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PÅ PLASS FOR 
BRYNE I OVER 30 ÅR

- Det begynte med en beskjed på 

høytafonen tilbake i 1987, erindrer 

konsernsjefen selv, Trond Helge Skret-

ting. - «Kom inn og snakk med Rune, 

Trond Helge» hørte jeg fra TS’en (Trygve 

Stangeland, red. anm.). Da het firmaet 

Stangeland Kran og Rune Hauge var 

markedssjef på tredje året i Bryne. Han 

hadde jo utdanning og fartstid fra Eu-

ropa og var på salgsrunde i regionen, 

forteller Skretting. Hauge var ikke snau, 

og hadde en større pakke han ville ha 

kranavdelingen med på. På den tiden 

var de relativt små og hadde et lite 

budsjett. Skretting var skeptisk. - TS’en 

mente jeg måtte si ja, så da ble det sånn 

til slutt, forteller han.

STABIL SPONSOR

Siden har de vært med i tykt og tynt, 

og er godt fornøyd med det. – Selv om 

vi ikke alltid får tatt i bruk det Bryne 

tilbyr oss, så er vi godt fornøyd med å 

få være med som en stabil støttespiller 

for det som har vært Jærens beste lag 

over mange år. – Det er kun vår egen feil 

at vi ikke får stilt opp på nettverkssam-

lingene og andre ting, altså, poengterer 

Roy Otto, som er daglig leder ved den 

lokale avdelingen. – Vi har allikevel fort-

satt å støtte Bryne, i oppgang og ned-

gang for både klubben og vår bransje. 

Dette har vi gjort fordi vi ser viktigheten 

av å ha forutsigbarhet over tid. Vi tror 

det er bedre for Bryne å ha oss som en 

jevn sponsor over mange år enn om vi 

skulle ha vært større i kortere perioder.

BUSSEN BLE SOLGT

Mange husker kanskje den gamle bus-

sen Stangeland Kran hadde på slutten 

av 80-tallet. – Den brukte vi mye for å 

promotere firmaet. Vi hentet gjester på 

flyplassen og vi brukte den i annonser-

ing, også sammen med Bryne, forteller 

Skretting. Til slutt ble tiden moden for 

å la andre få gleden av den håndbygde, 

engelske bussen, og den ble solgt til et 

bakeri i Oslo. Nå henger minnene fra 

den tiden på veggen i det flotte bygget 

Nordic Crane har satt opp på Soma. 

Der henger også årets Brynetrøye. – 

Nordic Crane har vært sponsor for Bryne i tykt og tynt gjennom over 30 år. De mener det er 
en fornøyelse å støtte Jærens beste lag.

Tekst: Ulf Emil Rakvaag

Den gamle bussen til Stangeland Kran var et populært innslag i lokalmiljøet. Her stiller Bryne opp for sin sponsor i forbindelse med  
cupfinalen 1987. Foto: Bryne FK



Ja, som sagt er det en fornøyelse å støtte Bryne, gjentar 

Roy. – Vi henter arbeidskraft i Time og vi vil gjerne gi litt 

tilbake til samfunnet, det er en politikk vi har videreført til 

de fleste områdene der vi driver forretningsvirksomhet. – 

Når det gjelder Bryne er vi helt klare på at det er et meget 

godt samarbeid for begge parter. Vårt motto er «Alltid på 

plass», og det føler vi at vi er og har vært for Bryne, slår 

Roy Otto fast. I Bryne håper vi Nordic Crane vil være på 

plass i mange år fremover!

FAKTA : 

Nordic Crane Vest AS er en del av Crane Norway Group. 

Crane Norway eies av Stangeland Gruppen AS som også 

eier Stangeland Maskin AS. Stangeland etablerte i 1979 

Stangeland Kran AS, som ble starten på hele historien. 

Både Crane Norway Group og Nordic Crane Vest AS har 

sine kontorer på Soma. Nordic Crane Vest AS har 160 

ansatte.  Omsetningen i 2017 var 390 millioner.  

Forventet omsetning i 2018 er på ca 400 millioner. Nordic 

Crane har vært støttespiller for Bryne FK siden 1987.

Fra venstre: konserndirektør Trond Helge Skretting og  
avdelingsleder Roy Otto. Foto: Ulf Emil Rakvaag

Trenger du en
eiendomsmegler
som er litt mer AKTIV?

aktiv.no

Vi i Aktiv er litt mer enn bare
eiendomsmeglere. Vi er aktive
bowlere, klatreinstruktører,
idrettsutøvere, turnere,
håndballtrenere, fedre, mødre, tanter,
besteforeldre.

Vi er levende opptatt av nærmiljøet
vårt. Det er kanskje derfor vi gjør
en ekstra god jobb når vi skal selge
boligen din.

Ring meg i dag for å avtale en
uforpliktende befaring.

Andreas Rage, 93 49 41 15,
andreas@aktiv.no

Litt mer enn bare eiendomsmegling

Andreas Rage
Eiendomsmegler MNEF
& tidligere norgesmester
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BORN TO RUN!

Og for å si det slik, etter å ha pløyd 

gjennom de 526 sidene, så skjønner 

jeg adskillig mer om hva som ligger 

bak når Bruce-en synger; «I got this 

guitar and I learned how to make it 

talk».  Som med så mye annet, hvis en 

skal bli blant de beste, så er det ikke 

nok med et stort talent.  Det kreves 

disiplin og vilje til å øve og trene for å 

perfeksjonere teknikk og utførelse. En 

må ta ledelsen og være «The Boss» 

når det kreves.  En må lytte og lære av 

andre.  Og ikke minst hvis en skal ha 

suksess over lang tid så må en holde 

beina solid plantet på jorda, samtidig 

som en lar seg begeistre og inspirere 

av den suksessen en oppnår.

Et godt eksempel på det siste er 

historien i boken om da Mick Jagger 

ringte og ba Springsteen bli med på en 

gjesteopptreden på en konsert Rolling 

Stones skulle ha i New York.  Dette 

skjedde så sent som i 2015, da en vir-

kelig kunne diskutere hvem som stod 

høyest på stjernehimmelen av Stones 

og Springsteen.  Men når Bruce sitter i 

bilen hjem fra konserten, tenker han at 

han må ringe Little Steven og fortelle 

at jeg faktisk spilte med Stones!  Så 

beskriver han at de begge gikk banan-

as på telefonen over at de hadde nådd 

så langt at Bruce spilte med Stones!

Jeg prøver så ofte jeg kan å få med 

meg møtene i Sportslig Utvalg (SU).  

Der møtes også en virkelig dedik-

ert gjeng som hele tiden stiller seg 

spørsmål om det er noe en kan gjøre 

annerledes for å gjøre jobben best 

mulig.  Jeg tror mange andre hadde 

hatt godt av å få et innblikk i alle  

detaljene som diskuteres, og alt det 

jobbes med.  Dette gjør meg også  

ganske trygg på at vi vil oppnå  

resultater i neste omgang.

Fra tid til annen diskuteres det rundt 

ressursbruken i klubben på bredde i 

forhold til topp.  I neste omgang er 

det ofte vanskelig å si hvor grensen 

mellom topp og bredde går.   Når for 

eksempel Arne Tjåland som også er 

med i SU, stiller opp som trener- 

koordinator for gruppen 5 – 12 år så 

er det definitivt et tiltak for bredden 

i utgangspunktet.  Men Arne blir nok 

helt sikkert også motivert av dette 

vil gagne toppen på sikt.  Slik er 

det nok med mange av foreldrene som 

stiller opp på trener- og ledersiden.  I 

mange tilfeller er det nok også slik at 

det er toppsatsingen som har gjort at 

det har blitt så høy kvalitet også på 

det som foregår på breddesiden i klub-

ben.  Så vil det alltid være slik at det 

er ting som kan gjøres bedre i begge 

ender, det er jo det vi jobber med.

Dette er skrevet etter at hallprosjektet 

ble nedstemt i formannskapet, men 

før ny behandling i kommunestyret.  

Altså i en veldig spennende tid for det 

som skal skje, eller ikke skje videre på 

stadion.  Gode signal fra politikerne 

gjør at jeg fortsatt har godt håp.  La 

oss håpe at både politikere og andre 

kan stemme i på:

«Tramps like us, baby we were born to 

run!»

Nils Steinsland

Nylig hadde jeg gleden av å lese selvbiografien til Bruce Springsteen, som han ikke 
overraskende har valgt å kalle «Born to run».  

STYRELEDER
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POLO RALPH LAUREN

GANT

TIGER OF SWEDEN

RICCOVERO

FRISLID TREND

SAND

MATINIQUE

SUPERDRY

DIESEL

LEVIS

REPLAY

DSTREZZED

ANERKJENDT

JOHNNYLOVE

UBER

NN07

MEYER

FILA

T.G.A SKO

URBAN PIONEERS

GABBA

COLE HAAN

BUGATTI

PLAIN

CALVIN KLEIN

Følg Eikhi på facebook, instagram og snapchat
www.eikhi.no
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Gjengen på treningsleir i Tyrkia
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A-LAGET SPILLERSTALL 2018

1 Kris Devaux
Født 09.05.91
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9 Simen Næss
Født 10.06.89
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99 Igor Spiridonov
Født 27.08.88
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3 Paul Yaw Addo
Født 14.06.90
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2 Vegard Kvalbein
Skjørestad
Født 30.08.95
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Rógvi Baldvinsson
Født 06.12.89

6 Andreas Jacobsen
Født 31.10.93
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15 Sander Ystanes
Født 10.07.98
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17 Andreas Ueland
Født 23.08.99
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14 Adrian Berntsen
Født 26.05.99
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Ola Johannes 
Elvedahl
Født 27.01.99

7 Robert Undheim
Født 16.05.92
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Jonatan Braut 
Brunes
Født 07.08.00

21 Krister Wemberg
Født 21.02.92
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8 Erik Rosland
Født 18.07.95
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Einar Tunheim Lye
Født 27.08.98

4 Pål Fjelde
Født 26.07.94
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11 Bjarne Langeland
Født 30.08.93
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Rune Pedersen Bore
Født 25.02.94
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Kristian Heimdal 
Magnusson
Født 12.06.91
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Even Sel
Medtrener/ 
Utviklingssjef
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Mads Bøgild
Født 06.06.88
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Frank Hole
Født 05.02.94
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Stian Rosseland
Keepertrener
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Omar Fonstad 
El Ghaouti
Født 15.02.90
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Ole Hjelmhaug
Hovedtrener

OH
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ARNE LARSEN ØKLAND 
TILDELT KLUBBENS 
HEDERSTEGN I GULL

På Bryne FK sitt årsmøte for en tid 

tilbake ble Arne Larsen Økland tildelt 

klubbens HEDERSTEGN I GULL.

