Berg)
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FRIIDRETT

NYE REKORDER!NYE REKORDER!
Utøvere fra Frøyland oppnådde mange gode 
resultater i 2021 .

Signe Fossdal Drøpping J15 har satt 3 nye 
klasserekorder i J15: 
200m 27,81s 
400m 63,53s  
Lengde 4,79m (også klubbrekord) . 

Benjamin Leivestad G13 har satt ny rekord i 
klasse G13 på 100m med 13,07s .

Sara Dorthea Jensen Kvinner senior har satt 
klubbrekord på 200m med 26, 34s .

Vi gratulerer!

Signe Fossdal Drøpping hadde en flott 2021-sesong 
og satte flere rekorder!

Stas med premier etter vel gjennomført 
stafett i Sandtangen! (Foto: Ragnhild 
Egeland Berg)

Styrketrening for deler av 4-6.klassegruppa (Foto: Ragnhild Egeland 
Berg)

Hopp og sprett (Foto: Jostein Skretting)

Styrketrening for de eldste (Foto: Atle Aarre)

Svartedauden er populær oppvarmings-
øvelse (Foto: Ragnhild Egeland Berg)

Alltid god innsats når vi varmer opp med Muren (Foto: Ragnhild 
Egeland Berg)

Flotte drakter vunnet i Extra Draktkampanje 
2021! (Foto: Ragnhild Egeland Berg)
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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

HEI ALLE FRIIDRETTINTERESSERTE PÅ 
FRØYLAND OG I NÆROMRÅDE!

Er du eller noen du kjenner den som kan være med å bidra til at vi fortsatt kan ha 
friidrettstilbud til barn som går i 1 . klasse til 5 . klasse?

Vi har en fantastisk friidrettsgruppe med mange flotte barn . Hver uke er vi ca 80 barn 
på treningene og friidrettsgruppen er totalt på ca 120 barn i alderen 6-16 år .

Etter sommeren står vi uten trenere og hjelpere til de yngste!  
Vi har heller ingen gruppeleder og trenger hjelp!

Vil du bidra lite eller stort? Ta kontakt med Anne Marie Gausel på tlf . 412 73 316 .  
Det hadde vi og ikke minst alle de fantastiske ungene satt STOR pris på!
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TURN OG ALLIDRETT

Tekst/Foto: Guro Bjånes 

Det har våre utrulig kjekt å vera skikkeleg i gang med 
allidrett igjen, etter to år med nedstenging og begrensing på 
samankomster . Me har dei siste månadane hatt trening kvar 
måndag og torsdag i Kvernhallen . På måndagane er treninga 
for ungane i alderen 3-5 år, og torsdagane for dei mellom 
0-3 .  

Begge gruppene har opplevd tilbodet som veldig populært . 
Det er stadig nye unger og foreldre som møter opp, og det er 
veldig stas!  

Treningane består i all hovudsak av frileik . Me bygger 
hinderløype, og elles er det populært med ballspel, spesielt 
fotball og innebandy .

Me vil ønskja kjente og nye unger velkommen på trening!

ALLIDRETTALLIDRETT

Etter to år uten samlinger for turndamene – er det 
endelig duket for hele to turnstevner dette året! Vi har 
trent godt og er veldig klar.

Først ut er Kretsturnstevnet, som i år arrangeres på Klepp 
11 . – 12 . juni . Vi deltar med 13 gymnaster . Høydepunktet 
er likevel Landsturnstevnet i Sandefjord, som arrangeres på 

Oslofjord Convention Centre 30 . juni – 3 . juli . Her deltar vi 
med 12 gymnaster . Vi gleder oss til 4 dager med aktiviteter, 
trening, oppvisninger, konkurranser og sosialt samvær med 
nye og gamle turnvenner fra hele landet . 

God sommer fra turndamene!

ENDELIG...!ENDELIG...!
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Fotball
INNEBANDY

Tekst: Frode Hagerup

Innebandygruppa avsluttet sesongen i 
Fredrikstad på Salming Cup 13 .-15 . mai . 
Der deltok vi med G11, G13 og G15 og 
reiste med 28 spillere og 7 lagledere 
med egen buss til Fredrikstad . Det er 
viktig å reise til Østlandet for å teste 
nivået og få nye impulser . Kulturen for 
innebandy er bedre der og det er bra 
for spillerne å kjenne på et mer fysisk 
nivå med raskere pasninger og høyere 
tempo . 

