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Topp til Tå er Jærens største 
velværeklinikk med et stort 
utvalg behandlinger innen:

• HUDPLEIE
• MASSASJE
• FOTPLEIE
• HÅRFJERNING
• NEGLER
• VIPPER OG BRYN
• MAKE-UP

Storgata 40, 4340 Bryne
Tlf. 51482712 // topptiltaa.com
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«FOTBALL ER SÅ MYE 
MER ENN BARE FOTBALL»
Det var Hans Olav Braut som brukte 

disse ordene i sin takketale etter at 

han nylig mottok NFF Rogalands gull-

merke for sin mangeårige innsats som 

leder av fotballkretsen, leder i Orre 

IL, og i Bryne FK som oppmann og 

medtrener.  

I Bryne FK var nok cupmesterskapet 

i 1987 det store høydepunktet.  Dette 

utsagnet fra hedersmannen Hans Olav 

var nok med tanke på at fotballen har 

plass og oppgaver til alle, der du som 

han også sa «kan bruke av deg selv».

Min påstand er at det ikke er noe som 

kommer i nærheten av fotball.  Da 

har jeg tatt med at det er en familie i 

Sandnes som får mye velfortjent  

oppmerksomhet.  Det samme med en 

gjeng på Nærbø der vi antakelig bare 

har sett starten av en bragd som også 

vekker velfortjent oppsikt, og som vi 

alle heier mye på.  Sorry, men dette er 

altså en hyllest til «the beautiful game».

Med sine 375 000 aktive utøvere er  

fotball dobbelt så stor som idrett  

nummer to, som faktisk er ski. Ikke 

alle er klar over at fotball også er den 

største kvinneidretten.  Tar du så med 

alle foreldre, besteforeldre og andre 

som gjør en innsats som trenere,  

lagledere, tillitsvalgte, eller rett og slett 

bare kommer og ser på, så kan du helt 

sikkert regne at minst halve befolkningen 

er direkte engasjert i fotballen. 

Det kanskje beste eksempelet på hvor 

mye fotball engasjerer så vi under VM 

i sommer.  Det er ingen annen begiven-

het som fyller stadioner for å se kamp 

på storskjerm (Idrettsparken i Køben-

havn), eller tenk på alle som gjorde det 

samme rundt om i Norge og andre land.  

Ole Gunnar Solskjær var nok verdens 

desidert mest kjente nordmann også før 

det som skjer i disse dager.  Når nå  

Sunny Boy sørger for at solen igjen 

skinner over Rainy Manchester, så  

kommer han til å forbli den mest kjente 

til evig tid! 

Vi er jammen heldige vi som har denne 

lidenskapen som gjør at vi i 90 minutter 

kan glemme alt annet og bare  

konsentrere oss om noe som i bunn og 

grunn egentlig er ganske uviktig – eller 

det viktigste av alle uviktige ting …  

Tenk på alle de gangene fotball har vært 

inngangen til smalltalk eller  

vennskap.  Alle kan ha en menig om  

fotball uavhengig av status og klasse, 

om du er professor eller analfabet, 

bonde eller oljearbeider.

Så lykke til med sesongen i 2019 om 

du er av den ene prosenten, for ikke å 

si promillen, som er så heldig at du er 

blant toppspillerne – eller om du er en 

av oss andre heldige.

Nils Steinsland

STYRELEDER

Største idretten - aktive utøvere

0 100 000 200 000 300 000 400 000
Fotball

Ski

Golf

Håndball

Gymn/Turn

Friidrett

Skiskyting

Jenter 6-12 Gutter 6-12 Jenter 13-19 Gutter 13-19 20+ år
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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
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Følg oss på

KONFERANSE  - EVENT  - MULTIMEDIA  - TEKNIKK
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Conventor_BryneFK_Kampfakta_A6_105x148mm_3mm bleed.pdf   1   05.04.2016   12.42.59

Ladestasjon til el-bil er en smart investering. 

På grunn av brannfare anbefales det ikke å lade bilen  
i stikkontakt. En hjemmeladestasjon er derimot en  

trygg løsning – i tillegg lades bilen raskere. På flere av 
løsningene kan du kontrollere forbruk av strøm, statistikk 
og ladestatus. Som autorisert installatør tar vi ansvar for 

at du får en god og trygg løsning for bilen din. 

Vi tilbyr løsninger for alle typer ladebehov, og  
leverer løsninger for private, borettslag og næringsliv.

LADESTASJON HJEMME
Lad bilen trygt og hurtig

VESTHAGEN 9, BRYNE  
51 77 92 00  
BRYNE-ELEKTRISKE.NO

GRATIS  
BEFARING
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 Jan Halvor Halvorsen

Født: 08.03.63

Sivilstand: gift med Hilde

Barn: Kathrine 33 år, Jesper 26 år,  

Torben 24 år, Jonas 21 år

Barnebarn: Alba 4 år 

Det begynner å bli noen år siden Bryne 

var i Tippeligaen, 2003 var året. Det 

er mange år siden det. Vi spilte kvalik 

i 2006, vi møtte Odd. Resultatet skal 

vi ikke rippe opp i. Siden har det gått 

opp og ned og til og med ned på nivå 3. 

Vi har opplevd flere oppturer som hver 

gang vi møter Viking i cupen. Spesielt 

triumfen på «Jåttåpottå» i 2014 var 

en vanvittig opplevelse. VG lagte en 

stor sak på den bragden. Nå var Bryne 

på vei til Tippeligaen igjen. Sånn ble 

det ikke, det ble nedrykk i stedet. 

Mannen som skal guide oss ut fra 

denne ørkenvandringen heter Jan  

Halvor Halvorsen. Brynemagasinet  

tok en prat med Jan Halvor.

Gjennom en lang trener og spiller  

karriere har Jan Halvorsen møtt Bryne  

utallige ganger med vekslene resultat.

Den vonde og de gode minnene har du 

her.

Den vonde. 

Cupfinalen i 1987. Tap 1-0 mot Bryne. 

– «Vi (Brann) var best men vi tapte 

kampen. Jeg ble aldri cupmester i 

Norge, men jeg ble dansk cupmester 

med AGF. Får trøste meg med det»

De gode. 

Trener for Byåsen 1997 på Bryne Sta-

dion, seier 5-1, en perfekt kamp for Jan 

Halvor med en oppvisning i effektiv  

4-3-3 fotball. 

-«De to kampene glemmer jeg 

aldri. Seiersfølelsen når du vinner 

fotballkamper som trener, er mye 

sterkere enn som spiller. Som 

spiller deler du seiersfølelsen med 

spillerne, som trener er du alene 

med ansvaret. Og kamper som 

disse to, der alt klaffer, er bare 

fantastisk». 

