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KVALITETHMS LEDELSE PERSONAL MEDLEM www.compendia.no

Morten Thu-Kure,  
Key Account Manager 
og festivalarrangør.

Blikk for detaljer og store øyeblikk
”Tidligere suksesser er viktige å ha med seg i arbeidet mot nye. 
Men de alene skaper ikke resultatene. For å lykkes, kreves flid 
og omhu i hver eneste detalj. Det gjelder enten scenen er på 
fotballbanen eller i arbeidslivet.”

Compendia leverer nettbaserte og kundetilpassede HR-håndbøker og 
rådgiving. Vi er opptatt av å skape gode løsninger og vil bidra som 
støttespiller og motivator på veien. Morten er en av våre erfarne og 
inspirerende Key Account Managere som gjør det gildere å jobbe.

Vil du vite mer om hvordan vi kan gjøre det gildere å jobbe  
for din virksomhet? Kontakt oss på post@compendia.no 
eller ring: 51 77 80 00 
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S Den skal tidlig krøkes som god fotball-

supporter skal bli.  Derfor prøver jeg hele tiden 

å pushe på at mine små skal stille på tribunen.  

Det skal riktignok innrømmes at høydepunktet 

for dem som regel blir å være med morfar på 

VIP-en i pausen og spise kake, og bli skjemt 

ut av dugnadsdamene der.  Sist når vi hadde 

satt oss ned, de med sine tilmålte tre kake-

stykker, så ser Lina på meg med trillrunde 

øyner og sier;  «Du morfar, om det med fotball 

er akkurat som en kjærest for deg?». 

Ikke verst observert av en 6-åring.

Kjærlighet er en av de viktigste verdiene i 

Bryne Fotballklubb.  Uten lidenskapen er det 

ingen av oss som gidder å holde på med det-

te.  Da må vi også finne oss i at lidenskapen 

noen ganger blir til lidelse.  Vi hadde nok alle 

trodd at årets sesong skulle gi oss mer glede, 

og mindre lidelse.  I skrivende stund (2. okto-

ber) må vi konstatere at høstspurten startet for 

sent.  Likevel herlig å snakke om høstspurten, 

og aller helst glemme høstsprekken for evig 

og alltid.

Vi skal nå foreta en grundig evaluering for å 

forsøke å få svar på hva som må justeres for 

å ta steget videre.  Vi skal selvfølgelig avvente 

denne prosessen før vi konkluderer med noe 

som helst.  Det kan likevel være på sin plass 

å minne om at i fotball er det ofte små detaljer 

som skiller suksess fra fiasko.  Slik sett så tror 

jeg ikke vi skal snu opp ned på alt mulig, vi 

beveger oss tross alt i riktig retning.  Det hand-

ler mer om å finne detaljene som må justeres 

og hvordan vi får til det.  Samtidig som vi er 

bevisste på at det er ingen grunn til å gå rundt 

og tro at vi er bedre enn det tabellen forteller.  

La oss ta noen eksempler fra årets Tippeliga.  

I fjor var Dag Eilev Fagermo bare en storkjefta 

spradebasse.  I år geniforklares han, etter å 

helt klart ha gjort en fantastisk jobb med Odd.  

Haugesund og Ålesund endte i fjor på 3. og 4. 

plass, nå sliter begge i bunnen.  Brann hadde 

nok også tenkt seg en annen plassering, osv. 

osv.  Ingen av disse lagene har så veldig ulikt 

utgangspunkt i år i forhold til i fjor.

Når det gjelder resten av klubben er det stor 

stas å konstatere at vi nå virkelig begynner 

å se resultater av hard jobbing og riktig sat-

sing innen talentutviklingen.  Det er veldig 

lenge siden vi sist hadde fire aldersbestemte 

landslagspillere, slik vi har nå – og flere er på 

gang.  Ingen tvil om at det er mange som gjør 

en fantastisk god jobb rundt talentene våre.  

Målet er likevel ikke nådd før flere av disse 

etablerer seg fast på a-laget.  I den sammen-

heng skal en også huske på at 5 av de som 

nå er faste i startelleveren kom til klubben før 

de var 20 år, og har altså tatt steg videre.  Det 

viser at det går an med den nødvendige inn-

stillingen og tålmodigheten.

Samtidig er det også viktig for oss i Bryne å 

gjøre en god jobb som breddeklubb.  Før årets 

sesong gjenopprettet vi Breddeutvalget.  Det 

har bedret styrets fokus på den delen av klub-

ben.  Vi vil at så mange som mulig av barn og 

unge skal få kjenne på gleden og samholdet i 

det med å spille fotball.  Derfor går vi nå bl.a. 

i gang med kretsens «Alle jenter på banen»-

kampanjen, for å bedre rekrutteringen på 

jentesiden.  I denne sammenheng hører det 

også med å minne om at vi fremdeles er helt 

avhengig av den enorme dugnadsinnsatsen 

som blir lagt ned av trenere og ledere, vakt-

mannskap og arrangørstab, pensjonistklubben 

og b-gjengen med mange flere.

Husk å pleie kjærligheten, da…

Nils Steinsland

Akkurat som en kjærest!
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Følg oss på:

QUICKPLAY NORGE AS 
Fanatorget - Aurdalslia 14, 5253 Sandsli 
Tel: 53 69 70 71 •E-post: post@quickplay.no

Se hele utvalget og video av alle 
Quickplay-produktene på

Spot Rebounder 8’x5’ 
kun 1299,-  
 
Art.nr: QP007  I  Vekt: 6kg 
Mål: L: 244cm x H: 152cm x D: 80cm

Spot Rebounder 7’x7’ 
kun 1349,- 

Art.nr: QP008  I  Vekt: 6kg 
Mål: L: 213cm x H: 213cm x D: 75cm 

15%* AVSLAG PÅ KJØP AV DISSE 
2 PRODUKTENE VED BRUK AV FØLGENDE KODE: “BRYNE14”

* tilbudet varer t.o.m 15. desember

monter.no

BRYNE FK 
RABATT

HOS MONTÉR

Montér Bryne 
Vesthagen 1, 4344 Bryne
Tlf. 47 68 86 00. 7 - 18(19) 9 - 14

Det gis ikke rabatt på kampanjevarer eller allerede nedsatte varer.

Vi samarbeider  
med Bryne FK og gir 
ansatte, medlemmer og  
samarbeidspartnere rabatt ved kjøp 
av byggevarer, utstyr eller verktøy. 

Rabatt gis mot kundenummer: 30 7000 468 

monter.no

BRYNE FK 
RABATT

HOS MONTÉR

Montér Bryne 
Vesthagen 1, 4344 Bryne
Tlf. 47 68 86 00. 7 - 18(19) 9 - 14

Det gis ikke rabatt på kampanjevarer eller allerede nedsatte varer.

Vi samarbeider  
med Bryne FK og gir 
ansatte, medlemmer og  
samarbeidspartnere rabatt ved kjøp 
av byggevarer, utstyr eller verktøy. 

Rabatt gis mot kundenummer: 30 7000 468 
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A-stallen

Av tenåringer i a-stallen finner vi den etablerte 

forsvarsspilleren Viljar Vevatne, som har hatt 

en fabelaktig sesong. I tillegg har vi en svært 

lovende reserverkeeper i Fredrik Tveit Vin-

ningland, samt strikkmotoren og G18-aktuelle 

Truls Sælevik Vagle på midtbanen. Forhåpent-

ligvis er dette spillere vi vil ser mer av i tiden 

fremover.