Hederstegnet ble innstiftet i 1960 og er 

i løpet av disse årene tildelt 17 personer. 

Det viser at Hederstegnet henger høyt i 

klubbens historie.

Det foreligger ingen faste kriterier 

for denne utmerkelsen, vurderingene 

foregår etter skjønn. I forbindelse med 

innføringen av Hederstegnet i 1960 ble 

det i vedtaket sagt at det skal henge 

svært høyt og at det kan tildeles per-

soner som har vist fremragende innsats 

som idrettsutøver og/eller fremragen-

de innsats som administrator/leder.                                                                                                                                           

Komiteen som skal foreta vurderingen 

og utdelingen skal bestå seg av eldste 

æresmedlem som skal være formann, 

den sittende formann i klubben og en 

som er valgt av årsmøtet.

Grunnlaget for tildelingen av Hedersteg-

net til Arne Larsen Økland var følgende:

Arne kom fra Vard til Bryne i 1977  

sammen med Rune Ottesen.  

Reidar B. Thu delte ut hederstegnet under 
årsmøtet i mars.

Tekst: Reidar B. Thu
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Siden har han vært medlem i 

Bryne i 41 år. Av disse har han 

vært aktiv i 20 år i ulike roller.                                                                                                                

Spiller på A. laget i 1977-1980-

1985-1987. Han har 241 kamper 

og 147 mål. I årene 1980-

1985 var han proff. i Tyskland.                                                        

Spiller på oldboys laget i 10 år i perioden 

1991-2002. Han har 54 landskamper 

og 13 mål, av disse 35 kamper og 8 

mål for Bryne. I den siste perioden 

på landslaget var han kaptein i en 

del av kampene. Han fikk i 1986 ut-

merkelse fra Norges Fotballforbund 

for 50 landskamper. Samme år ble han 

kåret som årets spiss på VG børsen.                                               

I 1979 ble han kåret som årets spiller i 

Rogaland.

Etter at han la opp i 1987 var han 

medlem av styret i et år og var så trener 

i 1989-1990. I årene 1995-1996 var han 

trener på lillegutt/lilleputt og samti-

dig medlem av klubbens valgkomite.                                                                               

Det må også nevnes at han var ass. 

landslagstrener under Drillo i 1990-

1994.

Arne var en giftig spiss og had-

de mange viktige og avgjørende 

scoringer både på klubb og landslag.                                                                                                   

Blant annet huskes spesielt hans 

scoring i Baunatal mot Vest Tysk-

land i OL kvalifiseringen 1979. Her 

scoret Arne Norges eneste mål 

som gjorde at laget var klar for OL i 

Moskva. En scoring som fikk Bjørge 

Lillelien til å gå helt av hengslene.                                                                                                                        

At laget ikke deltok i Moskva av politiske 

grunner er en annen sak.

Han hadde også mange viktige 

scoringer på klubblaget. Spesielt viktige 

var målene mot Viking i siste serieom-

gang i 1985. Laget lå på nedrykksplass 

og måtte slå Viking for å overleve i 1.di-

visjon.

Arne hadde avsluttet sin proffkarriere 

sommeren 1985 og var klar for Bryne 

i høstsesongen. Det viste seg å være 

avgjørende for laget. Kampen mot Vi-

king endte med en 2-0 seier og begge 

målene signert Arne Larsen Økland.

Karrieren ble 

avsluttet med 

cuptriumfen i 1987 

hvor han som 

kaptein kunne løfte 

kongepokalen og ta 

imot folkets hyllest.

Arne fikk også med 

seg sølvmedalje i 

serien 1980 selv 

om han bare spilte 

vårsesongen. Som 

kjent ble han proff. i 

Tyskland fra høsten 

1980.   Bryne ble 

nr. 2 i serien etter 

Start som ble serie-

mester med bedre 

målforskjell. Jeg 

våger den påstand 

at hvis Arne ikke 

hadde blitt proff. 

fra høsten 1980 

ville Bryne blitt seriemester.                                                                                               

Det hører elles med til historien 

at det var Rune Ottesen som var 

den mest attraktive Vardspiller-

en for oss da vi var ute etter å sty-

rke laget vårt før sesongen 1977.                                                                                                                

Kjell Schou Andreassen som da var blitt 

trener ville absolutt prioritere en midt-

banegeneral og da var Rune Ottesen 

den rette. At vi i samme forbindelsen 

sikret oss Arne viste seg å være et 

lykkelig valg. Arne er nok den Bryne-

spilleren som har nådd lengst i sin spill-

erkarriere. 

Ved tidligere tildelinger av Hedersteg-

net har en hatt Arne i tankene men 

nå synes det å være riktig tidspunkt. 

Arne ble nylig valg til visepresident i 

fotballforbundet, noe som vi i Bryne 

FK er stolt over. Det viser også 

hvilket navn han har i norsk fotball.                                                                                                     

Vi syns derfor det er på sin plass å  

hedre Arne på denne måten. Han fort-

jener sin plass i vår historie på linje med 

de andre som har fått denne utmerkelsen.

Reidar B. Thu 1964 

Øyvind Braaten i 1965 

Kåre Thu i 1969 

Kjell Lura i 1976 

Gaute Skrudland Birk Engstrøm og Gabriel Høyland 1986 

Kristoffer Emberland i 1999 

Laurits B.Sirevaag, Odd H.Sirevaag,  

Kjell Olav Stangeland og Per Undheim i 2001

Reidar Omdal i 2004

Paal Fjeldstad i 2011

Olav Sigbjørnsen og Trond Sirevåg i 2016.

TIDLIGERE  
MOTTAKERE
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Å BYGGE KLUBB
Fjoråret ble et helt greit år for klub-

ben. Vi nådde riktignok ikke det store 

hovedmålet om å rykke opp til OBOS- 

ligaen igjen, men det var flere ting å 

glede seg over.

Vi jobber etter en langsiktig strategi, 

som er bygget opp på fem stolper. 

Disse er sport, økonomi, marked, 

omdømme og anlegg. I 2017 nådde 

vi flere delmål innen disse feltene, og 

vi planla og iverksatte en rekke tiltak 

som ligger i planen.

På sport fikk vi revidert og godkjent 

ny treårig sportsplan. Denne er viktig 

for oss, og legger grunnlaget for en 

tydelig rød tråd i utviklingsarbeidet. 

Even Sel har også blitt utviklingssjef 

i klubben, og har hovedansvar for å 

følge opp utviklingsarbeidet spesielt 

på ungdomsnivået. Dette forsterker 

oss innen dette viktige arbeidet, og 

kommer til å gi oss enda bedre resul-

tat i årene som kommer.

Vi har ambisiøse sportslige målset-

tinger og planer. Det må vi ha, og det 

skal vi ha. Det skal være interessant, 

motiverende og krevende å være en 

del av Bryne FK.

Innen økonomi leverer vi bedre enn på 

svært lenge. Å gå med et solid over-

skudd i 2017 var viktig og bra for oss. 

Det er også motiverende når vi ser 

at det er mulig å få det til. Vi har sagt 

at vi skal gå med overskudd hvert år, 

og vi skal jobbe oss opp i grønn sone 

(lisens). Fra og med 2018 innføres også 

lisenskrav i PostNord- ligaen. Dette be-

tyr at vi som klubb må tilfredsstille et 

sett med kriterier for å få lisens. Jeg 

håper og tror at vi allerede ved neste 

rapportering vil tilfredsstille kravene 

for å havne i gul sone, etter at vi lenge 

har vært i rød sone.

På markedssiden ser ting bra ut. Vi 

forsøker hele tiden å utvikle oss kom-

mersielt, og med Kristin Løge som 

kommersiell leder har vi fått ytter-

ligere løft. Våre samarbeidspartnere 

er lojale, og melder at de føler stor 

nytteverdi av å samarbeide med oss. 

Vi har et mål om å ha det beste og 

sterkeste nettverket, og være den le-

dende markedsplassen på Jæren. Ut 

fra tilbakemeldinger kan vi si at mange 

vurderer Bryne FK og vårt nettverk 

som det mest verdifulle på Jæren. Ja, 

faktisk er det flere som mener at vi er 

bedre enn våre konkurrenter nord for 

Skjævelandsbrua også. 

Vi jobber kontinuerlig med å styrke 

merkevaren vår, og bygge omdømme. 

Det er mange måter å gjøre dette på, 

og vi har mange tiltak. Besøk i barne-

skoler og samarbeid om holdnings-

prosjekter  

( Mitt valg og Uego) 

er noen eksempler 

på dette. I tillegg 

samarbeider vi 

med NAV om å ha 

unge arbeidsledige 

i arbeidstrening, og 

prøver å ha godt 

samarbeid med 

våre naboklubber. 

Alle som er engas-

jert i klubben er 

representanter for 

klubben. Og alle 

kan således være 

med å bygge klubbens omdømme.

På anleggssiden er det langsiktige 

målet å utvikle stadionområdet slik at 

det blir moderne og funksjonelt, sam-

tidig som vi får en ny hovedarena som 

egner seg for toppfotball. Dette er et 

svært krevende arbeid, og vil selvsagt 

forutsette at klubben også kan  

reinvestere i anlegget.

Alt dette handler om å bygge klubb. 