Som ikke det skulle være nok så 

skulle det gå enda verre når vi 

møtte Notodden med Jan Halvor 

på trenerbenken i 2007. 7-0 til 

Notodden stod det på resultattavlen 

når kampen var slutt.

Vi har unnagjort flere treningskamper 
med høyst variable resultater. Hvordan 
ligger vi an? 

- «Vi ligger godt an. Vi har dobbel 

dekning i alle posisjoner og mange unge 

spillere som er klar til å utfordre de 

eldre spillerne. Bredden og kvaliteten 

på troppen er jeg veldig fornøyd med. 

Viktig å ha stor tropp med tanke på 2-er 

laget og eventuelle skader og karantener».

Du er en 4-3-3 trener. Hvordan ønsker 
du at Bryne skal fremstå i denne  
formasjonen?

-«Vi skal angripe med mye folk, komme 

rundt på kantene, komme til innlegg og 

ha masse folk i boksen. Vi kan selvsagt 

ikke kaste folk frem ukritisk. Vi må hele 

tiden balansere og i den sammenheng 

har den defensive midtbanespilleren en 

veldig viktig jobb. De to indreløperne er 

box til box spillere, de må ha stor  

løpskapasitet.»

Treningskampene har vært blada kost, 
stortap mot Jerv og Sola! Har du roen 
eller....

-«Jada. Jan Halvor smiler. Det har  

svingt litt og vi må se litt bak  

resultatene, spesielt på denne tiden av 

året. Vi er i fin utvikling og kampene 

mot Hviterussland-laget og mot Arendal 

så vi veldig gode ut. Vi var solide  

defensivt og det er viktig. Vi kan ikke 

dele ut på baklengsmål, det blir lite  

poeng av det».

Fredrikstad, Egersund og Arendal har 
uttalt at de vil opp. Er vi klar til å ta opp 
kampen?

-«Målet vårt er å utvikle de spillerne 

vi har til rådighet. Det er masse talent 

i troppen og det skal veldig lite til før 

flere av spillerne tar nye steg. Dette kan 

fort gå bra, sier en som vanlig blid  

Brynetrener».

HOVEDTRENER 
HALVORSEN
Tekst: Gabriel Høyland. Foto: Asle Tjøtta
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Din klubbleverandør  klubb@ultimatenordic.no



Her er historien om Bryne FK fra starten i 1926 og fram til 2016. Fotballen tidlig 
på 1900-tallet var noe helt annet enn da Bryne FK på 60-tallet nærmet seg norges-
toppen. I boken får vi historien, og historiene, fra disse årene. Ikke minst får vi et 
grundig innblikk i da Bryne FK befestet seg som en av de ledende klubbene i Norge.

Forfatterne Kjell Olav Stangeland og Reidar B. Thu kjenner Bryne FK bedre enn noen, 
og i boken forteller de om både kjente og ukjente episoder i Bryne FK sin historie. 
De store kampene gjenoppleves, og profilene både på og utenfor banen trekkes frem.

Bilder og avisoppslag supplerer 
tekstene, så boken blir en prakt-
bok som vil glede alle som er 
glad i fotball, og ikke minst; 
alle Brynepatrioter.

Boken blir på over 600 sider, 
og vil koste kr 499,-.

BESTILLING AV BOKA 
Boka kan allerede nå bestilles 
hos Bryne FK. Boka vil sendes 
til trykk omkring seriestart, 
og blir 4 uker senere levert 
til Bryne stadion. Om nødvendig, 
kan boka sendes til en adresse 
mot et gebyr.

Bestilling sendes til Kristin Løge 
på: kristin@brynefk.no. Har du 
noen spørsmål, vennligst 
ring 918 85 186.

Dette blir en flott gave til 
forskjellige anledninger. 
Eller rett og slett bare en 
gave til deg selv. Vi kan også 
få laget gavekort, dersom du 
vil gi boken i gave før utgivelse. 

For egne bedriftstilbud, 
kontakt Kristin Løge.  

OM BRYNE FK
PRAKTBOK G
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PÅ DRAKTA FOR 
TREDJE ÅRET PÅ RAD

Kontoret på Nærbø åpnet i 2011. – I 2013 

fikk vi henvendelse fra Bryne angående 

støtte, og siden har vi vært med, forteller 

Ommund Braut, som er avdelingsbanksjef 

på privatmarkedet. – Klart vi må støtte 

Jærens superlag, sier han, vel vitende 

om at det kanskje er noen fra en nærlig-

gende håndballklubb som vil rynke litt 

på nesen av den beskrivelsen.

- Det er klart at Nærbø IL med sin hånd-

ballsatsing er en sterk konkurrent til 

Bryne på dette området, men vi ser helt 

klart verdien av det nettverket Bryne 

gir oss, forteller Braut. - Slik bankdriften 

har blitt i dag, når kundene er så vidt 

lite innom banken for å gjøre sine nød-

vendige gjøremål, er det viktig for oss å 

komme oss ut til kundene. Dette gjør vi 

delvis gjennom den synligheten reklame 

på drakt gir oss, men også gjennom det 

meget gode nettverket Bryne tilbyr sine 

støttespillere, sier Braut.

Heidi Brosten Vaaland er senior rådgiver 

i Sparebanken Vest Nærbø og nikker 

samtykkende til Brauts redegjørelser. – 

Det handler selvfølgelig også om at vi 

har et samfunnsansvar, men det er klart 

at vi synes det er bra å kjenne at vi får 

noe tilbake. Der har Bryne mye å tilby – 

for eksempel er frokostene med kjerne-

sponsorene gode arenaer for å bygge 

relasjoner, forteller hun.

Sparebanken Vest er også stolt av sitt 

engasjement i Uego. – Det er viktig for 

oss å støtte opp om holdningsskapende 

arbeid blant barn og unge, og Uego er et 

godt eksempel på slikt arbeid. – Jobben 

som Bryne gjør med Uego-ambassadør 

Pål Fjelde i spissen blir lagt merke til, 

og det er vi stolt av at vi er en del av, 

forteller de. – Blant mye kan man for ek-

sempel nevne regnbuekapteinsbindene, 

som viser at klubbene er inkluderende 

og tolerante. Viktig å nevne er det at 

Uego har vært med på å sikre en større 

del av vår banks gavefond til dette  

distriktet, sier Braut tydelig engasjert.

- Gavefondet til Sparebanken Vest er 

stort og vokser stadig. Fra 50 millioner 

i 2016 til 470 millioner i 2019 (med for-

behold om godkjenning) er en betydelig 

vekst, og dette ser vi på som meget 

positivt, sier han.