På b-listen, det vil si unge, lovende spillere 

som ikke har kontrakt med a-laget, men som 

kan benyttes i kamp, finner vi Andreas Brei-

myr, Pål Aamodt, Emil Selliken og Magnus 

Rets Grødem. Nevnte Breimyr fikk eksempel-

vis nylig sin debut for a-laget da han entret 

banen hjemme mot Alta. 

Lovende ungdom 

Om ungdomsarbeidet i Bryne FK, har spil-

lerutvikler og assistenttrener Ole Hjelmhaug 

følgende å si;

- Vi har jobbet over en lengre periode med 

ungdomsarbeidet som gjøres i klubben. I de 

senere år føler jeg vi har tatt flere steg i riktig 

retning når det gjelder ungdommene våre. Es-

pen Undheim, som er utviklingsansvarlig med 

ansvar for aldersgruppen 13-16 år, har lagt en 

strategiplan for hva som skal gjøres der. Her 

har vi fått frem dyktige trenere som lever og 

ånder for ungdommene våre. Som spillerut-

vikler sitter jeg med det øverste ansvaret når 

spillerne blir 16, 17 og 18 år, og nærmer seg 

a-laget. Oppgaven min er å avgjøre hvordan 

disse skal matches for å få maksimalt ut av 

potensialet, hvordan treningshverdagen- og 

mengden skal tilpasses etc. Målsetningen er 

at de ikke bare skal de bli gode fotballspillere, 

men at de på sikt skal bli så gode at de kan 

prege a-laget til Bryne.

Av spillere som ikke 

har en gang har nådd 

junioralder, er det svært 

mye spennende som 

rører seg i kulissene. Fra 

alderstrinnet 15-16 år er 

det særlig tre spillere som skal bli interessante 

å følge i tiden fremover. På herresiden finner 

vi 16 år gamle Magnus Rets Grødem og 15 

år gamle Tord Johnsen Salte. På kvinnesiden 

har vi 15 år gamle Andrea Norheim. Felles 

for disse tre er at samtlige representerer sine 

respektive aldersbestemte landslag. Juniortre-

ner Even Sel mener de tre har en lys fremtid 

i vente:

- De er svært treningsvillige og har gode 

holdninger både på og utenfor banen. De er 

lærevillige og har et brennende ønske om å 

utvikle seg hver dag. For unge spillere er det 

en nøkkelfaktor å ta ansvar for egen utvikling 

dersom en skal komme gjennom nåløyet. Vi 

trenere skal hjelpe spillerne på veien, men den 

viktigste jobben må de gjøre selv. 

Det gror godt i Bryne FK 

– fremtiden er lys
Med sine 23,6 år innehar dagens brynestall en svært lav gjennomsnittsalder. Kun tre 
spillere, Tommy Eide Møster, Vegar Landro og Aleksander Midtsian er over 30 år. Disse 
tallene vitner om en spillergruppe med gode år foran seg, noe som Bryne-publikumet 
kan ha stor glede av i en årrekke fremover. 

    Tekst og foto: Paul Ove Laland

PMS 381 EC PMS 421 EC PMS 424 EC 
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Rets er en offensiv midtbanespiller født i 

1998. Han debuterte for G16-landslaget under 

Syrenka Cup i Polen, hvor han fikk tre kamper 

med flagget på brystet. Gjennom hele året har 

Rets hospitert på a-lags treninger, og med det 

tilknyttet seg verdifull seniorerfaring. Kampare-

naen hans har stort sett vært i 3. divisjon, med 

spill for rekruttlaget.

Sel beskriver Rets som en spiller med et svært 

klokt fotballhode. I tillegg har han et herlig driv 

med ball, og besitter bra basisteknikk. Videre 

trekker Sel frem at Rets leverte svært gode 

prestasjoner under Skaw Cup i sommer, og at 

han som resultat av dette ble belønnet med ut-

tak på landslaget. 18. September ble Rets nok 

en gang tatt ut på G16, som skal til Albania å 

spille EM-kvalifisering.

Tord er året yngre enn Rets. I fjor ble 15-årin-

gen den første småguttspilleren som spilte 

juniorkamp for Bryne siden Tommy Høiland. 

Denne sesongen har talentet fått dispensa-

sjon til å spille seniorfotball for rekruttlaget i 3. 

divisjon. Tord har for det meste blitt brukt som 

midtstopper, men kan spille sentralt på midten. 

I likhet med Rets, har Tord gjennom årets 

sesong hospitert hos a-laget for å tilegne seg 

verdifull erfaring.

Når Sel skal beskrive Tord sine kvaliteter, trek-

ker han frem solide ferdigheter med ball og et 

fotballklokt hode, kombinert med bra fart og 

ikke minst god fysikk til å være 15 år. Tord de-

buterte på G15-landslaget i midten av august. 

Svært gledelig var det også at han fikk æren 

av å bære kapteinsbindet. 

Andrea er 15 år. Til vanlig spiller hun på G16-

laget til Bryne. Andrea har alltid hatt bra tempo 

i kroppen og vært fysisk sterk i duellene. I 

tillegg har hun et godt tilslag på ballen, og er 

god med begge bein. Når Andrea spiller med 

guttelaget er hun stort sett back eller stopper. 

Noen ganger spiller hun også på sentral midt-

bane. På jentelaget er hun vanligvis offensiv 

midtbane.

For kort tid siden debuterte Andrea Norheim 

med flagget på brystet da J15 Norge møtte 

J15 Sverige.  Andrea spilte hele kampen, og 

presenterte seg blant annet med scoring. 

Sluttresultatet i oppgjøret ble forøvrig 2-2.  

Even og Espen har 
gitt oss en nærmere 
analyse av de tre 
talentene:

Ole Hjelmhaug

Thomas Solberg

Espen og Even

Gaute
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Når APPlausen har lagt seg, kan du plukke 

opp mobilen og bruke den nye bedriftsAPPen 

til litt av hvert: Sjekke stillingen, eller saldoen 

om du vil, se penger komme og gå – eller 

overføre penger mellom kontoer. I tillegg 

kan du betale regninger via Mobilbanken. 

Et godt alternativ til litt halvslAPP pause

underholdning. Last ned i App Store eller 

Google Play. APP æ best!

Betal  
regninger  
i pausen!

Telefon 51 78 96 00

www.klepp-sparebank.no

 

Nissen kjem ikkje frå Jæren, men dei beste råvarene gjer det. 
Den beste smaken. Og den gode stemninga, både under og 
etter maten. Enno er det tidleg - men det er no du bør 
bestilla julebordet ditt, anten det handlar om familie eller 
jobb.

Og du kan gle deg! På Jæren Hotell er me alt i gang med å 
førebu ekte, jærsk julebord for deg og dine. Pinnekjøt, ribbe, 
lutefisk, spekemat - og alt anna som høyrer med av både salt 
og søtt - vått og tørt, servert av det jærske kjøkken.

I år kan med òg servera underhaldning på same høge nivå 
som maten. Kvar fredag og laurdag frå 28. november til 
13. desember byr me på humoristen Jan Rune Holdhus - og 
på live-musikk med Wayne Brasel Band. Me serverer full 
pakke for 995 kroner (drikke ikkje inkludert)

Dersom du ikkje vil ha full pakke, kan me freista med varm 
julebuffet kvar fredag og laurdag frå 14. november til 
20. desember. Ta med familien - jærsk julebord er herleg for 
både store og små!