Det er selvsagt mye jeg ikke har nevnt, 

og det gjøres mye godt arbeid av 

mange på alle nivå i klubben.  Å bygge 

klubb kan være en tålmodighetsprøve, 

men om vi er tro mot planen og prøver 

å bli litt bedre hver dag, så vil  

resultatene komme etterhvert.

Jeg ønsker alle en riktig god sesong, 

og krysser fingre for at vi sammen 

klarer å skape små og store mirakel 

dette året.

Asle Tjøtta

Vi er godt i gang med et nytt år, og ligastarten er bare dager unna. Det gleder vi 
oss til!

DAGLIG LEDER
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Lønnsomhet

Trygghet

Kvalitet

skarp
.n
o

Verdens beste egg?
Norge har verdens tryggeste og kanskje beste 
egg. Det er vi stolte av! Vi i Steinsland & Co er 
bevisste på vårt samfunnsansvar og vår posisjon  
i eggnæringen. De ulike delene av produksjonen 
er spredd over et stort geografisk område, med 
de strengeste regler for biosikkerhet. 

Du og familien din skal kunne stole på å 
få verdens tryggeste og beste egg - også i 
framtiden.

steinslandco.no

Suksess på Jæren 
trenger ikke  
lukte hevd.
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BRYNE FK DAMELAG

Et godt treningsgrunnlag gjorde synlig 

spillergruppens talent, og det laget 

presterte over alles forventninger.   

Laget ledet faktisk en jevn 2 divisjon 

helt til det var 15 minutt i igjen av siste 

seriekamp. Som et nyopprykket lag 

endte vi tilslutt på en meget respekta-

bel tredje plass. Og vi var med det det 

tredje beste damelaget i Rogaland etter 

Klepp og Avaldsnes. 

Når vi nå reiser omkring med laget 

så blir vi ofte møtt med en interesse 

omkring hva det er vi holder på med i 

Bryne FK. Ganske enkelt sier vi; Bryne 

FK har bestemt seg for at jenter skal 

kunne bli gode i egen klubb helt opp til 

seniornivå. Det har blitt tatt grep og jen-

teløftet har blitt introdusert i klubben. 

Det har blitt et krav og en målsetting at 

og jentene skal få trene mye under kyn-

dig veiledning. Og her gjelder det flest 

mulig, lengst mulig og best mulig. Vi 

synes det er veldig kjekt av vi som klubb 

og vi som bruker mye tid på jentefot-

ball blir lagt merke til på en slik positiv 

måte. 

Målsettingen for kommende sesong er 

å gjøre det bedre enn forrige sesong. 

Dette betyr at vi ønsker å lede tabellen 

helt til slutt etter siste minutt av siste 

seriekamp. Det blir tøft og vanskelig, 

men vi mener der bør listen ligge.

Spennende blir det og at vi i år er di-

rekte kvalifisert til første runde av NM. 

I første runde av NM er vi satt opp mot 

Haugar. Kampen skal gå 2 mai på Aar-

bakkebanen. 

Nytt og for året er at vi skal spille 10 av 

12 hjemmekamper på Rosselandsbanen. 

Denne banen har forholdsvis nytt  

kunstgress dekke og vi kan i tillegg 

tilby litt bedre fasiliteter totalt sett for 

spillere og tilskuere enn hva vi klarer 

på Aarbakkebanen. Dette er noe som vi 

gleder oss til. Men vi ønsker, og håper, 

at Bryne Stadion i nær fremtid kan få et 

underlag som muliggjør at vi kan spille 

våre hjemmekamper der. Kamper på 

Bryne Stadion er et mål.

Også foran denne sesongen har trener 

Terje Nesse og hans team brukt mye tid 

på å sette sammen en førstelagstropp. 

Og da en tropp som trenerteamet me-

ner er god nok for å kjempe om retten 

til å spille kvalifisering til første divisjon. 

Noen av spillerne fra forrige sesong er 

borte og noen spillere har kommet til. 

Et år med erfaring fra denne divisjonen 

samt de nye spillerne som har kommet 

inn gjør at vi selv mener at troppen er 

jevnere og bedre rustet i år. Dette gjør 

at både spillere og støtteapparat møter 

sesongen med positivitet og selvtillit.

Sesongen 2017 ble en bekreftelse på at vi gjorde mye rett. Vi prøvde å bygge en 
prestasjonsgruppe på entusiasme og fotballglede. 

Tekst: Jone Horpestad, foto: Kristin Løge
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TROPPEN FOR 2018 SESONGEN;
Iselin Evje Rusdal   

Caroline G. Hunnestad

Ingrid Kristine Bøe (ny fra Klepp)

Tonje Øfsteng

Mari Horpestad

Live Sel

Sigrid Hopen Eliasson (ny fra Nanset)

Mari Botne

Ida Elvedahl

Mathilde Gabrielsen

Kristin Aarrestad Nesse 

Oline Øfsteng

Jenny Flatmo

Martha Helvik Omdal

Karina Hæåk

Emilie Lomeland

Emilie Erland (ny fra Forus & Gausel)

Jenny Holen

Karen Aarrestad Nesse

Marthe C. Johannessen

I tillegg så hospiterer det spillere fra Frøyland 

samt spillere fra egne rekker. Dette er spennende 

og vi registrerer at det finnes mye godt talent 

blant disse. Og med litt tålmodighet så er vi over-

bevist om at flere av disse vil forsvare en plass i 

vår tropp i tillegg til at de garantert vil bidra på 

banen for Bryne FK.

TRENER- OG LAGLEDERAPPARATET  
FOR 2018 SESONGEN;
Terje Nesse   Hovedtrener

Oddbjørn Øfsteng  Hjelpetrener

Sirwan Saadun   Hjelpetrener

Jone Horpestad   Lagleder

Arne Reidar Hæåk  Ass. Lagleder

Anina Hadland   Arrangement & utstyr

Kristian Bøe   Arrangement & utstyr

Gledelig er det og at vi også i kommende sesong vil ha et jente 

juniorlag. All honnør til Stig Rune Elvedahl og Jørn Gabrielsen for 

det arbeidet som de gjør med denne gruppen. 

I tillegg har Bryne FK inngått et samarbeid med Frøyland IL, og 

om et samarbeidslag i 4 divisjon damer for kommende sesong. 

Dette samarbeidet kom i stand etter invitasjon fra Frøyland IL. 

Dette muliggjør at begge klubber sikrer et tilstrekkelig kamptilbud 

for våre spillere. Primus motor for dette samarbeidet er Oddbjørn 

Øfsteng hos Bryne FK og Staale Grude Haaland hos Frøyland IL. 

Det blir spennende å følge dette laget fremover. 

Vi er sterk i troen på at vi, sammen med resten av Bryne FK, skal 

«hausta mirakler» som gir oppmerksomhet og en positiv PR for 

klubben. Vi ønsker alle i Bryne FK lykke til med sesongen 2018.

  ARRANGEMENT FREMOVER I 2018
 
TINE SOMMERFOTBALLSKOLE fra 2 til 7.klasse. Datoer mandag 25 til onsdag 27.juni. Informasjon og påmelding ligger på 
nettsiden til Bryne FK.
 

SOMMERPROFF dager 13 til 15 åringer. Datoer onsdag 15 til fredag 17.august (i uken før skolestart som er mandag 20.august). 
Fotballdager med både teori og praksis for gutter og jenter som har et brennende ønske om å ta nye utviklingssteg. Brynes 
A-lagstrenere og utviklingstrenere er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av opplegget. Maks 30 deltagere får plass.
 

KIWIKNOTTEN: Lørdag 15.september 2018. Barnefotballturnering for 6 til 11 åringer.  
 

HØSTPROFFDAGER 13 til 15 åringer. Datoer mandag 8 til onsdag 10.oktober. Fotballdager med både teori og praksis for gutter 
og jenter som har et brennende ønske om å ta nye utviklingssteg. Brynes A-lagstrenere og utviklingstrenere er ansvarlige for 
planlegging og gjennomføring opplegget. Maks 30 deltagere.
 

JÆREN KEEPERAKADEMI for unge keepere i hele distriktet . Fast trening hver fredag på Bryne stadion fra kl.17.00 til 18.30. 
Informasjon og påmelding til keepertrener Stian Rosseland på stian@brynefk.no 
 
Les mer om arrangementetene på vår hjemmeside: brynefk.no
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I et godt nettverk skal nettopp gjensidig business være 
«top of mind» når en skal gjøre innkjøp, inngå avtaler 
med mer. Her er en god historie, begge samarbeid-
spartnerne er fornøyde og har gjort en handel.

Nilfisk leverer blant annet støvsugere, utstyr til  
gulvrengjøring, høytrykksvaskere med mer. Øystein 
Nygård som representerer Nilfisk lokalt er en aktiv 
deltaker i Bryne FK sitt nettverk. Arve Edland og  
Kverneland Bil på Bryne har vært trofast  
samarbeidspartner med Bryne FK i over 20 år. 

Fornøyde samarbeidspartnere: fra venstre Arve Edland i 
Kverneland Bil Bryne og Øystein Nygård i Nilfisk. 

BUSINESS I 
NETTVERKET 
TIL BRYNE 

Bryne æ best!
Jærbladet - tett på Bryne FK

IKKJE ABONNENT?
Prøv Jærbladet i 3måneder 
for kun 199,-
Gjelder kun nye abonnenter.

Bestill på telefon 51 77 99 00 
eller bruk denne QR-koden.
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SANDNES
LANGGATA 36
51 68 79 00

FORUS
KANALSLETTA 4
51 57 67 00

BRYNE
Jernbanegata 4
51 48 00 28

VOND RYGG? 
HODEPINE?
IDRETTSSKADE?