Sparebanken Vest Nærbø har også  

opplevd vekst i årene etter oppstart. 

Selv med et innslag av tøffe tider i  

distriktet, har bankkjempens lille, lokale 

avlegger gått fra 9 til 12 ansatte og hatt 

en stadig økonomisk vekst. – Vi ser i 

disse dager etter lokaler på Klepp for 

å enda bedre kunne gi service til våre 

kunder der, forteller Braut. – Og service 

er vi gode på! Vi får daglig henvendelser 

fra folk som sier vi har god service, og 

da gjør vi noe riktig, sier han. – Vi er en 

del av en stor bank som mange kanskje 

forbinder med Bergen, men her i distriktet 

skal vi være en lokalbank, med den 

tradisjonelle tilgjengeligheten og  

servicen man forbinder med  

lokalbanker, avslutter han.

Sparebanken Vest har i lenge vært en av våre samarbeidspartnere. I år er det tredje gang de er 
med på drakta.

Tekst & foto: Ulf Emil Rakvaag



SPAREBANKEN VEST NÆRBØ

• Åpnet 2011

• Sponsor av Bryne siden 2013

• 12 ansatte

• Tilbyr: banktjenester til private, egne næringsdrivende og bedrifter,  

   forsikring, sparing, eiendomsmegling, leasing og aksjehandel.

• Utlånssaldo pr i dag: ca 5,5 milliarder kroner
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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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Påfyll?
5 UKER
KUN KR 5

Ubegrenset tilgang til 
alt innhold på jbl.no

“SETT DET PÅ BRYNE”

Støtt Bryne FK når du 

handler! Hvis du har 

COOP medlemskort, er 

det enkelt. Du ber om at 

kjøpet ditt reg istreres på 

”Brynekontoen” – så går 

kjøpsbonusen rett i beina 

på heltene i rødt og hvitt. 

De lover å kvittere!
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SPENNENDE TIDER!

Nå skjer det. I sommer starter byggin-
gen av ikke bare ny fotballhall, men en 
ny storstue for hallidretter i byen og 
for skolene. Det vil bli et kjempeløft for 
klubb, by og kommune. Og dette vil gi 
hallidretter og skoler en vesentlig bedre 
hverdag. Det gleder vi oss til!

Forhåpentligvis er dette bare starten 
på en kontinuerlig oppgradering av hele 
anlegget. I fremtidsplanene ligger også 
kunstgras på hovedbanen, trimpark 
mellom hovedbane og Aarbakkebanen, 
ny tribune der hvor Store Stå er i dag, 
nytt boligbygg med ståtribune i nordre 
sving, utbygging av tomteområde sør 
på stadionområdet og ikke minst ny 
hovedtribune på østsiden der hvor den 
gamle sittetribunen er i dag.
Alt i alt vil dette løfte hele området 
vesentlig, og vil gi klubben og mange 
andre vesentlig bedre fasiliteter. Mer om 
selve hallen kan du lese lenger ut i dette 
magasinet.

Dette vil selvsagt også gi klubben en 
del praktiske utfordringer. I en lengre 
periode vil det være redusert kapasitet 
i forhold til baner, og dette må vi løse. Vi 
er allerede i dialog med kommunen og 
naboklubber for å se på muligheter.
Det vil selvsagt også bli en lang periode 
med mye anleggsvirksomhet på stadion- 

området og tilhørende adkomstveier. 
Dette vil påvirke adkomsten og parker-
ingsmuligheter på stadion i en viss grad, 
og også her må vi finne gode midler- 
tidige løsninger. I tillegg vil selvsagt  
sikkerhet for alle som ferdes på og til/
fra stadion stå i høysetet.

Jeg vil uansett be alle som ferdes i  
området, eller som i forskjellige  
anledninger vil ha ærend på Bryne sta-
dion i  
byggeperioden, om å vise 
forståelse for bygge- 
aktiviteten og tilpasse 
seg deretter.

Ellers ser vi veldig frem til 
ny sesong!
Alle lag er godt i gang 
med forberedelsene, og 
seriestart er allerede  
unnagjort for mange lag 
når du leser dette  
magasinet. Vi gleder oss 
til å se mange barn og 
unge i aktivitet igjen, og 
mye fotballglede. Vi gleder 
oss til å kjempe om  
poeng, og håper at vi kan 
hevde oss både på dame- 
og herresiden i sesongen 
som kommer.

Vi skal fortsatt gjøre alt vi kan for å 
så fotballglede, dyrke talent og høste 
mirakler. Det er klubbens visjon.

Med ønsker om en god og morsom  
sesong 2019!

Asle Tjøtta

Bryne FK går spennende tider i møte. Endelig ser det ut til at vi skal komme i gang med en 
sårt tiltrengt utvikling på anlegget vårt. Det er ikke én dag for tidlig! 
Som kjent eier klubben sitt eget anlegg. I mange år har vi jobbet for å komme i gang med en 
utvikling av anlegget, slik at vi kan tilby bedre fasiliteter til barn og unge, samt bedre mulighet 
for klubbens toppsatsing.

DAGLIG LEDER

Vardheivegen 60, 4340 Bryne
952 99 844 | trykkeri@jprint.no
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NYHET     

GABBA

BØLGER
NN07

NYHET     

GABBA

BØLGER
NN07

POLO RALPH LAUREN
GANT

TIGER OF SWEDEN
RICCOVERO

FRISLID TREND
SAND

MATINIQUE
SUPERDRY

DIESEL
LEVIS

REPLAY
DSTREZZED

JOHNNYLOVE
UBER
NN07

MEYER
T.G.A SKO

URBAN PIONEERS
GABBA

COLE HAAN
BUGATTI

PLAIN
CALVIN KLEIN 
HOLZWEILER

COLE HAAN
ECCO

Følg Eikhi på facebook, instagram og snapchat
www.eikhi.no

NYHET     

GABBA

BØLGER
NN07

Vi har nå åpnet ny nettbutikk: 
eikhi.no
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99 Igor Spiridonov
Født 27.08.88
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3 Pål Aamodt
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6 Andreas Jacobsen
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Andreas Juvet
Hoppesad
Født 20.09.94

4 Pål Fjelde
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7 Robert Undheim
Født 16.05.92
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Sean Aerts
Født 26.09.94
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Rógvi Baldvinsson
Født 06.12.89

8 Erik Rosland
Født 18.07.95
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Vetle Lunde Myhre
Født 15.02.1991
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Petter Havsgård
Martinsen
Født 25.01.90

17 Andreas Ueland
Født 19.08.99
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Omar Fonstad 
El Ghaouti
Født 15.02.90

15 Sander Ystanes
Født 10.07.98
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11 Bjarne Langeland
Født 30.08.93
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16 Andreas Dybevik
Født 05.02.98
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Ola Johannes 
Elvedahl
Født 27.01.99
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21 Krister Wemberg
Født 21.02.92

FO
R

S
V

A
R



Side 18

26

A
N

G
R

E
P

Torben Dvergsdal
Født 23.12.00
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Sondre Svalestad 
Hovland
Født 26.05.00
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Tor André Skimmeland
Aasheim
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FØRSTE KLUBB I RETTEN
Tekst: Kjell Olav Stangeland

FRA ARKIVET

At idrettsorganisasjonar hamnar i ret-

ten, er heldigvis sjeldan. I løpet av dei 

siste månadene har det vore to slike 

rettssaker, Kåre Ingebritsen mot Rosen-

borg Ballklubb, og Henrik Kristoffersen 

mot Norges Skiforbund. RBK tapte mot 

Ingebritsen, medan den siste saka  

stadig pågår når dette blir skrive.