SPESIALSHOW?
Skulle du og firmaet ditt ha lyst på eit eige julebordshow i 
november eller desember, kan me fiksa det, same kva dag i 
veka det er snakk om. God mat, humor og livemusikk funkar 
alltid - ta kontakt!

SÅ LETT BESTILLER DU
Gløym mail og internett - du ringer oss på 51 77 11 00, 
så er det jærske julebordet ditt i boks!
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500.000 fra grasrota

Pr. 1.oktober har 730 spillere hos Norsk Tip-

ping bidradd til over 370.000 kroner i Bryne-

kassa i år. Fem prosent av spillinnsatsen hos 

Norsk Tipping går som kjent til et lag eller en 

organisajon forutsatt at spilleren har registrert 

en mottaker.

I fjor mottok Bryne i alt 476.996 kroner i gras-

rotandel. Det er godt håp om at vi i år passerer 

en halv million. Norsk Tipping deler ut en sjekk 

hvert tertial. Sjekken Bryne FK fikk i mai var 

på 186. 432,  noe som er rekord.  Det gikk litt 

ned de fire neste månedene, men en sjekk bå 

152.068 gjør at vi ligger godt foran fjorårsresul-

tatet. I september var andelen 34.167 kroner, 

og selv om det er litt mindre enn gjennomsnit-

tet, er sjansene for å nå 500.000 gode.

Det er enkelt å bli med på Grasrotandelen og 

på den måten gi en støtte til Bryne FK som ikke 

koster noe som helst.

For å knytte deg til Grasrotandelen trenger du 

Norsk Tipping Spillekort. Spillekort får du kjøpt 

hos kommisjonær, eller du kan bestille det på   

norsk-tipping.no   .

Du kan tilknytte grasrotandelen til Bryne FK på 

én av følgende måter:

Hos Kommisjonær: Ta med deg organisasjons-

nummer (se under) og ditt spillekort til en av 

Norsk Tippings kommisjonærer.

Dersom mobilnummeret ditt er registrert på 

spillekortet ditt, SMS: GRASROTANDELEN 

934 238 168  til 2020 (tjenesten er gratis).

Internett:   grasrotandelen.no   eller   norsk-

tipping.no   å foreta tilknytningen der.

Via Norsk Tippings Mobilapp

Organisasjonsnummer Bryne FK:   934 238 168

Sjekken fra Norsk 
Tipping i mai var på 
over 186.000 kroner 
noe som er rekord. 

Norges beste nabo
Naboen Utleie AS
Tlf: 51 81 03 00

naboen.no

profilannonse_Layout 1  18.03.14  15:23  Side 1
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Verdighetskurs
Global Dignity er en ideell organisasjon som til 
daglig arbeider med en tredelt målsetning; å 
fremme verdighetsbasert lederskap, stimulere til 
en global samtale om verdighet og å engasjere 
ungdom. Det overordnede målet er å ivareta hvert 
individs rett til å leve et verdig liv. Tidligere i år inn-
gikk organisasjonen et samarbeid med Bryne FK. 
Jærens stolthet ble med dette landets første fot-
ballklubb som deltar i det ideelle prosjektet.

Det er Global Dignity Rogaland som er ansvarlig 
for opplegget Bryne FK har forpliktet seg til å være 
med på. Dette er et nasjonalt pilotprosjekt der mo-
dellen som utarbeides senere skal overføres til re-
sten av landet, og andre idrettsklubber. Det nye er 
at Global Dignity Rogaland tilbyr verdighetskurs til 
næringslivet, det offentlige, idretten og ungdom-
mer. Bedriftene kan også være medlemmer i pro-
sjektet for kr 5000,- årlig. Dette beløpet går direkte 
til støtte til arbeidet med ungdom, for eksempel 

gjennom verdighetskurs til ungdommer med van-
skelige utfordringer.

Som en del av opplegget i Bryne FK, avholdes 
flere kurs om verdighet. Det er ikke bare A-laget 
som lærer om verdier og holdningsskapende ar-
beid. Klubbens yngre garde, spillere helt nede i 
tiårsalderen, vil også få en innføring i hva verdig-
het innebærer.

Bryne FK 

- På lag med 

    Tekst og foto: Nils Christian Wille Kaisen

Gjennom sitt samarbeid med Global Dignity setter Bryne FK fokus på verdighet. Som 
Bryne-spiller er du et forbilde og kan bidra til å skape gode holdninger blant ungdommer. 

Verdighetsambassadører: (F.v) June Kristin Lima Bru og prosjektleder for 

Global Dignity Rogaland, Silje Undheim.
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• Stiftet som uavhengig organisasjon høsten 2011

•  Uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ.

•  Etablert av Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen 

   og leder av Operation Hope, John Bryant.

• Nådde 30 000 ungdom ved 130 skoler over hele 

   landet i oktober 2013.

• Støttet av Norges Idrettsforbund

Om

Bryne FK 

- På lag med 
Global Dignity Day
Avtalen innebærer også at Bryne FK stiller med 
veiledere på Global Dignity Day, som finner sted 
den tredje onsdagen i oktober hvert år. Nytt av året 
er at alle spillerne i A-lagstroppen deltar, i tillegg til 
representanter fra styret, trenerapparat og adminis-
trasjonen. Hovedtrener Gaute Larsen skal eksem-
pelvis være hovedveileder på Gand VGS.

Som veiledere skal spillerne presentere seg og for-
telle om sine verdier foran klassene. De skal også 
fortelle hver sin verdighetshistorie som de selv har 
opplevd. Etterpå skal ungdommene diskutere te-
maet der Bryne-spillerne vil fungere som veiledere. 
Diskusjonen skal resultere i et tankekart på tavlen 
der alle ord og assosiasjoner knyttet til begrepet 
verdighet blir ført opp. Etter dette settes elevene 
sammen i grupper hvor de skal fortelle sine verdig-
hetshistorier til hverandre. Gruppene velger så én 
historie hver som fortelles høyt foran hele skolen. 
Det er spillernes ansvar å sørge for at alle føler seg 
trygge nok til å dele sine historier. På Global Dignity 
Day får man lov til å si hva godt man har gjort for 
andre, gode ting andre har gjort for deg eller fortelle 
om noe du har opplevd andre har gjort bra. Jante-
loven legges helt bort denne dagen.

Kampen mot mobbing
Global Dignity Day forebygger også mobbing. At 
Bryne FK deltar såpass aktivt som de gjør, viser 
at klubben våger å snakke åpent om vanskelige 
temaer. Verdighet handler om å engasjere seg, og 
verdighet i en spillergruppe bygger på en idé om 
at alle utfører sine spesifikke oppgaver for å nå et 
felles mål. Bryne-spillerne er rollemodeller mange 
ser opp til. Under Global Dignity Day får den en-
kelte spiller en mulighet til å være med å påvirke og 
skape gode holdninger blant ungdom.

En del av hverdagen
En av klubbverdiene til Bryne FK er samhold. Gjen-
nom samarbeidet med Global Dignity, hersker det 
liten tvil om at samholdet innad i klubben styrkes. 
Klubben ønsker at rollen som veileder og forbilde 
skal bli en integrert del av det å være Bryne-spiller, 
slik at klubbens identitet og idealer blir mer synlige 
utad. 