Profesjonell muskel- og leddbehandling

www.naprapatlandslaget.no

STAVANGER
SKAGEN 27
51 55 00 45
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VI BLIR ET TOPPLAG

Oslo-gutten Omar Fonstad El Ghaouti 

(28) kom til oss fra Fram Larvik sam-

men med Erik Rosland (22). Ett år 

sammen i Larvik har vist at de passer 

sammen både privat og på jobb, og nå 

lover de å kjempe for opprykk for laget 

med Norges fineste drakter. – Jeg ser 

fram til å spille her med Erik, sier halvt 

marokkanske Omar. – Før Larvik kjente 

vi bare til hverandre, men vi ble fort 

godt kjent både på banen og privat.

Flasket opp i Odd

Erik har stort sett spilt i klubber i 

sitt hjemdistrikt, og er flasket opp i 

Odd-systemet. Over 70 seniorkamper 

og 31 mål for moderklubben vitner 

om en kvalitetsspiller som også kan 

score mål. – Jeg begynte som spiss, 

men ønsket selv å bli midtbanespiller. 

I Notodden var jeg indreløper, i Fram 

sentral, så jeg er fleksibel og spiller der 

jeg blir bedt om å spille, sier mannen 

som har hatt vellykkede prøvespill i 

både Ranheim og Mjøndalen. – Det var 

Odd i sin tid som satte foreløpig stopper 

for spill i Eliteserien, da de ikke lot meg 

gå til Mjøndalen uten en fet utdanning-

skompensasjon, forteller han, uten å 

legge skjul på at han er skuffet over 

Odd. – Det sitter litt i ennå. Jeg er glad i 

Odd, men man vet ikke hva de stoppet, 

egentlig.

Toppscorer

Omars klubbhistorikk er noe mer  

innholdsrik, men han har jo tross alt 

hatt noen ekstra år på seg. I tillegg 

til fotballkarrieren, har han blitt norg-

esmester (2010) i futsal med Grorud og 

han har også flere landskamper i futsal. 

Han er en rendyrket spiss og sier selv at 

han kan lite annet. – Jeg har alltid spilt 

spiss, og var toppscorer både i Moss og 

i Fram, sier El Ghaouti, som trivdes godt 

begge plassene, men spesielt i Fram. – 

Jeg kjente til Petter Belsvik fra min tid 

i Stabæk. Petter er en fin fyr som vet 

godt hva jeg står for som spiller, da blir 

det greit å spille fotball og score mål. 

Jeg satser på å fortsette med dette, 

med Erik som en god tilrettelegger, sier han.

Vi blir et topplag

Guttene forteller villig om sine veier til 

Bryne. Selv om de kom hit fra samme 

klubb var det ikke gitt at de skulle  

akseptere tilbudene. – Jeg hadde tilbud 

fra flere klubber, forteller Omar. – Både 

finske og norske klubber var på banen, 

men da jeg fikk vite at også Erik var 

på vei hit ble det enklere å ta den avg-

Østlandsduoen skal få Bryne opp i OBOS-ligaen. – Vi gleder oss til å spille sammen for å rykke 
opp med Bryne. Vi blir et topplag som alle må frykte.

Tekst/Foto: Ulf Emil Rakvaag



jørelsen. – Det er alltid en totalpakke 

det handler om når man skal ta sånne 

avgjørelser, sier Erik. – Bryne var tidlig 

ute og flagget sin interesse, de sat-

ser seriøst med noe som virker som 

en sunn og god drift, og de har både 

gode utsikter og en lang historie som 

toppklubb i Norge, sier guttene, som 

tydeligvis har god kunnskap om sin nye 

klubb. De fortsetter: - Bryne blir et top-

plag i sin divisjon, det er vi ikke i tvil om. 

Det kommer til å bli meget vanskelig å 

møte oss, spesielt her på hjemmebane, 

og vi kommer til å se lag som legger 

seg bakpå for å forsøke å berge 0-0 her 

på stadion. Begge to er klare på at de 

synes klubben har gjort et godt stykke 

arbeid i inngangen til sesongen, blant 

annet med å ha en 20-mannsgruppe 

klar tidlig. – Det nytter ikke å komme 

trekkende med 5-6 nye spillere i mars, 

sier Erik. – Man trenger kontinuitet fra 

nyåret. Det hjelper alle, men spesielt de 

unge på laget til å føle en trygghet når 

man skal jobbe inn spillestil og formasjoner.

Sjeldent skadet

De to nysigneringene kan skilte med 

korte skadehistorier, og har klare tanker 

om hvorfor det er slik. – Jeg er ikke i tvil 

om at mange skader på det nærmeste 

er selvpåført, sier Omar.  – Med riktig 

trening og et sunt og variert kosthold 

kan mange skader unngås. I Bryne har 

nettopp Omar blitt en foregangsmann 

på området kosthold. – Det er ikke 

bevisst fra min side, men det har alltid 

opptatt meg, og jeg synes det er gøy at 

de andre tar det til seg og blir mer bevisst 

disse tingene, forteller han og får støtte 

fra sin kollega. – Jeg har merket forskjell 

selv, og føler meg bedre etter å ha tatt 

til meg ideene til Omar, sier Erik.

Lite fritid    

På spørsmål om hva de gjør på fritiden, 

poengterer begge at det ikke blir veldig 

mye av sorten. Erik jobber og Omar 

skal fra høsten av prioritere mer ut-

danning. – Du må få med at jeg skryter 

av at Rosseland Skule er så flink til å 

legge til rette for meg, påpeker Erik. 

Ellers består dagene av fellestreninger, 

egentrening og oppdrag for klubben 

og sponsorer. – I den lille fritiden vi har, 

presser vi inn litt besøk til hverandre. Vi 

bor ikke så langt unna hverken stadion 

eller hverandre. Vi er del av en meget 

fin og sammensveiset spillergruppe 

som har stor sjakkinteresse, så noe 

sjakk blir det også tid til. Vi har dog til 

gode å se så mye i distriktet, men håper 

å få sett litt i tiden fremover, sier de. 

– Omars høydeskrekk gjør at turer til 

kjente steder som Preikestolen og Kjerag 

kanskje ikke blir førsteprioritet, men 

strendene her skryter de jo veldig av, 

da, forteller Erik med et lite smil.

Bryne = fotball

Selv om de to ikke akkurat nikket gjen-

kjennende da undertegnede flettet inn 

litt skryt av at han kommer fra samme 

plass som klubblegende Hugo André 

Hansen, har de helt klart en idé om hva 

fotball betyr for byen på Jæren. – For 

oss er Bryne fotball. Det virker som 

innbyggerne her i denne lille byen er 

enige, for det er et enormt engasjement 

her, sier de. – De aller fleste har en eller 

annen tilknytning til klubben, og det 

virker som et bra sted. Vi gleder oss til 

sesongstart og til fulle tribuner her på 

stadion. Vi skal være med på å bringe 

Bryne opp der de hører hjemme:  

i toppen av norsk fotball!

Erik Rosland

Alder: 22 år

Høyde: 187 cm

Tidligere klubber: Odd, Notodden, 

Fram

Posisjon på banen: Midtbane

Landskamper: 5 (G18)

Omar Fonstad El Ghaouti

Alder: 28 år

Høyde: 812 cm

Tidligereklubber: Stabæk, Nordstrand, 

Ull/Kisa, Oppsal, Grorud, Lørenskog, 

Moss, Fram

Posisjon på banen: Spiss 

Landskamper: 17 (futsal)

GREIT Å VITE:
Navn:   Erik   Omar

Kallenavn:  Ross   Omz

#:   såle   geneziz

Alder:   22   28

Kjører:   Bryne-Focus  Bryne-Fiesta

Spiser helst:  Spaghetti Bolognese Lasagne

Guilty Pleasure:  Risbrød   Kanelboller

Ser helst:  Pulp Fiction  Rocky 3

Favorittspiller:  Zizou   RVN

Hører helst:  Joey Badass  The Notorious B.I.G.

Landskamper:  5   35

Reiser helst til:  Kongo   Miami
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ENDELIG ER 
VENTETIDEN OVER

Vinteren i B-Gjengen har vært bra. Vi 

har gjennomført årsmøte og hele styret 

fra 2017 blir med gjennom 2018 ses-

ongen også. Vi har også hatt møter og 

blitt enige om en avtale med Mølleha-

gen sportsbar. En fantastisk flott plass 

som viser alt av sport, har god mat og 

alltid noe spennende på programmet. Vi 

gleder oss til å ha dette som vår stam-

pub gjennom 2018. 

Vi har også fått laget en del nye ban-

nere og flagg til sesongen. Vi har kjøpt 

inn bluss og røyk så det meste skal 

være klart til ny sesong. 

Terminlisten synes jeg ser grei ut. Vi har 

en del nye lag fra i fjor i vår pulje, held-

igvis slapp vi unna Fredrikstad. De fleste 

spådde riktig i fjor med at opprykket 

ville stå mellom Bryne, Nest Sotra og 

Notodden. I år tror jeg det kan bli enda 

jevnere helt i toppen med lag som Hødd, 

EIK, Arendal, Skeid og selvfølgelig 

Bryne. 

Ellers ser det ut som et bra oppsett med 

lokaloppgjør allerede i runde 2 og med 

bortekamper mot Arendal og Fløy midt 

på sommeren. Det kan fort bli bra.

Vi har også lenge fått forespørsler om å 

støtte litt bedre opp om damelaget. Det 

har vi veldig lyst til og skal prøve å få til 

i år. Det har de fortjent etter en meget 

solid sesong i fjor. 

Helt til slutt må jeg nok en gang få 

takke våre fantastiske sponsorer som 

stiller opp i år også.  Vi har flere  

sponsorer som har støttet oss hver  

sesong i over 10 år nå. Tusen takk!

Håper å se dere alle igjen på store stå 

når alvoret begynner 15.april.

 

Det er enkelt å bli medlem hos oss

Du kan overføre penger til kontonummer 

3325.37.56808. 

Merk betalingen med navn, adresse og 

telefonnummer.

Du kan søke opp B-Gjengen på vipps. Gå 

på «betal» søk på nr 11622, velg B-Gjen-

gen og vipps oss. 

Du kan også gå inn på www.b-gjengen.

com og finne innmeldingsskjema der-

som du ønsker giro i posten.  