Om Bryne Idrettslag var den første 

idrettsorganisasjonen som hamna i  

retten har eg ikkje belegg for. Konflikten 

mellom Bryne IL  - fotballgruppa og Nils 

Ove Hellvik var den første som måtte 

avgjerast av rettsapparatet innan fot-

ball. 

Seinare har Bryne FK vore i to retts-

saker. Bryne FK vann i tingretten mot 

InterClub Ltd i 1998. Saka gjaldt kven 

som hadde rett på overgangspengar og 

prosent av vidaresal etter at Alf-Inge 

Håland vart selt til Nottingham Forest. I 

god tid før ankesaka kom opp, vart det 

forlik mellom Bryne FK og InterClub Ltd.

I 2010 vart Bryne FK dømt for usakleg 

oppseiing av assistenttrenar Matthias 

Haugaase, ei sak ikkje ulik 

den Kåre Ingebrigtsen og Erik 

Hoftun vann mot Rosenborg. 

Men så langt er saka i 1982 

den einaste der ein utøvar har 

gått til retten for å erkjenna ein 

spelarkontrakt ugyldig.

Kontraktsbunden

Bakgrunnen for saka var at 

helten frå den første seriesiger-

en mot Viking i 1980, Nils Ove 

Hellvik, melde overgang til Viking 

etter 1981-sesongen.  

Styret i Bryne IL – fotballgruppa vedtok 

at det uansett pris ikkje var aktuelt å 

løysa Hellvik frå kontrakten som det var 

eitt år igjen av. Det var derfor uaktuelt å 

gå i forhandlingar med Viking. 

Det skapte reaksjonar i Stavanger der 

Viking-formann Arne Johannessen var 

«sjokkert», og igjen presiserte at dei 

var uvitande om kontraktsforholdet då 

dei tok kontakt med Hellvik. Når dei vart 

klar over at han hadde kontrakt med 

Bryne, gav dei Hellvik beskjed om sjølv å 

ordna opp med Bryne, vart det hevda. 

Det var ein påstand som ikkje stod til 

truande. Viking vart nemleg telefonisk 

opplyst om at ein overgang til Viking var 

lite aktuell all den tid Nils Ove Hellvik 

året før hadde underteikna toårskon-

trakt med Bryne. I eit intervju i Stavan-

ger Aftenblad hausten 1982 gav Hellvik 

uttrykk for at han var smigra av interes-

sa frå Viking, men presiserte to gonger 

i intervjuet at han hadde kontrakt med 

Bryne ut 1982-sesongen. 

Det er lite sannsynleg at ikkje minst ein 

frå styret hadde fått med seg intervjuet 

med Hellvik. I tillegg vart altså leiinga 

orientert per telefon om kontrakten.   

Brynes faste haldning vakte oppsikt i 

fotball-Norge.  Mange meinte det var for 

galt at ein landslagsaktuell spelar skulle 

verta utestengt i 12 månader. Svaret 

frå Bryne var at Hellvik når som helst 

kunne spela fotball for klubben han var 

kontraktsbunden til. 

 På den tida var utgangspunktet ved 

overgangar 12 månaders karantene. Det 

innebar at Hellvik heller ikkje kunne gå 

til ny klubb etter kontrakten var utløpt 

utan overgangssum. I kontrakten var 

maksimumsbeløpet fastsett til 150.000

Sjølv om NFF hadde gitt uttrykk for at 

dei ikkje ville blanda seg inn dersom 

det vart forhandlingar mellom Bryne og 

Viking, frykta bryneleiinga at det ikkje 

ville ha blitt einighet om overgangssum 

om det hadde kome til forhandlingar. 

Dermed hadde saka likevel hamna i NFF.

Rettssak

I juni tok saka ei ny vending. Det kom 

brev til klubben om at saka kunne bli 

prøvd rettsleg. I begynnelsen av juli 

kom det stemning til Jæren Namsrett 

frå advokat Anders Rekve med krav om 

midlertidig forføyning og krav om at 

kontrakten skulle kjennast ugyldig slik 

at Hellvik skulle bli speleklar for Viking 

med umiddelbar verknad.

På vegne av Bryne IL kravde advokat 

Stavanger Aftenblad var først ute med dommen i den såkalla «Hellvik-saka». (Faksim-
ile Stavanger Aftenblad 21.07. 1981)

Nils Ove Hellvik kom til Bryne frå Frøyland som gutespelar og vart tatt opp i 
A-stallen som 17-åring. Her frå ein kamp mot Sogndal.
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Øystein Grotmol, tidle-

gare formann i hovud-

styret og medlem av 

Amatørutvalet i NFF, 

at saka måtte avvisast 

fordi kontraktsforhol-

det låg innafor Norg-

es Fotballforbunds 

sjølvdømmerett.

Begge partar vann ein 

liten siger då rettsavg-

jerda kom. Kravet om 

midlertidig forføyning 

vart avvist, men Nams-

retten kom fram til at 

saka skulle prøvast 

rettsleg. Retten meinte 

nemleg at styret i NFF 

ikkje var eit uavhengig 

organ i saka og retta 

kritikk mot måten slike 

tvistesaker vart løyst.

På den finaste som-

mardagen heile året 

1982, 14. juli, møttest 

partane på nytt i ting-

salen i Time rådhus. På 

det første rettsmøtet 

var det klart at advokat Anders Rekve 

ville prosedera på at ein ung gut var lurt 

opp i stry av skruppellause og kyniske 

fotball-leiarar. 

Eigentleg var det hovudstyret som var 

juridisk ansvarleg, men retten godtok at 

formann for fotballgruppa representerte 

klubben. Advokat Rekve gjekk langt i 

å skjella ut motparten for å ha narra 

Hellvik til å skriva under noko han ikkje 

kunne forstå konsekvensen av. Mange 

av påstandane han kom med ville nok 

ha blitt ramma av injurielovgivinga om 

dei var blitt framsett utanfor tingsalen. 