Global Dignity Rogaland har hentet inn sponsor-
midler selv til verdighetskursene i Bryne FK fra 
IKM gruppen og Aarbakke gruppen. Begge gir 
allerede pengestøtte til Bryne FK, men bevilger 
ekstra midler til dette formålet. Dermed er klub-
bens sponsorat også med på å fronte verdighets-
arbeidet.
I 2013 nådde man 30 000 ungdommer ved 130 
forskjellige skoler nasjonalt på Global Dignity Day. 
I år vil 27 skoler delta bare i Rogaland.

Ta kontakt med Silje Undheim (silje.undheim@
idrettsforbundet.no) eller June-Kristin Lima Bru 
(junebru@me.com) hvis du er interessert i verdig-
hetskurs eller medlemskap i din bedrift.  

Nettside: www.globalditnity.no    Facebook: Global 
Dignity Norge   Twitter: @GlobalDignityNo

Nærbø - Tlf. 908 37 365Kay´s betongsaging startet opp i 1998 og er i dag 14 ansatt

… er vi de rette folka!

Trenger du å få utført betongsaging, kjerneboring,  
meisling, graving med minigraver, utgraving av kjeller,  
rilling av spaltegulv og alt i riving.....
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Solberg har vært ansatt som klubbens keepertre-
ner siden 1. Januar 2014. Hans rolle i klubben er 
relativt udefinert, men kort oppsummert har han 
ansvaret for ”alt som har med keeperne å gjøre”. 
Mer konkret dreier det seg først og fremst om å 
samarbeide best mulig med det sportslige teamet 
rundt A-laget. Solberg ansvar for alle målvaktene 
i klubben, og har hovedansvaret for deres sports-
lige utvikling. 

Treneropplæring
Thomas forteller at det er arbeidet rundt a-laget 
og målvaktene der som tar mest tid, men at han 
i tillegg lager planer, og har ansvar for de andre 

keepertrenerne som jobber i klubben. Blant annet 
har det blitt arrangert et internt keepertrenerkurs 
i klubben. 

Solberg er altså ikke alene i arbeidet med klub-
bens målvakter, han har flere gode hjelpere. I 
tillegg til trenerne, bidrar a-lagskeeperne (Kristi-
ansen, Vinningland og Hellern), samt EIK-keeper 
Jonas Høidahl, i arbeidet som legges ned for å 
kartlegge og utvikle unge talenter gjennom Jæ-
der-prosjektet. For øyeblikket er det syv keepere 
som deltar jevnlig, hvorav noen allerede spiller 
aldersbestemt fotball for Bryne.

Det jobbes nemlig ikke bare med keeperne i egen 
klubb. For eksempel har det blitt arrangert en 
større keeperskole for unge håpefulle i distriktet, 

med over 60 elever i aldersgruppen 10 til 16 år. 
Dette er en ”happening” Solberg ønsker å gjen-
nomføre 2 – 3 ganger hvert år. En oppgave som 
vektlegges tungt, er nemlig å til enhver tid ha over-
sikt over hva som rører seg mellom stengene hos 
naboklubbene.

Gjenspeiles i kampsituasjon
Anders har, som de fleste Bryne-supportere kjen-
ner til, vært en viktig brikke for laget i flere år. I år 
har han tatt ytterligere steg, og kanskje vært ennå 
råere enn tidligere. På spørsmål om han gjenkjen-
ner mye av det som det arbeides med på trening i 
kampsituasjoner, svarer Thomas følgende:

Keeperprosjektet 
- Ungt talent mellom stengene

    Tekst: Paul Ove Laland

Det satses ungt i Bryne for tiden, også i mål. Anders Kristiansen har allerede gjort krav på 
keeperplassen i en årrekke, til tross for sin unge alder. Kristiansens fine utvikling har trolig 
sammenheng med arbeidet som legges ned på treningsfeltet. Ved roret står keepertrener 
Thomas Solberg.
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Keeperprosjektet 
- Ungt talent mellom stengene

- Ja, det gjør jeg. Målet vårt før sesongen var at 
han skulle ta enda et steg videre fra hvor han var 
i fjor. Særlig har vi jobbet med at han skulle bli 
råere i feltet og mer stabil på et høyt nivå. Vi har 
også terpet mye på å utvikle rekkevidden, samt 
det å bli enda bedre på reaksjonsarbeid. Her føler 
jeg vi har lykkes godt i forhold til de målene vi satte 
oss. Anders er en vanvittig trenings- og lærevillig 
keeper, og jeg ser mye av det vi driver med på 
trening i kamp.

Talentutvikling
At det kreves mye for å bli en topp-keeper, her-
sker det liten tvil om. Man må være fotballspiller, 
ikke bare målvakt. Solberg nevner en rekke nøk-
kelegenskaper som må være tilstede for å lykkes; 
Ballbeherskelse med føttene er sentralt, man må 
være fysisk- og psykisk sterk og offensiv i tanke-

gangen. I tillegg er det viktig med smidighet og 
bevegelighet, samt evne til å lese spillet. Kanskje 
aller viktigst er det mentale, det å være tøff i hodet, 
understreker Thomas.

I arbeidet med utvikling av de yngre talentene, 
jobber Thomas og de andre keepertrenerne mye 
med det grunnleggende keepertekniske, slik at 
spillerne opparbeider seg et godt teknisk grunn-
lag. På dette området arbeider man noe anerle-
des enn man gjør med de eldre keeperne: ”På 
dette nivået har vi mer fokus på å spisse ferdighe-
tene, og gjøre de ennå råere, hente ut marginer” 
forteller Thomas. ”De eldre keeperne utfordrers 
noe mer enn de yngre, og vi drar dem litt mer ut 
av egen komfortsone. Tanken er her at de med 
alder og utvikling gradvis skal bli ennå råere og 
tøffere mentalt.”

Solberg gir keeperne noe å henge fingrene i

Anders Kristiansen med kapteinsbindet hjemme mot Alta
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BRYNESUPPORTEREN: 

TØNES
Bryne-genseren er på under en minikonsert på Platekompaniet.
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BRYNESUPPORTEREN: 

TØNES

    Tekst: Nils Christian Wille Kaisen

I løpet av de siste årene har Frank Tønnesen, bedre kjent som 

Tønes, rukket å bli en yndling i det norske musikklandskapet. 

Gjennom sin evne til å kombinere finurlige beskrivelser 

av hverdagslige situasjoner med fengende gitarriff, har 

han skapt seg en unik musikalsk identitet. Ved siden av 

musikken, er det imidlertid Bryne FK som gjelder.

Økt popularitet
Frank Tønnesen har drevet med musikk lenge. 
Han slapp sin første plate i 1996, og før den tid 
spilte han både rock og punk i lokale band. Men 
hva var det som fikk ham til å interessere seg for 
musikk?

- Musikk har alltid fascinert meg. Det var ikke så 
mye musikk hjemme, men onkelen min hadde 
en stor platesamling jeg fikk lov til å utforske. Jeg 
husker særlig at jeg merket meg band som Slade, 
Thin Lizzy og Sparks, hvor sistnevnte kanskje var 
den gruppen som gjorde størst inntrykk i starten.

2012 kan på mange måter beskrives som Tø-
nes sitt store nasjonale gjennombruddsår, spe-
sielt gjennom tildelelsen av både Spelemann- og 
Prøysenpris. Selv om han også før den tid hadde 
turnert rundt i landet, merket han en markant inter-
esseøkning, både når det gjalt hvor mange som 
kom på konsertene og antall spillejobber som 
dukket opp.