Medlemskap i B-Gjengen koster 250kr 

for voksne, 150kr junior(18år) eller 

600kr for familiemedlemskap.

De lange vintermånedene med årsmøter, regnskap, budsjett og planlegging er nå forbi, endelig 
er det seriestart. Må innrømme jeg var glad for at jeg ikke skulle på Brynekamp når Eliteserien 
startet opp med snøballkrig og avlyste kamper tidlig i mars, men nå er påsken slutt og vi er 
godt i gang med april, da er det på tide å komme i gang. 

Tekst: Morten Seland

10 GRUNNER FOR Å BLI MED I B-GJENGEN

• Rabatt på sesongkort til Brynes kamper

• Billigere borteturer arrangert av B-Gjengen

• Sikret cupfinalebillett

• Billigere supporterutstyr av B-Gjengen

• Fine priser hos Møllehagen sportsbar på drikke og burger/pasta

• Rabatt på bowling hos Stadion bowling

• Bryne bil. 20% på arbeid og deler

• Brynebutikken -25 % på treningsklær (klubbkolleksjonen) 

• Du får kult medlemskort med terminlisten på  

• Du støtter oss, slik at vi kan gi bedre støtte til Bryne FK
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BLI RØD OG HVIT  
I BRYNEBUTIKKEN!

Lyst å være rød og hvit

du også? Under sitte tribunen 

finner du Bryne Butikken –  

med masse kult supporter

utstyr til store og små 

Brynepatrioter. Butikken  

har åpent hver mandag  

fra 18 til 20, pluss 

på kampdager.

  

Du kan også shoppe på  

www.brynebutikken.no  

– døgnet rundt!
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“Vi går aldri 

    ut.” 

Bente Håland, 
daglig leder

bente@haalandasfalt.no

“Vi går aldri 
 fra en jobb 
   før vi er 
      fornøyd, og 
det ser bra 
  ut.” 
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70-TALLET
1.) 1971  Hvilken divisjon spilte Bryne dette året ?

2.) 1974  Møtte Vigrestad i cupen,hvordan gikk det ?

3.) 1977 En uforglemmelig serieåpning på Bryne Stadion med 

ny sittetribune og Brann som motstander. Brann ledet 2-0, men 

hva ble resultatet ? 

4.) 1979 Serieåpning på Bryne Stadion mot Viking. Hvordan 

gikk det ?

80-TALLET
5.) 1980 Spilte Arne Larsen Økland for oss denne sesongen ? 

6.) 1981  Bryne spilte UEFA cup denne sesongen. Hvem var 

motstander og hvordan gikk det ?

7.) 1986  Trener Bjarne Berntsen rydder i stallen etter sesongs-

lutt og sender 5 spillere med mange hundre kamper for Bryne 

ut av stadionporten. Hvem var de 5 ? 

8.) 1989  Hvem var Bryne trener dette året ?

90-TALLET
9.) 1992 Hvem var Brynetrener denne sesongen ?

10.) 1993 Serieåpning borte mot Sogndal, storseier til Bryne. 

Resultat ?

11.) 1996 En unggutt fra Kverneland debuterte for oss denne se-

songen, Hvem ? 

12.) 1999 Opprykk til 1.divisjon etter 1-0 seier hjemme mot Lyn.

Alle husker det,men i hvilke ende av banen ble seiersmålet sco-

ret, Klokkesvingen eller mot ”2” banen? 

00-TALLET
13.) 2000  Bryne berger plassen i 1. divisjon under Kenneth 

Rosen sin ledelse. Hvilke tidligere Brynespiller var Kenneth sin 

assistent denne sesongen ? 

14.) 2002  Keeperkrise i Bryne. En Moldekeeper ble hentet på 

lån og stod 10 seriekamper for oss. Navn?  

15.) 2006 En dansk spiss kommer til oss fra Viking.Draktnum-

mer var 44. Navn? 

16.) 2009 Kreativ playmaker med en venstre silkefot. Kom fra 

Manglerud Star. Omskolert til venstreback, fortsatt i klubben. 

Hvem er det?

HVOR GODT KJENNER DU 
HISTORIEN TIL BRYNE FK?

SE FASIT BAK  
I BLADET (S 31)

VET DU NAVNET PÅ DISSE 
TIDLIGERE BRYNESPILLERNE?
*Fasit lenger bak i bladet (side 31)

1987

1999

1989

2001

1991

2002

1993

2004

1994

2006

1997

2008
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GULLFAVORITTEN SOM 
NESTEN RYKKA NED

I 1984 enda Bryne på fjerdeplass på 
tabellen, og var svært nær medalje. 
Med tanke på at laget var ungt der 
18-åringane Stig Norheim og Tor Fosse 

hadde spelt seg inn på laget, og der 
Paul Folkvord hadde tatt eliteserien med 
storm etter overgangen frå Klepp, var 
det stor optimisme før 85-sesongen.

På årsmøtet i november 1984 styret 
la fram det etterkvart så berømte fors-
laget om ei målsetting for Bryne-fotballen 
om å nå ein finale i ein av Europa- 
cupane. Framlegget vart vedteke mot 6 
røyster. Dei seks meinte ein kvartfinale 

i Europa-cupen var ei meir realistisk 
målsetting.

I dag vil dei fleste smila, eller snarare 
gapskratta dersom ein norsk fotball- 
klubb tenkte i slike banar. Men det var  
ikkje fullt så meiningslaust hausten 
1984.

 

For det første hadde Norges Fotball- 
forbund vedteke ei sportsleg målsetting 
om eit norsk lag i ein finale i ein av 
dei europeiske fotballcupane. Styret i 
Bryne meinte at Bryne hadde like store 
muligheter til å bli den norske klubben 
som nokon andre. Det var opplest og 
vedtatt at Bryne hadde den beste  
organisasjonen. 

´Med Rune Hauge som markedssjef 

var Bryne også best i klassen når det 
gjaldt sponsorinntekter som langt på 
veg vog opp for mindre publikum enn 
det laga frå Oslo, Trondheim, Bergen og 
Stavanger kunne rekna med.  
Omsetningsmessig var Bryne fullt på 
høgd med Rosenborg, Brann , Vålerenga,  
Lillestrøm og Viking.

´I god tid før årsmøtet var det også 
klart at spelarstallen ville verta be-
tydeleg styrka.  På 80-talet var heller 
ikkje nivåforskjellen frå mellomsjiktet i 
Europa til dei beste norske laga så stor 
som i dag, noko kampane mot Winter-
slag og Anderlecht hadde vist. Ander-
lecht vann UEFA-cupen året før og kom 
til finalen same året Bryne spelte 1-1 
mot dei Brüssel. Winterslag slo ut  

Tekst: Kjell Olav Stangeland

FRA ARKIVET

Faksimile Dagbladet
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Arsenal i runden etter at dei hadde tapt 
1-2 mot Bryne på heimebane.

TRE AV TRE
Før trenar Kent Karlsson reiste 

heim til Sverige etter sesongslutt, 
var det tre spelarar han sa seg  inter-
essert i: Ulf Moen frå Odd, Jan Madsen 
frå Strømsgodet og 17-åringen Hugo 
Hansen frå Vega/Stålkameratene. 
Kunne Bryne sikra seg ein av dei, ville 
han vera storfornøgd sa han før han 
reiste.

Eit par veker etterpå kunne eg som 
styreleiar i klubben stolt ringa til Kent 
i Eskilstuna og fortelja at alle tre var 
klare for Bryne. —Hva sejer du, alla tre! 
nærmast ropte ein svært overraska 
Bryne-trenar inn i telefonrøyret.

Sjølv om profilar som Rune Ottesen, 
Oddvar Kristensen og Trond Totland gav 
seg etter 84-sesongen, er det liten tvil 
om at den spelargruppa Kent Karlsson 
rådde over i 1985 var ei av dei beste i 
klubbens historie - iallfall på papiret. 

For første gong var det ikkje bare 
lokalavisene som tippa Bryne høgt oppe 
på tabellen  før seriestart, også Os-
lo-pressa meinte jærlaget ville vera med 
i medaljekampen. Både VG og Dagbla-
det hadde Bryne som gullfavoritt.

BREKTE NASAR
Ut  frå forventingar og forutsetningar 

vart imidlertid sesongen ein skikkeleg 
nedtur. Årsaka var først og fremst skader. 
Det hjelpte lite med ein stall som på  
papiret truleg var landets beste, når 
Kent Karlsson sjeldan og aldri hadde 
meir enn vel halvparten til rådighet. 

Det starta likevel ganske bra. 1-1 mot 
Lillestrøm som på førehand vart sett på 
som den største rivalen til seriegull var 
akseptabel. I neste kamp vart Mjøndalen 
slått 2-1 på utebane. Det var Brynes 
kamp nummer 200 i 1. divisjon, og  
Gabriel Høyland hadde spelt samtlege. 
200 kampar på rad i den øvste serien 
må vera ein rekord ikkje mange kan visa 
maken til.

Jubilanten sjølv var svært optimistisk 
etter kampen og erklærte i intervju  i 
Aftenbladet at «humørspillernes tid er 
over i Bryne. Det inkluderer meg selv.» 
Han skulle få meir rett enn han ante.

Men så begynte nedturen både for 
Gabriel og Bryne.  Gabriels kamp num-
mer 201 i 1. divisjon varde bare 40 se-
kund, så måtte han ut med brot i nasen. 
Den andre «humørspelaren», Trond 

Sirevåg, hadde brekt nasen i ein  
treningskamp mot juniorlandslaget 11 
dagar tidlegare.

—I løpet av mine 20 år med toppfot-
ball har eg opplevd ein einaste brekt 
nase i dei laga eg har vore knytta til. Så 
får me plutseleg to på ei veke på Bryne, 
og det på sentrale spelarar, oppsum-
merte Kent Karlsson. Motstandar var 

Vålerenga, og sjølv om det vart 1 poeng 
var både resultat, og ikkje minst spel og  
innsats langt under det både publikum 
og ansvarlege i klubben hadde forventa. 