På vegne av Bryne IL framheldt advokat 

Øystein Grotmol at kontraktane var 

utarbeidd av NFF, og at Hellvik var fullt 

innforstått med kva han gjorde då han 

skreiv under. Kontrakten og konsekven-

sane var grundig gjennomgått før  

Hellvik og andre skreiv under.

Spelarforeininga, ein forløpar for  

dagens NISO, hadde dessutan oppfordra 

spelarar i toppdivisjonen til å inngå 

kontraktar med sine klubbar for på den 

måten setja eit maksimumsbeløp ved 

overgang etter kontraktstida.

Foreininga  vart lagt ned hausten 1981, 

og Tom A. Schanke vart ein slags rådg-

jevar og konsulent for alle norske fot-

ballspelarar. I eit intervju med Stavanger 

Aftenblad sa han mellom anna: —Vårt 

krav har hele tiden vært at kontrakt 

mellom spiller og klubb skulle være  

obligatorisk.

Dette og andre sitat vart lagt fram i 

retten, men advokat Rekve tilbakeviste 

alt og meinte at avissitat ikkje var noko 

bevis fordi det var usikkert kva som var 

blitt sagt og kva journalisten hadde  

oppfatt og sett ned på papiret. Dette var 

i opptakskassettens tidsalder, og i min 

«rack» låg det som regel ein kassett 

klar til opptak dersom det kom musikk 

eg ville ta opp. Då NRK Stavanger intro-

duserte eit intervju med Nils Ove Hellvik 

våren 1982, var eg rask til å trykka på 

record-knapppen.

I intervjuet forklarde Nils Ove Hellvik 

at han var fullstendig klar over konse-

kvensane ved å inngå kontrakt, og at 

han hadde skrive under med opne augo, 

men hadde angra i ettertid.

Advokat  Rekve kjempa med nebb og 

klør for å hindra at opptaket skulle 

leggjast fram i retten. Då retten tillot 

opptaket som bevis og det var blitt 

avspelt i retten, var det få som var i tvil 

om utfallet. 

Full siger

20. juli kom dommen. Stavangr Aften-

blad skreiv på 1.side 21. juli: «Siste:  

Hellvik tapte i namsretten. Må betale 

9341 kroner i saksomkostninger til 

Bryne».

Dagen etter var avisene fulle av  

Hellvik-stoff. «Namsretten finner det 

åpenbart at Hellvik har forstått innhold-

et av kontrakten, og at han måtte være 

klar over konsekvensene dette måtte få 

for hans muligheter til senere overgang 

til ny klubb», skreiv Stavanger Aften-

blad.

Aftenposten: «Nils Ove Hellvik har 

hele fotball-Norges sympati i ryggen, 

men han fikk ikke medhold i det private 

søksmålet han anla mot Bryne for 

Jæren namsrett. Da retten avsa dom  i 

går, ble Bryne frifunnet på alle punkter».

Jærbladet hadde ein lengre artikkel 23. 

juni med referat frå rettssaka og ein 

grundig gjennomgang av dommen. Av 

den går det fram at Namsretten ikkje 

bare gav Bryne medhald på alle punkt, 

men også slo fast at kontraktar med  

fotballspelarar var  eit gode både for 

klubb og spelar: 

«Toppklubbane tek på seg store økono-

miske løft, både med omsyn til trenar-

arar, materiell, vedlikehald, bygging av 

idrettsanlegg, finansiering av reiser til 

bortekampar, osb. Utan spelarkontrak-

tar ville ein kunne oppleve ustabilitet i 

laget, sviktande publikumstilstrøyming 

og dermed uhaldbare tilstandar for 

klubbane økonomisk. Dermed meiner 

retten det er rimeleg spelarane yter sin 

del av stabiliteten ved  å skriva under 

Artikkelforfattaren gjorde sin refleksjonar i Stavanger Aftenblad i etterkant av 
dommen. (Faksimile Stavanger Aftenblad 22.07. 1981)
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kontraktar, og at også spelarane på  

lengre sikt vil nyta godt av dette. To- 

årskontraktar er derfor ei akseptabel 

ordning, hevdar retten.»

NFF fornøgd

Norges Fotballforbund hadde vore run-

gande tause og bortimot fråverande i å 

gi støtte til Bryne i forkant av rettssaka 

sjølv om dette var ei sak med stor  

prinsipiell interesse for NFF. Etter at 

dommen var klar, kom forbundet omsider 

på banen. 

—For Norges Fotballforbund er denne 

dommen en verdifull verifisering av at 

våre kontrakter er vanntette og holder 

i en norsk domstol, uttalte fotballpresi-

dent Eldar Hansen til Bergens Tidende.  

—Med denne dommen har vi fått en 

bekreftelse på at en toårskontrakt i 

norsk fotball, med utgangspunkt i for-

bundets lover, er juridisk holdbar. Det er 

vi fornøyd med, uttalte generalsekretær 

Nic. Johansen til Fædrelandsvennen. Og 

til Aftenposten slo «Nikken» fast at «en 

annen dom ville vært umulig.»

Det var ei anerkjenning av Brynes  

prinsippfasthet det hadde vore greitt å 

ha fått tidlegare. Det var nemlig ei stor 

belastning for klubben å stå på kontrak-

ten. Det vart sagt og skrive påstandar 

som gjekk på æra laus for alle i fotball-

styret.  Ein liten klubb på Jæren måtte 

ta belastninga NFF burde tatt på vegne 

av norsk fotball. For som Dagbladet 

skreiv etter at dommen var avsagt:

«Saken har påkalt stor prinsipiell  

interesse langt utenfor fotballkretser. 

Juridisk sett knytter interessen seg til 

i hvilken utstrekning rettsvesenet kan 

overprøve frivillige organisasjoners  

frihet til å håndheve sine egne regler og 

bestemmelser.

Søksmålet var også et generelt angrep 

på fotballforbundets regler når det 

gjelder to-årskontrakter som spillere 

frivillig undertegner i en del klubber. 

Hadde Hellvik fått medhold, ville det i 

praksis betydd at samtlige slike kontrak-

ter er ugyldige».

I ettertid er det ikkje vanskeleg å sjå at 

klubbane hadde for stor makt i forhold 

til spelarane. Kontraktane var nemleg 

i altfor stor grad gunstige for den eine 

parten. Om Nils Ove Hellviks advokat 

hadde lagt  større vekt på dette framfor 

å leggja all vekt på at «Nilsi» var blitt 

lurt, er det slett ikkje sikkert dommen 

hadde vore så eintydig. 