- Det hele var egentlig alt for mye på en gang. Det 
var ikke slik at jeg gikk fra null til en haug med opp-
drag, men etterspørslene ble helt klart større. Det 
har blitt mer reisevirksomhet, men det har jeg ikke 
noe i mot, selv om jeg er glad i å spille i Rogaland.

Med far på kamp
Tønnesen er i dag en svoren Bryne-supporter. Til 
tross for at han kommer fra Sokndal, har han fulgt 
laget helt siden barndomsårene.

- Jeg var med pappa på en del Bryne-kamper da 
jeg var liten. De andre reiste både på hjemme-
kampene til Bryne og Viking på den tiden, men 
jeg var heldigvis bare med på Bryne-kampene. 
Egentlig har fotballinteressen bare blitt verre med 
årene, i positiv forstand. Jeg følger enda mer med 
nå enn jeg gjorde for 3-4 år siden.

Fra sin vanlige plass på ståtribunen har han over-
vært nesten alle hjemmekampene i år. Selv om 
det til tider er tilløp til amper stemning, setter Tøn-
nesen pris på engasjementet rundt ham.

- Det er noen hissige folk på ståtribunen, som ikke 
er redd for å rope ut meningen sin. Allikevel liker 

jeg stemningen der. Når det er fotball blir det ofte 
mye følelser. Det må være engasjement rundt fot-
ballen for at det skal være gøy.

Fremtiden
Tønnesen har fått med seg at det satses ungt på 
Bryne for tiden. Han er enig i at det er et sunn-
hetstegn og et godt initiativ, selv om han ikke vil 
karakterisere det som risikofritt.

- Det er veldig gøy hvis talentene slår til, men det 
er ikke nødvendigvis lett. Det er mange lag fra Ro-
galand som kjemper om de samme talentene, og 
mange vil nok velge klubbene som ligger i skiktet 
over Bryne. Med det er kult at de satser på lokale 
talenter, og jeg tror det kan betale seg.

På spørsmål om hvor han tror laget befinner seg 
om ti år, har Tønes seg en tenkepause før han 
svarer.

- Jeg er dårlig til å tippe, men vil jo selvsagt ha 
dem opp. Før sesongen gikk ledelsen ut og sa at 
klubben skulle opp i eliteserien igjen. Jeg synes 
det er flott at klubbledelsen viser ambisjoner. La-
get må nok ha litt flyt for å rykke opp i nærmeste 
fremtid, men det er ikke umulig. Spranget er ikke 
så stort som mange tror.

GLASSMESTEREN PÅ JÆREN - TLF. 51 48 02 11 - DØGNSERVICE 971 78 180  

Kostnadsfri reparasjon av steinsprut*
* gjelder ved delkasko/kasko

Gratis leiebil ved bytte av frontrute

Vi ordner alt innen bilglass 
som f.eks. reparasjon etter 
steinsprut.

 BILGLASS
EKSPERTEN

PÅ JÆREN

401974

2014

Vi ordner også 
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Etter 6 måneder i klubben har jeg nå blitt kjent 
med Bryne på ny. Som spiller var jeg her i 12 år, 
debuterte som junior i 93, og var med til 2004. Når 
det nå er heimekamp, er fotballsko og drakt  bytta 
ut med markedsarbeid og dress. Sommerfuglene  
i magen er de samme, men nå i en helt annen 
innpakning. Mange av personene som var her for 
10 år siden er her ennå, og det første som møter 
meg om morgenen når jeg kommer, er Edith Sele. 
I en mannsalder har Edith vasket drakter, garde-
rober, laga mat og skjemt  ut spillere, trenere og 
det som er. Hun er som en ekstra mor på huset, 
og slik var det også for meg min første arbeids-
dag. Edith var i gang med vasking i gangen, smilet 
var på og hun ga meg en varm klem. Velkommen 
tilbake Einar, var ordene som kom. Det var som å 
komme hjem!!

Det er mange som bidrar i en klubb som Bryne.  
Ildsjeler som legger ned et imponerende arbeid 
for både små og store i klubben. Noen er ansatte 
og mange er frivillige som ofrer seg for en klubb 
de brenner for. Det er et yrende liv hele dagen, 
der fotball er samlingspunkt for felles aktivitet og 
glede.PFO som er fotballfritidsordning der en får 
mat, fotball og gjøre lekser etter skolen, for å nev-
ne noe. Når en opplever dette på nært hold så blir 
en ydmyk, glad og stolt av Bryne.

Ole Hjelmhaug er jo tidligere lagkamerat gjennom 
flere år. For 15 år siden så fikk vi oppleve det som 
vi alle drømmer om og som for min del nok er mitt 
beste minne i Bryne-drakta. Thomas Dahl scora 
vinnermålet mot Lyn, og vi gikk rett opp i Tippe-
ligaen i siste kampen. Folk storma banen, og det 
var heilt magisk. 
Første divisjon er tøff og jevn, og det er ofte små 
forskjeller mellom topp og bunn.  Før årets sesong 
var optimismen høy og vi ville være topp 4. Etter 
en trøblete start på sesongen så ble det fort en 
annen kamp. Bryne var en periode under streken, 

og det satte klubben på prøve,  en prøve som jeg 
vil berømme trenere og spillere for å ha taklet me-
get bra. Vi som klubb stod samlet gjennom denne 
perioden, men uten tvil er det sport som kjenner 
trykket mest. I skrivende stund så er vi på 8. plass 
med 3 strake seire. Vi er på sporet igjen og ny 
lærdom er i kofferten.

Nå handler min hverdag om marked. Thomas 
Moy er markedssjef, og jeg og resten av klubben 
skal være med å få samarbeidspartnere med oss 
for å få en bærekraftig drift i vår klubb. Jeg har 
blitt kjent med nye og gamle sponsorer i løpet av 
året, og jeg er imponert over det som vi har rundt 
oss. Vi skal stå sammen, og dere er også med 
på laget. 
Vi går spennede tider i møte med skjermer neste 
år. Det er noe av det nye vi kan tilby som vil gi oss 
en ny dimensjon!! Vi vil selvfølgelig ha flere med 
på laget fremover, så har du et foretak, eller driver 
du med melkekurs så er ta kontakt med meg!! 

Vil også takke alle som bryr seg om Bryne. Pu-
blikum, ildsjeler som heiser flagg, mor eller far og 
alle som bidrar og bryr seg. Vi er en klubb som 
har vært i norsk toppfotball i fleire tiår. Vi snakker 
om tradisjon og mønsterbruk på 80-tallet, Gabriel 
Høyland er fortsatt her som trener og mr Bryne, 
vi snakker om opplevelser og følelser, vi snakker 
om fotball og vi snakker om hva Bryne FK er og 
betyr for Bryne!

I Brynebutikken kan du få kjøpt julegaver til den 
som har alt. Ny kolleksjon er på vei inn og vil være 
her snart. Et anna stalltips er å kjøpe sesongkort! 
Det får du kjøpt på klubbhuset hos oss! Vi vil gjer-
ne ha mange på stadion, og jeg står fortsatt på 
å ta en araber flikk flakk dersom vi runder 2014 
tilskuere på en av dei siste kampene!

Knus en fot
Einar Braut

Kjære 

BRYNESUPPORTER
    Tekst: Einar Braut
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Okey då, så vert det ikkje opprykk i år. Men me tregar ikkje på at  

me vart Bryne-sponsor denne sesongen – tvert om! Me har fått høve 

til å setja vårt preg på Bryne FK gjennom bildekor, kampannonsering, 

annonsar i programblad, supportarutstyr og meir. Det er utruleg  

gildt å jobba saman med dei som driv marknadsarbeid i klubben – 

Thomas og Einar. Dei gjer ein kjempejobb!