SKADER, SKADER, SKADER
16. mai-kampen mot Rosenborg 

i Trondheim vert mest hugsa for eit 
enormt publikumsframmøte. Pågangen 
var så stor at vaktene såg seg tvungne 
til å opna portane og sleppa folk inn 
gratis. 20-25.000 såg kampen står det 
i kampreferata, truleg var det nærare 
30.000 på ein kamp der Sverre Brand-
haug var den store forskjellen som 
gjorde at heimelaget vann 3-1.

Trond Sirevåg var tilbake i neste 
kamp mot Brann, men måtte gi seg i 
pausen etter ny skade. Det same måtte 
Bernt Mæland midt i 1. omgang, og då 
innbyttar Stig Norheim måtte kasta inn 
handkledet tidleg i 2. omgang, måtte 
Bryne spela det meste av den omgan-
gen med 10 mann. Jan Madsen brente i 
tillegg straffespark.. Dermed tok Brann 
med seg alle poenga etter at «bryne-dø-
daren» Trygve Johannessen hadde sco-
ra kampens einaste mål. 

Nå begynte også media å mista 
tolmodet: «La gå at Bryne er forfulgt 
av uflaks for tiden. Skader har satt vik-
tige brikker ut av spill. Resultatet er at 
maskineriet ikke fungerer. Skudd i  
stengene og misbrukte straffespark 
føyer seg pent inn i rekken av begiven-

heter som går Bryne i mot. Skulle ikke 
troppen være sterk nok til å tåle dette?» 
oppsummerte Aftenbladet.

Skademarerittet heldt fram. I neste 
kamp mot Kongsvinger vart Jan Mad-
sen skada på oppvarminga, medan 
Geir Giljarhus måtte gi seg midt i 1. 
omgang på grunn av allergi. Inn kom 
energibunten Asgeir Kleppa som bidrog 

sterkt til at Bryne halte i 
land tre poeng.

Paul Folkvord scora to 
mål (3-2) og uttalte etter 
kampen: —Jeg merket det på 
meg selv at et så skadeskutt 
lag som vårt ikke oppnår 
noe uten  å måtte slite for 
det. Vi skifter spillere fra 
kamp til kamp og det blir på 
den måten ustabilt.

Etter 2-3 tap mot Start i 
Kristiansand, spelte Bryne 
omsider opp til forventin-
gane med 10-0 i vårs-
esongens to siste heimeka-

mpar. Først vart Molde slått 4-0, før Eik 
vart sendt heim med 0-6 i kofferten i 
ein kamp Paul Folkvord scora hat-trick.

«Endelig var Bryne på det nivået vi 
har ventet på i hele vår! Det som ble 
vist ute på gressmatta fikk først trege 
og kravstore jærbuer på tribunene til å 
humre – for å ende opp i trampeklapp 
da festforestillingen var over», oppsum-
merte referent Per Undheim i Stavanger 
Aftenblad.

Innimellom dei to kampane had-
de Bryne slitt seg til 1-1 i Moss. Etter 
den kampen var det oppvask: «Det er 
foregått litt av hvert bak kulissene i 
Bryne i den senere tid. Etter den høyst 
variable vårsesongen, var tiden inne til 
en skikkelig selvransakelse etter den 
bedrøvelige 1-1 kampen mot Moss for-
rige helg. Vi har diskutert situasjonen 
oss spillere og trenere imellom, og det 
hele kulminerte torsdag da styret kom 
med en kraftsalve til oss spillere. I går 
ga vi svar på tiltale og det så det sa 
seks», kunne Gabriel Høyland fortelja i 
sin faste spalte i Aftenbladet.

Uavgjort og 1-1 vart det også i den 
siste vårkampen. Som vanleg henta 
Viking inn 1-0 leiing i slutten av kampen, 
og som vanleg var det Nils Ove Hellvik 
som scora målet for by-laget. Tabellpo-
sisjonen var likevel ikkje så aller verst 
etter halvspelt serie. 12 poeng på dei 11 
første kampane ga 4. plass, fire poeng 
bak leiande Lillestrøm. 

Arne Larsen Økland stupheader inn 1-0. (Stavanger 
aftenblad)
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Laget var også med i cupen på dette 
tidspunkt, men ein omkamp i 3. runde 
mot Fram Larvik i slutten av juli, enda 
med 1-2 tap, og det på Bryne stadion. 
 

ØKLAND TILBAKE
I løpet av våren og sommaren kom 

det signal frå Arne Larsen Økland at 
han ikkje var framand for å venda nasen 
nordover mot heimlandet. Det hadde 
vore kontakt mellom Bryne og Økland 
heile tida medan han var i utlandet. 
Han hadde også fått bygt ferdig hus på 
Bryne, og leiinga i Bryne visste at det 
var store sjansar for at landslagsspissen 
ville velja Bryne dersom proffkarrieren 
vart avslutta.

  Både Brann og Viking viste 
stor interesse, men i juni gav Arne Lars-
en Økland beskjed om at han igjen ville 
bli Bryne-spelar så sant han kom fri frå 
kontrakten i Racing Paris. Det ordna 
seg, og dermed var ein solid spelarstall 
ytterlegare forsterka.

 Det største problemet for å 
få Økland speleklar var faktisk verken 
konkurranse frå andre norske klubbar 
eller Racing Paris, men utstyrsavtalen 
Bryne hadde.

NIKE-AVTALE
Som andre klubb i verda, den første 

var Aston Villa, fekk Bryne i 1984  
utstyrsavtale med Nike. Det amerikanske 
selskapet, som fram til då hadde  
konsentrert seg om utstyr til friidrett, 
skulle nå inn på fotballarenaen.

I dag er det vanskeleg å forstå, men 
på den tid var fotballsko frå Nike slett 
ikkje populære. Mange av spelarane 
vegra seg for å ta dette nye merket 
i bruk. Bernt Mæland meinte det var 
skoa si skuld at han vart skada og måtte 
meisla bein frå hælane.

Men medan Adidas og Umbro ikkje 
hadde tatt det så veldig nøye om  
enkelte spelarar slurva med å bruka sko 
av rett merke, var det heilt andre krav 
frå Nike Norge der Johan Kaggestad, i 
dag kanskje mest kjent som sykkel- 
eskpert i TV2, var ein av gründerane.

Det vart ein varm telefonsamtale 
mellom artikkelforfattaren og Kag-
gestad då Stavanger Aftenblad før ses-
ongstart i 1985 hadde reportasje frå ei 
trening på Vik, og der ein av spelarane, 
Ulf Moen, vart fotografert med  
Adidas-sko.

Bryne hadde ein veldig god avtale 

etter den tide målestokk med Nike. 
Det var derfor langt frå uproblematisk 
då Økland stilte som eit av krava for 
å spela for Bryne å få spela i eit anna 
skomerke enn Nike. Det ville vera eit 
klart kontraktsbrot i forhold til avtalen 
med Nike, og ville setja heile avtalen på 
spel.

Det enda med at Nike aksepterte 
at Økland spelte på Hummel-sko, men 
avtalen vart terminert etter sesongen. 
Det betydde mindre all den tid 
Hummel var meir enn klar til 
å overta utstyrsavtalen, ein 
avtale som var betre enn Ni-
ke-avtalen. 

GOD INVESTERING
Det som skjedde utover 

hausten viste at det var ei rett 
avgjerd. Utan Arne Larsen 
Økland hadde 1985-sesongen 
truleg enda med nedrykk. 
Skadesituasjonen vart nemleg 
bare verre og verre. Det var 
tidleg klart at Ulf Moen var 
ferdig for sesongen etter bare 
5 kampar. Også dei to andre 
nyervervelsane, Madsen og 
Hansen, hangla. Det same 
gjorde mange av dei andre i 
troppen.

I Øklands første seriekamp 
etter tilbakekomsten mot Lill-
estrøm på Åråsen, spelte Bryne 
med fem juniorar i sluttfasen 
av kampen. Likevel berga 
laget eitt poeng. I ein avtalt 
treningskamp mot FC den 
Haag tre dagar seinare måtte 
Kent Karlsson ta ut eit lag med 
mange junorspelarar som aldri 
var i nærleiken av ein A-kamp seinare.  
Dei hollandske proffane vann bare 1-0.

Etter 1-1 heime mot Mjøndalen, vart 
det 2-4 mot Vålerenga. Referatet frå 
kampen i Stavanger Aftenblad gir eit 
godt bilete kva tilstand klubben var i: 
«Bryne kjemper for tida like meget en 
kamp utenfor banen. Situasjonen er 
nå så kritisk på skadefronten at det er 
nummeret før forbipasserende friske 
folk kan risikere å bli innkalt til trening 
på stadion. I går måtte Stig Norheim 
forlate banen med brist i fem tenner. 
Andre spillere er på banen i en tilstand 
som burde tilsi tilskuerplass. I forrige 
uke stilte sju Bryne-spillere på trening.»

Det vart meir og meir klart at målset-
ninga om seriemesterskap  var urealis-

tisk. Den målsetninga hadde ikkje lagt 
inn at om lag 50 % av spelarane til ei 
kvar tid var skada.

Marginane var heller ikkje på Bryne 
si side. Heime mot Rosenborg, der jun-
ioren Leif Rune Salte scora sitt første 
seriemål, fekk Bryne straffespark på 
overtid på stillinga 1-2. Gabriel var ekse-
kutør, og skildra det slik i sin faste spalte 
i Aftenbladet:

 «Ja, ja, så ble jeg en erfaring rik-

ere. Å brenne straffespark på overtid 
kan sammenlignes med å brenne det 
avgjørende sparket i en straffespark-
konkurranse.  Jeg har ofte tenkt på hvor 
fryktelig det måtte være for den stakka-
ren som misser det avgjørende sparket. 
I går fikk jeg oppleve det selv, og la det 
være sagt med en gang: Det var en op-
plevelse jeg kunne vært foruten. Men 
var det ikke typisk for Bryne anno 1985 
at det gikk som det gikk. Det meste har 
gått på tverke i år.»