Mykje stygt er sagt om spelaragentar, 

men det er ingen tvil om at det har 

vorte langt ryddigare forhold når spelar-

ane er representerte av ein tredje  

person både når det gjeld eigne  

kontraktar og ved overgangar til andre 

klubbar. Slike agentar var eit ukjent 

fenomen i Norge i 1982.  

Julafta 1981 vart det klart at Nils Ove Hellvik hadde skrive under for Viking.  
(Faksimile Stavanger Aftenblad 24.12. 1981.)
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NY SESONG ER RETT 
RUNDT HJØRNET, 
ENDELEG!

Fjorårets sesong gikk så som så både 

på banen og tribunen, me fikk arrang-

ert 5 bussturer til Egersund, Vidar, 

Arendal, Fløy og Vard Haugesund samt 

en nokolunde ok tur til Lillestrøm sjølv 

om flyet vart kansellert. 

På tribunen kan me aldri seia oss 

fornøyd så her har me alltid noe å arbei-

de fremover for. Fjorårets medlemstall i 

B-gjengen hadde ein fin kurve oppover 

men vi har alltid plass til fleire, alle er 

velkomne både som medlemmer og å 

stå saman med oss på «Store stå» så 

kan me saman laga betre liv og gi laget 

den støtten de både fortjener og treng i 

både med- og motgang!

Me har ein veldig spennande sesong i 

vente! Pr dags dato har me 100 med-

lemmer, det er bra, men ikkje godt nok, 

saman er me sterkast! Foreløpig har vi 

planlagt 8 bussturer inkludert 2 kamper 

med damelaget. Årets første tur blir 

til Egersund for første serierunde på 

bortebane lørdag 13.04, info om tur og 

påmelding ligger på nett og sosiale me-

dier. Årets satsningstur blir til Fredrik-

stad med overnatting, sett av datoane 

22.06-23.06, mer info kjem. På tribunen 

har me litt forskjellige tifoshow planlagt 

som ballongslepp, pyro, konfetti og ikkje 

minst sang og god stemning.

Årets medlemskap kan kjøpes på  

www.b-gjengen.com, i vippsbutikken til 

B-gjengen, eller ta kontakt med ein av 

oss i styret. Som medlem i B-gjengen 

får du sesongkort på stadion til kun 

600,- det er billig! Du får også rabatt på 

mat og drikke på Møllehagen sportsbar 

på kampdag, her vises også alle Brynes 

bortekamper gjennom sesongen. Stadi-

on Bowling tilbyr også rabatt på bowling 

for alle B-gjengens medlemmer. Me 

arbeider også for å få til flere rabatter 

hos andre sponsorer, så på dette viset 

kan både du støtte B-gjengen ved å 

bli medlem samt få rabatter hos flere 

bedrifter rundt forbi. 

 

Me er ein gjeng som møter tidlig på 

stadion før hver hjemmekamp for å 

gjøre tribunen klar med flagg, bannere 

og »dagens show» hvis dette er noe du, 

dere, dine barn og deres venner kunne 

tenkt seg å være med på så er det bare 

å ta kontakt, så er det alltid gøy og so-

sialt å samlast før kamp.

Tekst: Tomas Tuen, leder B-Gjengen. Foto: B-Gjengen
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Telefon 915 03290
www.jaerensparebank.no

Du blir større i en mindre bank
Vi kjenner nabolaget ditt, bygda di og byen
din. Jo bedre vi blir kjent med deg og dine 
behov, jo bedre kan vi hjelpe deg. 

Hvorfor velge 
Jærens eneste 

lokalbank?Du kan’kje drikka 
kaffi på telefonen
Vi tilbyr ansikt-til-ansikt kontakt 
med våre rådgivere på et kontor 
nær deg. Daglige behov fikser  
du enkelt i mobilbanken vår. Du får rask respons 

og treffer fjåge folk
Våre rådgivere kan hjelpe deg 
med  veldig mye. Hos oss møter 
du mennesker, ikke  roboter. 
Våre medarbeidere bor og 
virker i lokalmiljøet.

Vi støtter og sponser lokalmiljøet
Vi pløyer deler av overskuddet tilbake 
til ditt nærmiljø, slik at Klepp, Time og 
Hå blir enda bedre å bo og leve i.

Jærsk business er vår business
Vi tilbyr små og mellomstore næringskunder et bredt og 
 kompetent tilbud. Fire rådgivere vier all tid til landbruket. 

BLI RØD OG HVIT  
I BRYNEBUTIKKEN!

Under sitte tribunen finner 

du Bryne Butikken – med 

masse kult supporter utstyr 

til store og små Bryne-

patrioter. Butikken har 

åpent hver mandag 

fra 18 til 20, pluss 

på kampdager.

  

Du kan også shoppe på  

www.brynebutikken.no  

døgnet rundt!

G
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Unngå å svi 
av penger på 
dårlig reklame.

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



Sofie Bjørnsen, Emma Braut Brunes, Isak Solberg og Daniel Karls-

bakk har deltatt på NFF-samling.

I den ene J16-troppen ble Sofie Bjørnsen og Emma Braut Brunes tatt 

ut. Både Bjørnsen og Brunes spilte landskamper i 2018. 

Sverre Sele er tildelt idrettens hederspris 2018!

 

Vår kjære lagleder og materialforvalter for a-laget, Sverre Sele,  

er tildelt idrettens hederspris i Time kommune for 2018.  

Vi gratulerer så mye!

Prisen ble utdelt i forbindelse med årsmøtet til Time Idrettsråd.

Begrunnelsen er følgende:

Sverre Sele har vært en trofast materialforvalter og lagleder for  

a-laget i Bryne FK gjennom 26 år. Sverre legger ned utallige timer i 

klubben, knyttet til a-laget og Brynebutikken, uten å forlange noe  

tilbake. Det er ingen overdrivelse at han legger ned nærmere 1000 

dugnadstimer hvert år helt alene. Alt av ferier planlegges ut fra  

terminliste, og han reiser med laget land og strand rundt gjennom  

hele sesongen.

 

Sverre Sele fortjener virkelig denne prisen og anerkjennelsen!

Landslaget deltok  i en UEFA Development turnering hvor de møtte 

England, Brasil og Frankrike.

Landslagsjenter og gutter fra Bryne FK 

Gratulerer med idrettens hederspris, 
Sverre!

Isak Solberg og Daniel Karlsbakk på 
landslagssamling G 16

Emma Braut BrunesSofie Bjørnsen

Fra venstre: Daniel Karlsbakk og Isak Solberg
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NY HALL OG 
MODERNISERING AV 
STADIONOMRÅDET

Det er svært gledelig at vi nå endelig 
ser ut til å komme i gang med bygging 
og anleggsvirksomhet på stadion. Det 
er mange planer, og noe ligger nå nært 
frem i tid.