I tillegg har me fått innpass i eit utruleg proft og spennande 

nettverk av bedrifter som har hjarte for Bryne og hjerne for mykje 

anna. Me lærer, og me får høve til å knytta kontaktar og inngå  

nye samarbeid.

På www.glodefisk.no finn du vår taktikk og spelestil.

100% fiber. alltid.

Kjære 

BRYNESUPPORTER
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Konseptet
Jæder-prosjektet har foregått i mange år. Det ar-
rangeres i regi av Bryne FK på vegne av Rogaland 
Fotballkrets. Det er Espen Undheim, utviklingsan-
svarlig i Bryne for aldersgruppen 13-16 år, som er 
øverste general i Jæder-hierarkiet. Under seg har 
han Leif Rune Salte og Gabriel Høyland, som de-
ler treneransvaret for den talentfulle gjengen. De 
rapporterer jevnlig til Undheim.

Konseptet er enkelt; Én gang hver uke samles et 
knippe utvalgte spillere til trening på Bryne. Dette 
er i år spillere som til daglig tilhører Bryne, Voll, 
Klepp, Ålgård, Frøyland, Varhaug eller Eiger. Tre-
nerne på de respektive lagene har ansvaret for å 
nominere 3-4 spillere, som på grunnlag av dette 
inviteres til fire lørdagstreninger. Deretter avgjør 
Salte og Høyland hvem som blir med videre, nor-
malt mellom 15 og 20 spillere.

I løpet av sesongen hender det at det forekom-
mer utskiftninger på Jæder-lagene. Hvis enkelte 
spillere ikke leverer på det nivået man hadde hå-
pet på, får de seg en pause, med forbehold om 
at de kan bli hentet tilbake på et senere tidspunkt 
hvis de utvikler seg i riktig retning. Disse spillerne 
mottar en skriftlig fotballfaglig vurdering, hvor de 
oppmuntres til å trene på spesifikke ting. Nye spil-
lere kan også komme til, hvis det viser seg at klub-
bene har oversett noen som fortjerner en plass i 
talentgruppen. 

Per dags dato opereres det med lag på tre ulike 
alderstrinn, bestående av henholdsvis 98-, 99-, og 
2000-modeller.

Videre rekrutering
For spillere som leverer varene, er ikke Jæder-
gruppen nødvendigvis siste stopp. Undheim har 
kontinuerlig kontakt med Roar Vold, som er spil-
lerutvikler i Rogaland Fotballkrets. Spillere som 
utmerker seg i særlig grad fra Jæder-lagene, 
nomineres videre til en plass på Team Roga-
land, sammen med de største talentene i samme 
aldersgruppe fra hele fylket. Team Rogaland le-
des for øyeblikket av Svein Fjælberg, og trener 
sammen med jevne mellomrom.

Spillere som er i toppskiktet på Team Rogaland, 
kan få muligheten til å spille på aldersbestemte 
landslag. For tiden er Magnus Grødheim (16), 
Tord Salte (15) og Erling Håland (14) tatt ut til na-
sjonale samlinger. Dette er gutter som har vært 
gjennom Jæder-prosjektet som Bryne-spillere.

Post Jæder-alder
Når spillerne blir så gamle at de ikke lenger kan 
innlemmes under Jæder-paraplyen, blir det opp 
til hver enkelt å vurdere hvor fremtiden ligger. 
Undheim påpeker at det ofte er moderklubbenes 
villig-het til å satse ungt som avgjør hva spillerne 
velger:

- Av og til er det spillere på Jæder-lagene som 
kommer fra klubber som ikke har gode nok utvik-
lingstilbud på juniornivå. De har gjerne et a-lag i 3 
divisjon, bestående av godt voksne spillere, og er 
dermed ikke uten videre interessert i å satse stort 
på spillerutvikling. Da kan det for mange være en 
naturlig avgjørelse å melde overgang til Bryne 
sitt juniorlag. Har de imidlertid et godt treningstil-
bud i klubben de kommer fra, med mulighet til å 
spille seg inn på et a-lag, velger mange å satse 
på dette. Da følger vi utviklingen deres videre fra 
sidelinjen, før vi eventuelt griper inn på et senere 
tidspunkt.

    Tekst: Nils Christian Wille Kaisen

Jæder-prosjektet 
- Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli

Det er ingen hemmelighet at det tenkes ungt på Bryne om dagen. En av hjørnesteinene i 
satsning-en, er Jæder-prosjektet, hvor lokale talenter får muligheten til å vise hva de er 
gode for.

Læreguttene hører på mesteren
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Undheim trekker også frem noen eksempler på 
tidligere Jæder-talenter som i dag spiller for Bryne:

- Marius Lode var i Jæder-systemet. Han var kan-
skje aldri helt i toppskiktet i sin aldersgruppe, og 
returnerte til Frøyland. Etter godt spill over en len-
ger periode valgte Bryne imidlertid å hente ham 
til klubben. Reservekeeper Fredrik Vinningland er 
et eksempel på et talent som meldte overgang til 
Bryne på juniornivå etter å ha deltatt på Jæder-
prosjektet som Eiger-spiller.

Styrker lokalfotballen
Det primære og overordnede målet med Jæder-
prosjektet, er å skape fremtidige Bryne-spillere. 
Undheim er imidlertid klar på at lokalfotballen vil 
nyte godt av at distriktes unge talenter får verdifull 
erfaring fra Jæder-prosjektet:

- Det er viktig at unge ambisiøse spillere danner 
seg en forståelse av hva som kreves for å bli gode 
nok til å slå gjennom. Det forsøker vi å lære dem 
i Jæder-prosjektet. Det er imidlertid ikke til å kom-
me fra at nåløyet for å bli fotballspiller på topp-
nivå er lite. Tankegangen bak Jæder-prosjektet er 
å tilby et knippe spillere en ekstratrening i uken. 
Hvis de ikke skulle utvikle seg til å bli gode nok 

for å spille for a-laget vårt, vil det allikevel styrke 
lokalfotballen på sikt, gjennom å skape en sterk 
mentalitet og kultur.

Tradisjonsrik sponsor
Prosjektet er for øvrig sponset av kjøttvareprodu-

senten Jæder. Siden selskapet ble grunnlagt av 
Gabriel Espeland i 1896, har det etablert seg som 
en stabil leverandør av kvalitetssikrede matvarer 
landet over.

Gabriel instruerer den unge gjengen

Tlf. 51 43 94 94

Jærgarden
Kvalbein

Målet vårt er å gjera det triveleg, enkelt og velsmakande for deg. 

Ei oppleving for kropp og sjel som du vil ha gode minner om lenge. 

Ein smak av kultur og tradisjon.....

                                                              Wenche og Kåre Qvalbein

Kom til oss eller bestill catering levert på døra

www.jaergarden.no
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Etter flere år i Viking, signerte Viljar Helland 
Vevatne som kjent for Bryne FK foran denne 

sesongen. Årets sesong ble innledet med 
utelatelse fra troppen de første serierundene. 
Solid spill for rekruttlaget, samt gode presta-

sjoner på treningene, bidro imidlertid til at 
Vevatne omsider fikk muligheten fra start i 

cupkampen mot Klepp. 