UNDER STREKEN
Ein ny negativ milepæl vart nådd tre 

dagar seinare i Bergen. For første gong 
i den øvste divisjonen tapte Bryne tre 
kampar på rad.  Brann vann 2-1 i ein 

Trenar Kent Karlson trøystar ein rørt Gabriel Høy-
land etter at plassen er sikra. (Stavanger aftenblad)
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kamp Trond Sirevåg måtte ut med lysk-
estrekk, og Gabriel Høyland måtte over-
ta hans plass som midtstoppar!

Med bare 14 poeng på 16 kampar 
hadde Bryne same poengsum som 
tre andre lag på kvalifiseringsplass og 
bare eitt poeng ned til Brann på direkte 
nedrykksplass.

I neste heimekamp, mot Kongsvinger, 
scora Arne Larsen Økland sitt første  
seriemål for Bryne sidan 1980. Det 
heldt til eitt poeng. Eitt poeng vart 
det også i Kristiansand i eit mållaust 
oppgjer. Økland scora igjen mot Molde 
i Molde, og hadde nok ein ball i nettet i 
sluttminutta, men scoringen vart  
annulert, noko som fekk ein hardt pressa 
Kent Karlsson til å eksplodera.

I den nest-siste heimekampen kom 
omsider den første seieren etter ferien. 
Sjølv om Økland ikkje scora, var han 
banens bestemann då Moss vart sendt 
heim med 1-2. Dei tre poenga var langt 
frå nok til å sikra ny plass, men med 
nedrykksklare Eik i nest-siste kamp,  
rekna dei fleste med at dette var på 
plass før siste seriekamp mot Viking.

Men kva skjer? Eik, som bare hadde 
tatt 6 poeng på 18 kampar vann 1-0 mot 
eit humørlaust Bryne-lag. Dermed låg 
Bryne på kvalifseringsplass før siste  
serierunde. Tap mot Viking kunne  
medføra direkte nedrykk

«PÅ KANTEN AV STUPET»
Det utenkelege, at gullfavoritten 

skulle rykka ned, var i ferd med å skje. 
Det ville i så fall bety reduserte inntek-
ter på 2 millionar, halvparten av buds-
jettet, meinte Rune Hauge. Også Time 
kommune, som ikkje alltid hadde gitt 
uttrykk for så veldig interesse for fot-
ballens betydning for Bryne som stad, 
begynte å forstå alvoret.   —Bryne er 
gull verdt – for Bryne og Jæren, slo ord-
førar Ingulf Bergstad fast.

«Mønsterklubben Bryne. På kanten 
av stupet», var tittelen på ein artikkel i 
Stavanger Aftenblad før den avgjerande 
kampen. 

 Spenningen var stor i klubben den 
siste veka før Viking-kampen. Det same 
var spenninga i Bergen. Brann låg nem-
leg endå meir i faresonen, og Bergens 
Tidende ringde opp synske Anna Elis-
abeth Westerlund, som kunne fortelja 
at ho såg at eit rødt lag kom til å rykka 
ned.

Nå trengde ein eigentleg ikkje vera 
synsk for å spå det sidan to av dei 

fire laga som var involvert i den siste 
nedrykksplassen spelte i røde drakter. 
Likevel vart det diskutert  i styret om 
Bryne skulle spela i reservedraktene 
mot Viking for sikkerhets skyld. 

 Sjølvsagt vart kampen mot 
Viking spelt i dei vanlege, rød og kvite 
draktene. Westerlund fekk rett, det var 
eitt rødt lag som rykka ned. Men det var 
ikkje Bryne.

SKJEBNEDAGEN
Hadde nokon vore i tvil om det var 

rett å satsa på Arne Larsen Økland før 
skjebnekampen mot Viking, vart dei 
overbevist i løpet av 30 minuttar. Då 
hadde bømlingen scora to praktmål og i 
realiteten sikra ny 1. divisjonskontrakt. 

Viking som på førehand hadde ut-
basunert at dei skulle gjera alt som 
stod i deira makt for å spela Bryne ned, 
greidde aldri å mobilisera same viljen 
som Bryne-spelarane på ei tung haust-
matte. Det var bare Bryne dei første 
30 minutta, og sjølv om stavangerlaget 
kom meir med utover i kampen, var sig-
eren aldri trua.

I Bergen vann Mjøndalen 3-1 over 
Brann, og dermed rykka bergenslaget 
direkte ned. Det var nok til at Bryne 
ikkje kunne bli dårlegare enn nummer 9 
ettersom  Bryne med to poeng mått gå 
forbi anten Molde eller Moss som spelte 
mot kvarandre. Ikkje uventa enda den 
kampen med eitt poeng til begge, og 
dermed måtte Moss ut i kvalifisering.

Kor dramatisk denne lørdagen var for 
alle som var glade i Bryne FK, ga denne 
skildringa av Egil Rugland i Dagbladet 
under tittelen «Skjebnedagen» eit 
svært godt bilde av:

«Hver eneste dag den siste uka: 
Lokal- og rikspressen. Overskriftene 
griner mot Gabriel Høyland. 2. divisjon 
er nær, Bryne. Bunnstrid, bunnstrid, 
bunnstrid.. 

Noen timer før den avgjørende kamp-
en mot Viking, kaster Gabriel Høyland 
avisene i veggen. Han orker ikke å 
lese mer. Han føler bare det kolossale 
presset. Gullfavoritten før sesongstart 
er i ferd med å bli årets fiasko.

Hvem skulle trodd det? Bryne i 
nedrykningsstriden. Gabriel Høyland 
gjør seg klar til sin viktigste kamp noen-
sinne – mot Viking, erkerivalen som hat-
er å tape mot Bryne. Nå skal 11 spillere 
fra «byen» være med på å bestemme 
Brynes framtid i norsk fotball.

Oppvarming. Gabriel Høyland skyter 
keeper Per Egil Nygård varm i et hjørne 
av treningsbanen. Så går han hvileløs 
omkring. Puster dypt. Trikser litt med 
ballen. Ser opp som om han påkaller 
hjelp ovenfra. En rask five-a-side med 
resten av spillerne. Om to timer er det 
over..

Thorodd Pressberg setter kamp-
en i gang. Gabriel finner plassen som 
venstre breddeholder på midtbanen. 
Kommer inn i spillet allerede fra start. 
Jobber bakover, inviterer til det lette 
tekniske spillet samtidig som han regis-
trerer at gjørma klistrer seg til leggene, 
strømpene og skoene. Gabriel spiller for 
å overleve – i 1. divisjon.

Gradvis sniker den gode følelesen seg 
inn. Arne Larsen Økland header først 
praktfulle mål etter innlegg fra Stig Nor-
heim. Selv bidrar han med et frispark 
som Paul Folkvord stusser til Arne – 2-0. 
Saken er klar. Annen omgang er en ren 
formalitet. Moss spiller uavgjort, Brann 
taper. Bryne er fortsatt i 1. divisjon.

Gratulasjoner fra Viking-spill-
erne, medspillerne, elleville ledere og 
Bryne-entusiaster. Trener Kent Karlsson 
tar turen i garderoben og omfavner alle 
spillerne. Så er det Gabriels tur. Den 
tidligere VM-spilleren kaster seg om 
halsen på Gabriel. Vil liksom ikke slippe 
taket. 
 —Takk, Gabriel! 
Det er da 30-åringen Gabriel Høyland 
ikke klarer mer. Han lar tårene få fritt 
løp. Pressefolkene ser det, blir litt brydd. 
Men Gabriel lar det stå til. Fotografene 
knipser motvillig. Han har ingenting å 
skjule. BRYNE HOLDT PLASSEN!

—Aldri mer en slik sesong, erklærer 
Gabriel med ettertrykk. — Jeg har aldri 
vært så nervøs foran en kamp. Først 
nå skjønner jeg hvilken bør jeg har 
båret på. Så skulle man kanskje tro at 
han ikke orket å gå på en ny sesong. 
Men Gabriel Høyland, spillernes mann, 
ledelsens mann og publilkums mann 
erklærer uten å nøle: —Jeg fortsetter!»

Desse 11 starta mot Viking: Per Egil 
Nygård – Tom Sørheim, Trond Sirevåg, 
Geir Giljarhus, Asgeir Kleppe – Bernt 
Mæland, Jan Madsen, Stig Norheim, 
Gabriel Høyland – Arne Larsen Økland, 
Paul Folkvord. Paal Fjeldstad kom inn for 
Jan Madsen. Tor Fosse og Hugo Hansen 
som spelte dei fleste seriekampane i 
1985, stod over.
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3. PREMIE 
Skin skipakke Rossignol (verdi 10.300,-) 

1. PREMIE 
Ford Fiesta (verdi 200.000,-) 

2. PREMIE 
Reisegavekort (verdi 25.000,-) 

Nå er vi i sluttspurten! Trekning i Bryne FKs 
billotteri skjer i pausen på første  hjemmekamp 
søndag 15. april. Kjøp lodd nå og en splitter ny 
Ford Fiesta kan bli din! Lodd selges i klubb huset 
og i Brynebutikken, samt utvalgte lørdager  
på M44. Bilen kan du se på M44 de siste  
to ukene, og lørdag 14. april treffer du hele 
 spillerstallen. PS: Kun 5000 lodd a kr. 100,-. 
Det gir store vinnersjanser!

EN FORD FIESTA
14.04: Hele spillerstallen er på M44 og viser fram bilen.
15.04: Vi trekker de heldige vinnerne på kampen!
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REISEBREV FRA 
TYRKIA

I år valgte vi Tyrkia som destinasjon for 

a-lagets årlige treningsleir. Tyrkia har 

de siste par årene ikke vært mye brukt 

av norske lag grunnet urolighetene i 

landet, men nå som situasjonen har roet 

seg litt igjen ønsket vi å teste dette.

Turen gikk med Intertraining/SB Sport 

til Belek, og reisefølget bestod av 32 

personer i tillegg til at sønnen til Ole, 

Alexander, var med. 23 spillere og støt-

teapparat dro nedover lørdag 10. mars.