Det første som skal skje er at gamle 
Jærhallen rives, og vil bli erstattet av 
en ny storhall som vil gi både klubben, 
hallidretter og skoler vesentlig bedre 
fasiliteter i årene fremover. Dette ser 
vi virkelig frem til, og dette vil bli byens 
storstue for idrett. Det skal vi være 
stolte av!

Time kommune skal også som del av 
utbyggingen skifte ut alt kommunal-
teknisk under bakken. Dette vil si at det 
kommer etterhvert til å bli mye graving 
og anleggsvirksomhet på og rundt sta-
dionområdet.

Videre jobber klubben med planer om 
å skifte ut naturgresset på hovedbanen 
til kunstgress, samt få etablert en ny 
sittetribune på østsiden der hvor store 
stå er i dag. Dette håper vi kan skje et-
ter sesongslutt i år, med ferdigstillelse 

innen sesongstart 2020. Det skal også 
etableres en trimpark/fritidsområde 
mellom hovedbanen og Aarbakkebanen. 
Dette også ligger nært frem i tid.

Team Bygg eier nordre sving på stadion, 
og er i disse dager i ferd med å legge ut 
et leilighetsprosjekt for salg. Dette byg-
get vil også få en ståtribune med tak inn 
mot hovedbanen.

På noe lengre sikt vil området sør for ny 
hall bli utbygd av Jadarhus (leiligheter), 
og klubben jobber også med planer om 
en ny hovedtribune på vestsiden av hov-
edbanen (der hvor dagens sittetribune 
står). 
Klubben jobber med et mål om å ha klar 
et nytt, moderne og mer intimt stadion 
i løpet av de nærmeste årene, med en 
total publikumskapasitet på maksimalt 
5000.

Men, dette vil selvsagt også gi oss en 
del utfordringer i årene som kommer. 
Mye anleggsvirksomhet vil påvirke til-
gangen på spilleflater i en periode, samt 
trafikkavvikling og parkering. I tillegg 

må det tas sikkerhetsmessige hensyn i 
forhold til folk som ferdes på og i tilkny-
tning til stadion.
I denne sammenheng skal vi gjøre alt 
vi kan for å finne så gode og funks-
jonelle løsninger som mulig. Men vi er 
også avhengig av at folk respekterer 
byggearbeidene og de sikkerhetsmes-
sige tiltak som iverksettes. I tillegg må 
vi sammen prøve å være kreative og 
konstruktive i forhold til å finne gode 
løsninger.

Det som er sikkert er at Bryne stadion 
trenger et løft. Og dette må vi komme i 
gang med, og helst få fullført på så kort 
tid som mulig. Så vil forholdende for alle 
i neste omgang bli vesentlig bedre.

Vi gleder oss til å få spaden i jorden, 
og håper at flest mulig vil bidra til at 
bygge- og anleggsperioden kan gjen-
nomføres så smidig og smerteløst som 
mulig.

  (A3)3284 Idrettshall Bryne mandag 11. mars 2019Illustrasjoner

Fra Sørøst

Fra inngang (nordvest)

  (A3)3284 Idrettshall Bryne mandag 11. mars 2019Illustrasjoner

Fra Sørøst

Fra inngang (nordvest)

Tekst: Asle Tjøtta. Illustrasjoner: Aros
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Inspirasjon 
til nye utsikter

Opplevelser du ønsker å komme tilbake til

Utsikten Hotell Kvinesdal er et moderne kurs- og konferansehotell 
midt mellom Stavanger og Kristiansand. Hotellet har spektakulær 
utsikt over Fedafjorden. Når bedriften din trenger å løfte blikket og se 
fremover. Når du skal feire et godt år. Når du skal gifte deg og ønsker 
en god start på resten av livet. Når du går for et slag mindre i neste  
golfrunde. Et kreativt kjøkkenteam og engasjerte ansatte gjør alt for 
å glede og inspirere. 

Hjertelig velkommen.

in
no

ve
nt

i.n
o

Kontakt oss på telefon 38 35 88 00 eller booking@utsiktenhotell.no

• Fullt utstyrt konferanseavdeling 
• Stor bankettsal 
• 7 møterom
• Smakfull à la carte-meny hele året
• 84 rom/suiter/leiligheter
• Spektakulært golfparkanlegg
 i umiddelbar nærhet
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RAPPORT FRA TYRKIA

A-laget dro til Tyrkia 7. mars for å 

tilbringe én uke på treningsleir. Dette 

er en viktig del av oppkjøringen, hvor 

spillere og støtteapparat har god tid til 

treninger, relasjonsbygging og  

lagbygging.

Dagene på treningsleir er relativt like. 

Frokost skulle være spist innen kl 0930, 

og så var det trening kl 1100 – 1300. 

Deretter var det lunsj kl 1400, for så å 

kunne få behandling fra medisinsk og 

restituere utover ettermiddagen. Felles 

middag ble inntatt kl 1900.

Det ble også satt av tid til spillermøter, 

spillersamtaler og litt sosiale aktiviteter. 

Dagen før hjemreise var det planlagt 

kamp mot det hviterussiske laget Slavia 

Mozyr. Her gjorde vi en god kamp, hvor 

kollektivet fungerte godt, og klarte 0-0 

mot et robust og godt lag.

Hele spillertroppen var med nedover i 

tillegg til den unge keeperen Isak  

Solberg. Totalt 26 spillere. Treningene 

holdt god kvalitet, og ingen pådro seg 

nye skader. 

Alt i alt et meget vellykket trenings- 

opphold, hvor gruppa fikk bygge gode 

relasjoner og styrket samholdet.

Tekst & foto: Asle Tjøtta
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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

SAMARBEIDS- 
PARTNERE

HOVEDPARTNER

 



des ign&produks jon

NETTVERKSPARTNERE

EUROPEAN PARTNERS
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Tirsdag 19. mars arrangerte 
klubben et av årets mange  
treff for våre nettverkspartnere. 
Denne gangen var treffet lagt 
til lokalene til Gosh Respond på 
Forus, og Gjert Ingebrigtsen var 
invitert som foredragsholder.

VELLYKKET 
NETTVERKSTREFF MED 
GJERT INGEBRIGTSEN 

Treffet samlet nærmere 100 deltakere fra våre mange 

nettverkspartnere, som fikk høre om Team Ingebrigtsen 

og om kunsten å oppdra en verdensmester. Det var et 

inspirerende og morsomt foredrag.