Denne muligheten tok han svært godt vare 
på, og herfra og ut har utviklingskurven pekt 

utelukkende oppover. Vevatne har i takt med 
tillitten og spilletiden etablert seg på laget. 

Med sin oppfordrende spillestil og eminente 

dødballfot, har han raskt blitt en publikum-
syndling på stadion. Vi tok en prat med Viljar 

for å høre hvordan han selv opplever det å 
være brynespiller.

Hvordan opplevde du overgangen fra Vi-
king, og primært sett spill 2. divisjon, til 

Bryne FK og 1. divisjon?

- Overgangen føler jeg har gått veldig bra, og 
jeg har glidd fint inn i garderobemiljøet. Et-

tersom jeg trente med Viking sitt a-lag, var jeg 
vant med nivået som kreves på trening. Men 

selv om det ikke nødvendigvis var et steg opp 
i treningshverdagen, er det ingen tvil om at 1. 

divisjon er et stort steg opp fra 2. divisjon, hvor 
jeg tidligere hadde min kamparena.

  Hva tror du den strålendes utviklingen du 
har hatt i brynetrøya skyldes?

- Først og fremst vil jeg trekke frem tillitten jeg 
i øyeblikket høster hos Gaute og Ole. Det å 

spille regelmessig tror jeg har bidratt til at jeg 
har vokst som spiller. Samtidig er jeg ikke i 

tvil om at det å komme til en nye klubb, få nye 
impulser, samt oppleve en miljøforandring har 

gjort meg veldig godt. 

Har du gjort noen spesielle grep i forhold 
til egen utvikling etter at du ble Bryne-

spiller?

- Jeg føler ikke at jeg har gjort noe særlig an-
nerledes etter at jeg kom til Bryne. Jeg har 

egentlig alltid vært profesjonell, og sørget for 
å få nok hvile og riktig ernæring, slik at energi-
nivået er optimalt for å kunne yte maks i kamp 

og på trening.

Du har ved en rekke anledninger vist deg 
frem med en glitrende dødballfot. Er det 

utallige timer med egentrening som ligger 
bak, eller er du bare født med en slik presi-

sjon?

- Jeg har lagt igjen en del timer på løkka, jeg 
har jo det. Men det er først etter at jeg kom 

til Bryne jeg har fått muligheten til å vise meg 
frem på dette området, noe jeg for øvrig synes 

er veldig gøy.

Hvilke tips har du til unge fremadstormen-
de talenter, som kjemper for å lykkes som 

fotballspiller?

- Mulig dette er et kjedelig svar, men slik jeg 
ser det ligger nøkkelen til suksess i hardt ar-

Viljar Helland Vevatne

 – ET TRENINGSVILLIG PRAKTEKSEMPLAR

    Tekst og foto: Ine Eftestøl

Dypt løp inn i feltet
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Viljar Helland Vevatne

 – ET TRENINGSVILLIG PRAKTEKSEMPLAR

beid; Masse trening, hele tiden. Ta turen på 
løkka for å terpe og spille fotball med venner. 

Det trenger ikke nødvendigvis være organi-
serte treninger med kjegler og vester, men det 

å ha masse ballkontakt tror jeg er sentralt. 

Har du klare rutiner i forhold til mat, drikke, 
søvn og lignende for å prestere maksimalt?

- Jeg liker å spise 2-3 timer i forkant av kamp 
eller trening. Videre er det naturligvis viktig å 
være uthvilt når man driver med prestasjons-
rettet idrett. Jeg rangler aldri utover nettene, 

for å si det slik. Å være opplagt når en skal på 
trening eller kamp anser jeg som svært viktig. I 
henhold til mat har jeg ikke noen faste rutiner, 

men sørger for å ha et variert og sunt kost-
hold, uten å putte i meg masse forskjellig drit.

Bryne 
Eskervegen 7, 4341 Bryne.  
Tlf. 51 77 82 82. kvernelandbil.no

Åpningstider salgsavdelingen
Man, ons–fre 09:00 – 16:30
Tirs 09:00 – 20:00
Lør 10:00 – 14:00

Ford Focus Trend+ 5 d. 1,0 l EcoBoost.*Prisen er inklusive leveringsomkostninger.  
Årsavgift kommer I tillegg. 1,0 EcoBoost: CO2 fra 109-117 g/km. Blandet drivstoffobruk  
fra 0,47-0,51 l/mil. Avbildet modell kan avvike fra annonsert tilbud.

VI HADDE ALDRI TRODD DET VAR MULIG   
Å FALLE FOR EN MOTOR

Prøv motoren som for annet år på rad er kåret til «Engine of the 
Year» Vi lover deg en positiv kjøreopplevelse. Kort leveringstid 
på utvalgte modeller.

FORD FOCUS ECOBOOST

Fra kr  243 900,-*

Velg teknologi og utstyr for 

kr   20 000,-  
UTEN tillegg i prisen!   

Tillegg for stasjonsvogn 

kr   10 000,-*

Trykt og godt
Design  •  Trykk  •  Kopiering  •  Reklameartikler

T: 952 99 844 • Besøk oss på www.jprint.no 

Kvalitet til 

konkurranse-

dyktige priser!

Viljar herjet tidvis med Alta-forsvaret.
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Digital storsatsning på Bryne

Fra og med neste sesong vil man kunne se 

klare endringer på Bryne Stadion. Da går nem-

lig startskuddet for en teknologisk revolusjon i 

jærlagets lekegrind.

Skjermer til folket

I 2015 vil tilskuerne kunne glede seg over fle-

re teknologiske nyvinninger. I første omgang 

dreier det seg om to storskjermer på 47 kva-

dratmeter, samt hele 278 meter med såkalte 

«bannerskjer-mer», som vil omkranse banen. 

Det hele leveres av IT-leverandøren Atea. På 

storskjermene vil det på sikt kunne vises repri-

ser av nøkkelsituasjoner, og slås opp resultater 

fra andre arenaer.

Økonomisk gevinst

En av hovedgrunnene til at klubben velger å 

oppdatere det gamle skiltsystemet, er den øko-

nomi-ske gevinsten dette vil bringe med seg. 

Eksempelvis 
blir det mulig for 
annonsørene å 
få frem budskap i 
nåtid.

Thomas Moy

Tekst og foto: Nils Christian Wille Kaisen
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40 fagfolk 
klar til tjeneste

telefon: 51 77 15 90 
e-post: post@time-elektro.no

Digital storsatsning på Bryne
De siste årene har klubben solgt ut skiltplassen 

uten pro-blemer, noe som gir klare hint om et 

større økonomisk potensial. Når nå flere rader 

med skilt fors-vinner ettersom det skal bygges 

leiligheter i den ene svingen, er det klart at det 

må tenkes nytt.

Markedssjef Thomas Moy er overbevist om at 

de nye bannerskjermene er veien å gå: 

- Vi er avhengig av å gå over til et system hvor 

vi kan selge i sekunder heller enn i meter, et-

tersom det kommer til å bli mindre og mindre 

plass på stadion. I tillegg vil helhetsinntrykket 

bli mer estetisk rent, noe som går godt over-

ens med tanken om å kunne presentere en til-

talende stadion.

Attraktiv annonsering

Med de nye bannerskjermene, som kan be-

skrives som rekker med digitale skjermer, kan 

Bryne tilby annonsørene en mer attraktiv vare. 

Eksempelvis blir det mulig for annonsørene å 

få frem bud-skap i nåtid. Hvis en butikk har et 

korttidstilbud på bleier, kan de gi publikum be-

skjed om dette.