Det ble en fantastisk uke, hvor vi var 

heldige med været hver dag. Rundt 20 

varmegrader gav oss optimale tren-

ingsforhold. Dagene på en treningsleir 

består stort sett av trening, behandling, 

hvile og måltider. Men det ble også gjen-

nomført spillersamtaler, møter, diverse 

konkurranser og sosiale tiltak.

Spesielt trenernes Mesternes Mester- 

konkurranse var et daglig høydepunkt. 

Her fikk spillerne testet seg på en rekke 

ting som ikke nødvendigvis var fotball-

relatert.

Det var lagt opp til en kamp i løpet av 

uka, og der møtte vi et godt svensk 

lag som ble nummer seks i Superettan 

2017. IFK Varnamo tok tidlig ledelse, 

men vi var fullt på høyde gjennom hele 

kampen. Ingen kunne sagt noe på om vi 

hadde vunnet, men vi var ikke gode nok 

i siste fasen av spillet. Dermed ble det 

tap, men laget fikk en god gjennomk-

jøring.

I Tyrkia får vi mye for pengene. Det er 

rimeligere enn å reise til f. eks. Spania, 

og standarden er på mange områder 

bedre. 

Alt i alt fikk vi en meget god uke med 

godt utbytte. Spillergruppa er en sam-

mensveiset gjeng, hvor alle har ambis-

joner både på egne og klubben vegne. 

Med en snittalder på drøye 22 år har vi 

også en ung gruppe som kan gi oss mye 

glede i årene fremover.

Det nærmer seg sesongstart og både trenerne og spillerne gleder seg veldig til 
alvoret er i gang. 

Tekst/Foto: Asle Tjøtta
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SVAR
QUIZ 
QUIZ SIDE 24 SVAR:

Har du 
Alt på det rene?

Tekstil-Vask tilbyr 
et godt førsteinntrykk

Hva gjør vi?
•    Utleie av matter med og uten logo
•    Vask og reparasjon av arbeidstøy
•    Utleie av sengetøy
•    Utleie av duker og servietter
•    Tekstiladministrasjon
•    Utleie av mopper

Hvorfor bruke oss?
•    En trivelig og dyktig gjeng som gjør det beste for deg
•    Moderne vaskelinjer
•    Miljøbevisst 
•    Iso-sertifisert
•    Faste kjøreruter i hele Rogaland
•    Nærhet til kundene og korte beslutningsveier 

Kontakt oss i dag for tilbud.
Vi stikker gjerne innom og tar en prat om dine behov. 

Tekstil-Vask Sør AS
Bjorhaugslettå 3 – 4365 Nærbø
982 17 295 – leiv@tekstilvask.no
tekstilvask.no

– ALT PÅ DET RENE

V
in

n
ar

sk
al

le
.n

o

Følg oss på

1987 - Erling Undheim
1989 - Erik Mykland
1991 - Mons Ivar Mjelde
1993 - Vidar Apeland
1994 - Einar Braut
1997 - Jørgen Rangnes
1999 - Kenneth Giske
2001 - Peter Olofsson
2002 - Marek Lemsalu
2004 - Vidar Nisja
2006 - Jørn Hagen
2008 - Jaakko Nyberg

QUIZ SIDE 24 SVAR:
1.)  3. divisjon.
2.) Tap 1-0
3.) Bryne seier 4-2.
4.) Ledet 2-1 til gjenstod 8 min. Tapte 3-2.
5.) Spilte vårsesongen. Solgt til Bayer Leverkausen.
6.) Tapte 0-2 hjemme , vant 2-1 borte mot Vinterslag 
fra Belgia.
7.) Asgeir Kleppa, Trond Sirevåg, Gabriel Høyland, 
      Oddgeir Mellomstrand og Per Egil Nygård
8.) Arne Larsen Økland
9.) Kjell Tennfjord
10.) 5-1 seier !
11.) Rangvald Soma
12.) Klokkesvingen.
13.) Rune Ottesen.
14.) Knut Dørum Lillebakk.
15.) Allan Borgvardt.
16.) Aleksander Midtsian



PROFILPARTNERE

S-MAXFORD
Norgespremiere 
8. juni

De er velkommen inn for å

SE OG PRØVEKJØRE den helt nye flerbruksbilen 

Ford S-MAX hos Kverneland Bil på Bryne. 

www.kvernelandbil.no
Bryne, Reeveien 13 - Telefon: 51 77 82 82

Tirsdag langåpent
9.00-20.00

Mandag, onsdag,
torsdag og fredag 9.00 - 16.30
Lørdag 10.00 - 14.00

ÅRETS BIL

NYHET
FRA FORD

Bryne

 

KJERNEPARTNERE

DRAKT/BREDDEPARTNERE

SAMARBEIDSPARTNERE

HOVEDPARTNER



Trim Towers i Sandnes og
Stavanger sentrum

NETTVERKSPARTNERE

Berneveien 30, 4365 Nærbø    |    www.reimeoglode.no    |    Tlf. 51 97 10 10    |    post@reimeoglode.no

 



Ønsker du å bli en Diadora-klubb?
klubb@wenaasnordic.com   //   www.wenaasnordic.com
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MENS VI VENTER

-Vi er optimistiske med tanke på den 

kommende sesongen sier medtrener 

Sel. 

Sesongoppkjøringen har vært positiv. Vi 

har trent både godt og fornuftig. Et av 

fokusområdene vi har jobbet mye med 

er hvordan vi ønsker å opptre både  

offensivt og defensivt. Her har vi klare 

og tydelige retningslinjer som spillerne 

skal forholde seg til. 

 – Vi hadde en god treningsuke i Tyrk-

ia, der vi fikk trent godt, samt bygget 

videre på vårt gode lag og samhold. 

Det er veldig viktig for oss å ha et bra 

samhold i gruppen. Både på og utenfor 

banen, sier hovedtrener Hjelmhaug.

FORVENTNINGER TIL 2018

Vi i Bryne FK har som mål å kjempe i 

toppen. Bryne som klubb har som mål å 

komme tilbake til toppfotballen, og det 

er dette vi jobber mot. Vi mener vi har 

et godt nok lag til å kjempe helt i toppen 

i årets avdeling, samtidig vet vi at det er 

mange andre gode lag som satser  

veldig. Både EIK, Arendal og Hødd ruster 

opp, i tillegg tror vi et par av oslolagene 

blir sterke. Det blir med 

andre ord ingen enkel oppgave, men vi 

er veldig innstilte på å gjøre det som 

står i vår makt for å lykkes, understrek-

er Hjelmhaug og Sel. 

 – Jeg tror årets avdeling er tøffere i år 

enn i fjor, noe som stiller enda høyere 

krav til både oss trenere og til spill-

ergruppen, men vi er optimister, mål-

setningen vår er opprykk, forteller en 

offensiv Sel.       

NYE SPILLERE

Når vi henter nye spillere er vi veldig 

bevisste på hvilke typer vi ser etter. Vi 

jakter spillere som bidrar positivt både 

på og utenfor banen. Vi mener det er 

viktig å signere spillere som har et stort 

ønske om å spille for Bryne FK. De må 

være profesjonelle, samt vise stor  

treningsvillighet og lojalitet. 

Her føler vi at vi har lykkes, sier 

medtrener Sel. Vi mener nysigner- 

ingene, El Ghaouti, Fjelde, Rosland, 

Skjørestad og Spiridonov passer veldig 

bra inn i vår spillermodell. Sportslig har 

vi offensivt fått inn rutinerte spillere 

med x-faktor i El Ghaouti og Rosland. 

Bakover på banen har vi hentet erfarne 

spillere, som alle har hevdet seg på nivå 

3 eller høyere tidligere i karrieren. Alle 

fem er veldig flotte gutter som har glidd 

godt inn i gruppen, og som bidrar til det 

gode felleskapet vi har i klubben.

2017 VS 2018

Sammenlignet med fjoråret føler vi 

altså at vi er forsterket. Vi mener vi har 

en mer homogen spillergruppe nå, med 

typer som kompletterer hverandres 

ferdigheter på en fin måte. Vi er mer 

samspilte kontra i fjor. De unge har blitt 

enda et år eldre, og i tillegg har  

langtidsskadede Addo returnert, samt 

at nyopererte Jacobsen viser stor 

fremgang. Begge disse blir nesten 

som nysigneringer å regne, ettersom 

de begge gikk skadet nærmest hele 

fjorårssesongen, understreker Sel.

OG HELT TIL SLUTT

Vi håper dere som støtter oss i tykt og 

tynt, gleder dere like mye, og er like 

klare for en ny sesong som oss trenere 

og spillere. Dere løfter oss frem. Håper 

vi ses på kamp, avslutter Hjelmhaug og 

Sel.

Heia Bryne!

Det nærmer seg sesongstart og både trenerne og spillerne gleder seg veldig til  
alvoret er i gang. 

Tekst: Paul Ove Laland, foto: Asle Tjøtta
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Enebolig i rekke, 6-roms,  BRA 195 m2 + garasje/bod
Pris fra 5 698 000,-

blockwatne.no/orstad

Gabriel Edlands veg 30-40 Orstad

Enebolig, 5-roms, BRA 167 m2 + garasje/bod
Pris fra 5 548 000,-

blockwatne.no/soldoggvegen

Soldoggvegen 7 og 9 Bryne

Enebolig i rekke, 6-roms,  BRA 201 m2 + garasje/bod
Pris fra 6 448 000,-

blockwatne.no/orstad

Gabriel Edlands veg 16-24 Orstad

Enebolig, 6-roms, BRA fra 149-180 m2 + garasje/bod. Pris fra 5 698 000,-

blockwatne.no/dynjarbakken

Dynjarbakken Kleppestemmen

Enebolig, 6-roms, BRA 193 m2 + garasje/bod
Pris fra 4 198 000,-

blockwatne.no/skoratuaa

Skoratuå 17 Skoran Sirevåg