Turen startet med pizzabuffet og 
minigolf i Fredrikstad etter at spillerne 
hadde fått fri fra skolen for å reise tidlig 
fredags morgen . Det var godt å komme 
tidlig frem og lage en flott Camp 
Frøyland i gymsalen til Gudeberg skole . 

G15 fikk en tøff gruppe og klarte seg 
veldig bra mot lag i norgestoppen 
i G15 serien . Vi spilte mot Greåker, 
Slevik og Ull-Kisa og fikk inn en del 
fine mål, gode øyeblikk og feiringer 

med jærsk matkultur . Siste kampen ble 
en plasseringskamp mot Ull-Kisa, som 
endte uavgjort etter tap på straffekonk . 

G13 er i sin første sesong og det satt 
langt inne å reise til Fredrikstad for å 
spille . Vi viste at vi skulle møte noen 
kanongode lag og var forberedt på å 
møte tøff motstand . Tunet, Ull-Kisa 
og Råde ble for sterke for guttene . Vi 
fikk god hjelp av G11 laget som hadde 
mer enn nok av overskudd å gi til G13 

spillerne og fikk matchet 10åringer mot 
spillere fra østlandet .

G11 gjorde en kjempeinnsats og 
spilte først uavgjort mot Klæbu fra 
Trøndelag og vant mot Lambertseter 
IBK . Dagen etter vant de mot Holmlia 
og spilte en meget sterk 4-4 kamp 
mot Sarpsborg . G11 spillerne har spilt 
innebandy siden de var 6år men de fikk 
en bratt læringskurve som de forserte 
og tilpasset . Det var solid forsvar 

FIL I FREDRIKSTADFIL I FREDRIKSTAD

Gutta på tur: Sverre Marinius Hanssen, Imre Kokes, Christian Gudmestad, Francis Hagerup, Kristian Magnus Almås, Oskar Robberstad, Alf 
Honoré, Edward Hagerup, Eirik Ødegaard, Oscar Maudal Ødegaard, Mika Nisja Lundeby, Aron Opstad, Tevje Seland, Jonas Fjelde Larsen, 
Brage Rugland, Daniel Bergene, Benjamin Nygård, Lukas Nilsen Østreim, Jonas Bolstad, Sander Ødegaard, Tadas Norgela, Stian Andre 
Haugen, Tobias Smedegård Eriksen, Tobias Gudmestad, Eric Bolstad, Arild Pfluger Hundeide, Mikkel Nereng og Christian Kvarme

Trenere: Stig Ødegaard, Haakon Ødegaard, Kenneth Hanssen, Jens Honoré, Jøran Rugland, Kai Eriksen og Frode Hagerup.

G15 varmer opp. Sander Ødegaard, Tadas Norgela, Stian Andre Haugen, 
Tobias Smedegård Eriksen, Tobias Gudmestad, Eric Bolstad, Arild Pfluger 
Hundeide, Mikkel Nereng og Christian Kvarme
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Fotball
INNEBANDY

G11. Bak fra venstre: Sverre Marinius Hanssen, Imre Kokes, Christian Gudmestad, Francis 
Hagerup, Kristian Magnus Almås, Oskar Robberstad
Foran fra venstre: Alf Honoré, Edward Hagerup, Eirik Ødegaard, Oscar Maudal Ødegaard, 
Mika Nisja Lundeby

G13 i aksjon trener Jøran Rugland har full kontroll.

Innkvartering. Frøyland ble tildelt en hel 
gymsal. Perfekt for trening og restitusjon.

Amerikansk farse nytes i Grimstad.

G13. Bak fra Venstre: Aron Opstad, Tevje Seland, Jonas Fjelde Larsen, Brage Rugland, Daniel 
Bergene, Benjamin Nygård.
Foran fra venstre: Lukas Nilsen Østreim, Sverre Marinius Hanssen, Alf Honoré, Mika Nisja 
Lundeby, Jonas Bolstad

Helgen i Fredrikstad ble åpnet med en 
intens runde minigolf. Ingen jukset med 
resultatet.

som resulterte i gode kontringer og 
flotte mål . Utrolig sterkt av guttene å 
ikke tape en eneste kamp, noe som 
ble feiret med at hele bussen fikk 
besøke McDonalds i Grimstad og spise 
amerikansk farse og fritert kyllingfarse 
på hjemveien .