Moy påpeker også at bannerskjermene invite-

rer annonsører i alle størrelser: 

- Vi har en del potensielle sponsorer som øn-

sker å investere et mindre beløp for å bli syn-

lige på stadion. Slik situasjonen er i dag, holder 

det kanskje til en meter skiltplass i et av hjør-

nene. Med bannerskjermer kan vi tenke nytt, 

og komme frem til kreative løsninger som gir 

bedre valuta for pengene. En fem sekunders 

annonse kan være tilstrekkelig for enkelte ak-

tører.

Nytt styringssystem

Med de nye skjermene følger også et flunken-

de nytt styringssystem hvor hendelser fra kam-

pene illustreres gjennom fiffig grafikk:

- Det er ingen tvil om at alle lag må skaffe seg 

slike skjermer. Nå ligger vi i forkant, ikke med 

tanke på skjermer og skilt, men med et nytt sty-

ringssystem som vil gi en helt annen estetisk 

kampopple-velse enn det 

som tilbys i dag. Systemet 

bestemmer hva som skal 

vises på skjermene og 

til hvil-ken tid. Det er kun 

Viking som benytter dette 

systemet i dag, så vi blir 

nummer to i Norge.

Interaktivt potensial

Selv om alt fortsatt ikke 

er på plass, tilrettelegges 

det for fremtiden. Klubben 

vurderer å investere i tråd-

løst internett på stadion, og 

dermed invitere til interak-

tivitet med publikum. Det 

kan eksempel-vis bli opp-

fordret til å stemme frem 

banens beste spiller, hvor 

resultatet vil åpenbares på 

skjerme-ne etterhver som 

det stemmes.

Thomas Moy er klar på at 

en digitalisering av fotballopplevelsen er viktig 

for fremtiden:

- Den digitale kommunikasjonen blir et «must» 

for fremtiden. Den eneste måten vi kan kom-

munise-re med unge på i dag, er gjennom apa-

ratene de sitter på. Skjermene er bare første 

steg i en enorm utvikling som åpner for IT-kom-

munikasjon med publikum.
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Fysioterapeut Malin Refsnes Bø bidro sterkt 

til at spillerne var friske og raske gjennom 

turneringen. Her er d
et juniorspiller M

arcus 

Sikveland som får behandling. 

En stor delegasjon Bryne-supportere var på plass i Ska-
gen. Alle Bryne- lagene fikk gjennom hele turneringen 

veldig god støtte fra sidelinjen.

Gabriel Høyland har vært trener for ulike Bryne-lag i  

Skaw Cup i 15 år. I år hadde han ansvar for Bryne Jæder 

i G16-klassen. 

SKAW CUP
Foto: Live Sel
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SKAW CUP
FK BUTIKKEN BRYNE
FK BUTIKKEN BRYNE
FK BUTIKKEN BRYNE

BUTIKKEN FOR ALLE!

FK BRYNE 
Tlf. 48 01 08 78

FK butikken 
på Bryne har 
mer enn du tror!
Kom innom oss 
og se selv...

Man-fre: 8-18 
Lør: 9-15

ad
sign

.n
o

Ring Sophia eller Kari for en hyggelig prat

Åpent: 
Man-tirs-ons 10-19 
Tors 10-23 • Fre 10-19.
Lør 10-17.

Storgata 44 - Bryne • 51 48 20 08 • www.kjokkenet-bryne.no

ÅPENT: 
Man-tir-ons 10-19. Tor 10-23. 
Fre 10-19. Lør 10-17.

Husk buffé hver torsdag – både 
til lunsj og til kveld (fra 19).

Storgata 44 - Bryne
51 48 20 08
www.kjokkenet-bryne.no

JULE-
   BORD 
FOR STORE OG 
SMÅ GRUPPER

– Brynes beste tilbehør!

Julebord
   for store og små grupper

Husk buffé hver torsdag
- både til lunsj og til kveld (19.00)

Junior Elite gjorde en god turnering, men i finalen ble det 
stang ut på straffesparkkonkurranse mot Elfsborg. På bildet 
ser vi glade juniorspillere etter semifinaleseieren mot Thisted. 

Juniorspillere jubler etter Anders Haugen sin scoring mot Moss. 
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SKAW 
CUP Junior Elite vant 4-0 over Notodden i gruppespillet. Målscorerer i kampen var f.v. An-

dreas Aarrestad Time, Magnus Rets Grødem, Pål Aamodt og Markus Lund. 

Bryne Jæder G16 tapte finalen mot danske 

Aalborg. Einar Tunheim Lye viser stolt frem sjekk 

og pokal. 

Trener Frode Grøtteland og hans G16-lag tapte 

kvartfinalen mot Levanger, etter at det ble full pott i 

gruppespillet. 

Bryne Jæder 

G14 kom helt 

til finalen, men 

der ble Aalborg 

for sterke. Her 

er Kristian 

Garpestad fra 

Eiger i aksjon 

mot Skagen. I 

bakgrunnen ser 

vi Erling Braut 

Håland. 

Komplekse 
stålkonstruksjoner!

www.msas.no
postmaster@msas.no

51 77 03 00

MASKINERING &
SVEISESERVICE AS

Maskinering & Sveiseservice produserer komplekse 
stålkonstruksjoner i Vardheia Industriområde. 

Vi ønsker å være en komplett samarbeidspartner.

NS-EN ISO 9001
NS-EN ISO 3834-2
NS-EN ISO 14001
OHSAS 18001
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Her har nettopp Jonathan Brunes sendt sitt G16-lag videre til semifinalen. Laget vant til slutt 

bronsefinalen mot Halsen.  Dette laget bestod kun av 15-åringer som i de fleste kampene møtte 

spillere som var ett år eldre. 

Trener Frode Grøtteland og hans G16-lag tapte 

kvartfinalen mot Levanger, etter at det ble full pott i 

gruppespillet. 

SOLSKJERMING
Stortutvalgmedhøykvalitet!
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SOLSKJERMING
Stort utvalg med høy kvalitet!

 

Stort utvalg i innvendige og utvendige løsninger: 
Markiser • Lamellgardiner • Plissègardiner
Innvendige persienner • Utvendige persienner m.m.
Alle våre produkter lages på mål tilpasset kundens behov og ønsker!

 

÷20% rabatt!
• Husk at vi gir GRATIS og uforpliktende oppmåling!

 

Tilbudet gjelder ut november!
PERGOLA MARKISETAK
• Motorisert, med treramme

eller lakkert alu-ramme
 

• Tåler opp til stormstyrke
 

• Leveres på mål -
med utfall opp til 9 meter!

RV. 44 v/Øksnevad, Tlf 51 78 88 00 www.espenes.no
Åpent: Mand., onsd. og fred. 7–16. Tirsd. og torsd. 7–18 Lørdag stengt
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Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen.
Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge.
For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.
NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye logoen.
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Eiendomsmegler 1 Jærmegleren har i mange år vært markedsleder
i sitt område,  som omfatter kommunene Hå, Klepp og Time.

Mange har kjøpt og mange har solgt for å kjøpe igjen.
Og de har kommet til en av våre medarbeidere for å få de gode
rådene de trenger for å gjøre en god handel. Vi kjenner Jæren. 

På mange måter er det vårt område. Det er der vi bor,
vi som jobber i Eiendomsmegler 1 Jærmegleren.

Det er der vi er.  Det er det landskapet vi kjenner så godt.
Og er glade i.

Vårt Jæren