Det kulinariske høydepunktet på turen 
var den lokale spesialiteten pølse i vaffel 
som kunne nytes med både ketchup og 
sprø løk eller jordbærsyltetøy . Pøffel, 
paffel eller piv var de lokale navnene på 
denne spesialiteten som var bedre enn 
det hørtes ut ved bestilling . 

Leder for innebandygruppa har allerede 
stemplet turen som en sportslig suksess, 
men vil nå jobbe med økonomien for 
å få til dette som en årlig tur . Det er 
veldig viktig å reise til andre regioner 
for å ta med seg erfaringer tilbake til 
Rogaland . 

Takk til Slevik Innebandyklubb for 
godt vertskap og god innkvartering.
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Fotball
INNEBANDY

INNEBANDYINNEBANDY
Tekst: Haakon Ødegaard / Bilder: Børge Andreassen og Kenneth 
Hanssen

G15 Sesongen 21/22

G15 laget består av 9 treningsvillige gutter . På kampene 
har i tillegg vi hatt med oss ett par spillere fra G13 noen 
av kampene . Guttene har hatt god utvikling og flere har 
fått prøvd seg i seniorserien med Frøyland 2 . I tillegg har 
både Tobias Gudmestad og Tobias Eriksen fått sin debut på 
A-laget .

Vi har i tillegg til seriespill vært med på to turneringer, 
Stavanger Open og Salming Cup i Fredrikstad, der vi fikk 
møte noen av de beste lagene i landet og kjenne på nivået 
der .

A-laget

A-laget lå i toppen av tabellen hele sesongen og det var 

derfor en nedtur da gullet røk etter en liten formdupp mot 
slutten . Det ble allikevel en bra avslutning på sesongen når 
andreplassen ble sikret i siste seriekamp mot Nærbø med mye 
publikum i Frøyhallen . Det ble en underholdende kamp der 
det var spenning til siste periode før Frøyland skrudde opp ett 
par hakk, scoret 6 mål og vant 7-1 .

2.lag

For første gang har vi hatt med ett 2 .lag i seriespill . Laget har 
bestått av noen av våre G15 og G17 spillere blandet med en 
gjeng som har dratt opp gjennomsnittsalderen en god del og 
noen A-lagsspillere . De klarte seg bra i sin første sesong og 
endte på 5 .plass med 18 poeng på 13 kamper .

Stavanger Open

Første helgen i mai ble Norges største innebandyturnering 
arrangert og vi var representert med mange lag .

Mikkel Nereng prøver å stoppe skuddet fra Vardenesetspilleren, Arild Hundeide og 
Sander Ødegaard følger med i bakgrunnen.

Sverre Marinius Hanssen med ballen.

Tabell 4.divisjon Rogaland
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Fotball
INNEBANDY

Stavanger Open G15
Bak fv: Stian Andre Haugen, Christian Kvarme, Tobias Gudmestad, Tobias S Eriksen, Mikkel Nereng og Arild P Hundeide
Foran fv: Sverre Marinius Hanssen, Sander Ødegaard, Eric Bolstad, Tadas Norgela

Statistikk for A-lag

Tabell 2.divisjon Rogaland

Statistikk for 2.lag
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HÅNDBALL

Tekst/Foto: Anne May Birkeland

Det har vært ca 12-15 ivrige unger 
på hver trening og vi har øvd på 
ballkontroll og pasninger med fokus på 
lek og moro . Vi har fått deltatt på flere 
turneringer selv med korona, og den 
siste uten restriksjoner ble arrangert 
på hjemmebane i Frøyhallen 20 Mars . 
Utrolig god dugnadsinnsats fra foreldre 
(og trenere) gjorde at dette ble en stor 
suksess .

I løpet av sesongen har vi sett stor 
utvikling hos de små . En episode huskes 
særlig fra turneringen på Nærbø i 
Januar, da stod en trener med tårer i 
øynene når pasningene fløt mellom 
spillerne og endte opp i mål, akkurat 
som vi hadde øvd på . Dette er absolutt 
en kjempegjeng med stort potensialet 
og vi ser frem til neste sesong .  (Spond 
kode KBGXS)

Hilsen Lene, Eileen, Marie og Anne May

Håndballsesongen 2021-2022 Håndballsesongen 2021-2022 
for 2015 kulletfor 2015 kullet

F.v. bak: Anne Gustavsen, Nora Aamodt, Malene Bjånes, Naomi Ueland, Alvilde Nisja 
Heskestad, Aletta Birkeland Gjerde og Jakob Bråten-Strand
F.v fremme: Adrian Hedman, Tore Haugland, Paul Alt Ersland, Linus Bøe, Sondre Valvatne, 
Alida Nanciu, Naomi Tegle Vawter og Elisa Heggelund

Tekst og bilde: Nina Gauvik

I februar samlet vi jentene og foreldre som ville være med, 
og reiste på Sola-kamp . Det er kjekt å gjøre litt utenom 
det vanlige, og viktig for jentene med gode forbilder innen 
håndballen . En kjekk og sosial håndballkveld i Åsenhallen .

Nå er sesongen på hell, og vi har i skrivende stund kun 
noen få treninger før vi tar ferie . Men først skal vi gi alt på 
Kongeparken-cup i slutten av mai .

Vi har hatt en givende sesong med både tap og seiere, som 
resulterte i at vi til slutt endte opp på 6 . plass på tabellen . 
Midt på treet altså, men vi har mer å gi, så til høsten 
kickstarter vi sesongen med Dyreparken Håndballfestival i 
Kristiansand . Og før det blir det teambuilding på Trolljeger Jr . 
Inntil da: takk for god innsats, Frøyland J13!

På Sola-kamp og møtte 
Thorir og Camilla Herrem
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HÅNDBALL

Tekst/Foto: Tormod Bjørkli

Gutter 2012 i håndball hadde 
sesongavslutning helgen 20 . – 22 . 
mai . Da deltok de i Kongeparken Cup 
i Stavanger . Dette er turnering som 
arrangeres i Stavanger av Stavanger IF . 
Turneringen tiltrekker seg over 400 lag, 
helt fra Bergen til Tønsberg . Frøyland 
spilte kamper fredag, lørdag og søndag .

Guttene fra Frøyland stilte med 12 
spillere fordelt på to lag . De fikk hjelp 

av to spillere fra 2013 for å få nok 
spillere . Disse to aldergruppene vil spille 
sammen neste år så det var en kjekk 
start på dette samarbeidet .

Selv om det var kjekt å spille 
håndballkamper så var nok besøket 
i Kongeparken lørdag kveld 
høydepunktet . Der fikk alle kjørt 
karuseller, spilt spill og spist popcorn og 
andre godsaker .

Tusen takk for en flott sesong .

Med på bildet: Alexander Bjørkli, Liam 
Bolstad Lassen, Olwe Alt Ersland, Eirik 
Fossfjell, Joakim Hamre Larsen, Jeppe 
Heggelund, Liam Lilleøre, Luka Kokes, Tor 
Høgstedt og Mikkel Aarestad Austerheim.

Helt konge Helt konge 
sesongavslutningsesongavslutning

Bilde 1: Tuva Alme, Hedda Gauvik, 
Hanna Moe Eide, Julie Engstrøm 
Sletta, Dina Sophie Salvesen, Guro 
Aurora Berg og Linnea Smedegård 
Eriksen sammen med hele Norges 
Thorir Hergeirsson.

Bilde 2: Stor stas å treffe håndball-
idolet Camilla Herrem. Fv: Wilde 
Rolfsen Østebø, Olivia Larsson, Hanna 
Moe Eide, Linnea Smedegård Eriksen, 
Julie Engstrøm Sletta, Hedda Gauvik, 
Dina Sophie Salvesen, Guro Aurora 
Berg, Tuva Alme og Camilla Herrem.

Bilde 3: Fornøyde jenter etter seier mot Ålgård/Figgjo. 
Bak fv:  Wilde Rolfsen Østebø, Linnea Smedegård 
Eriksen, Guro Aurora Berg, Hanna Moe Eide, Olivia 
Larsson. Foran fv: Irline Skjæveland, Hedda Gauvik, 
Julie Engstrøm Sletta, Hedda Meisland, Olivia Friestad.

Bak fra venstre: Alexander Bjørkli, Liam 
Bolstad Lassen, Olwe  Alt Ersland, Eirik 
Fossfjell, Joakim Hamre Larsen, Jeppe 
Heggelund og Liam Lilleøre
Foran fra venstre: Oliver Sivertsen Olsen 
(2013-modell), Luka Kokes, Tor Høgstedt, 
Mikkel Aarestad  Austerheim, Johannes 
Thorsen Traa (2013-modell).
Foto: Kristine Bjørkli
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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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Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

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

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

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

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

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

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

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

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

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
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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!
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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
Tlf.51 42 43 43

Tuftev. 22, 4355 Kvernaland
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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