I tillegg fikk de fremmøtte høre litt status fra klubben, 

samt at Kjell Olav Stangeland fortalte litt om historie- 

boka som kommer ut nå i løpet av våren.

I det hele tatt nok en god samling for og med våre flotte 

nettverkspartnere i hyggelige omgivelser hos Gosh  

Respond.

Tekst: Asle Tjøtta. Foto: Ulf Emil Rakvaag, Gosh Respond
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DITT LAG. DITT SETE.
Kjøper du sesongkort, slipper du å stå i kø! Dersom du 

bestiller og betaler før 31.12.2018, får du med ett gavekort 

fra Brynebutikken på kr. 200,- som hentes på klubbkontoret. 

Sesongkort bestilles hos ester@brynefk.no eller på 

www.ticketco.events. Søk på Bryne FK.

Lyst å være rød og hvit du også?

Under sitte tribunen finner du Bryne Butikken – med 

masse supporter utstyr til store og små Brynepatrioter. 

Butikken har åpent hver mandag fra 18 til 20. Du kan 

også shoppe døgnet rundt på www.brynebutikken.no 

Gjelder kun på alle ligakamper dersom ikke annet er bestemt. 

G
LØ

D
EF
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K
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UNGE LOVENDE 
GUTTER I KLUBBEN

Bryne har lenge vært opptatt av å 
utvikle egne spillere, samt å ha en ung-
dommelig og lokal profil. Hele ni av 25 
spillere i a-troppen regnes som ege-
nutviklede, og tar vi med andre lokale 
og regionale spillere så utgjør disse 
hele 15 av 25 spillere. Det er vi svært 
fornøyd med!

Her kan du bli litt bedre kjent med de 
fire siste ungguttene som er tatt opp 
som spillere i a- troppen. Tre av dem 
er egenutviklede, mens én kommer fra 
Varhaug.

Petter, Torben, Sondre og Ola har hatt 
en fin utvikling og de har alle gjort seg 
fortjent til kontrakt med Bryne FK. De 
har prestert godt i vinter og vist bra 
igjen på trening og i kamp. Alle fire 
har gode holdninger, og de har et stort 
ønske om å utvikle seg videre som 
fotballspillere, og det er veldig viktig. 
De kommer til å ta nye steg, hvis de er 
tålmodige og jobber hardt og målrettet.  
Fire spennende spillere, som det er 
en glede å jobbe med, sier medtrener 
A-lag/toppspillerutvikler Even Sel.  

Vi har også flere andre unge spennende 
spillere i klubben. I vinter har Kalle 
Skrettingland Roba, Oscår Gåsland og 
Isak Solberg trent en god del med A-laget. 
Det gror godt og flere unggutter vil få 
verdifull og god matching i 3.divisjon for 
Bryne 2 i år, sier Sel. 
Brynemagasinet har bedt Even Sel gi 
oss en kort beskrivelse av ungguttene. 

Petter Øfsteng 
Petter er andreårsjunior i år, mens de 
andre tre er sisteårsjuniorer. Petter har 
trent fast med A-laget i en lengre peri-
ode, og prestert godt. Petter er en klok 
spiller med fin pasningsfot. Han har bra 
trøkk i spillet sitt både med og uten ball. 
Han kan spille både midtstopper og  
sentralt på midtbanen, sier Sel.

Ola Mæland 
Ola har hatt en fin utvikling det siste 
året. I fjor spilte han 16 kamper for 
Bryne 2 i 4. divisjon og laget seks mål. 
Ola er en spennende kantspiller med 
gode tekniske ferdigheter og bra driv 
med ball. Han har i vinter markert seg i 

kamp for A-laget med målgivende  
pasninger og scoring mot Sola. 

Sondre Svalestad Hovland 
Sondre er en energisk spiller med gode 
offensive ferdigheter. Av Sondre får 
du alltid 100% innsats, og han er ofte 
involvert i sjanser og mål. Spennende 
spillere som i likhet med Ola kan spille 
på begge kantene. Han spilte 27 kamper 
og scoret 9 mål for Bryne 2 i fjor. 

Torben Dvergsdal 
Torben kom til Bryne i forkant av årets 
sesong. Varhaug-gutten har hatt en fin 
utvikling i Varhaug, og i 2018 scoret han 
23 mål for klubben i 4.divisjon. Nå håper 
og tror vi at unggutten skal fortsette 
sin gode utvikling hos oss, og han vil få 
tilbud om kontrakt. Torben er en fysisk 
sterk spiss med gode avslutnings- 
ferdigheter. Han kan spille både kant og 
spiss. 

Tekst & foto: Bryne FK
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Navn: Ola Mæland 
Alder: 18 år
Høyde: 182 cm
Posisjon på banen: Kant
Kallenavn: «Melå»
Kjører: BMW/Honda
Spiser helst: Pizza
Guilty pleasure: Fortnite
Ser helst: Fotball
Favorittspiller: Mezzi
Hører helst: Hip hop, rap
Reiser helst til: USA
Mine hverdagshelter: Mor og far – fordi de støtter meg  

uansett hva! Og de lager mat...

Navn: Torben Dvergsdal 
Alder: 18 år
Høyde: 192 cm
Posisjon på banen: Spiss
Kallenavn: «Tobba»
Kjører: BMW
Spiser helst: Kylling
Guilty pleasure: Like å høre på metallica
Ser helst: Fotball
Favorittspiller: Didier Drogba
Hører helst: Alt mulig
Reiser helst til: England, London 
Mine hverdagshelter: Mor og far 

Navn: Petter Øfsteng 
Alder: 18 år
Høyde: 188 cm
Posisjon på banen: Midtstopper/midtbane
Kallenavn: «Øffå»
Kjører: Nissan Leaf
Spiser helst: Pizza
Guilty pleasure: Fortnite
Ser helst: Fotball
Favorittspiller: Aaron Romsey
Hører helst: Har ingen favoritt
Reiser helst til: Spania 
Mine hverdagshelter: Mor fordi hun hjelper til i kvardagen.  
Far fordi han er alltid der for meg når det gjelder fotball

Navn: Sondre Svalestad Hovland 
Alder: 18 år
Høyde: 180 cm
Posisjon på banen: Kant
Kallenavn: «Soddå»
Kjører: tar sykkelen
Spiser helst: Taco
Guilty pleasure: bade naken…
Ser helst: «how I met your mother”
Favorittspiller: James Milner
Hører helst: Post Malone
Reiser helst til: København
Mine hverdagshelter: Mor og far – fordi de er gode  
forbilder og rettferdige



Store eneboliger

Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.  

Kontakt: Magne Skårland, Telefon: 915 73 157, E-post: magne.skarland@blockwatne.no 
Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no

Enebolig i kjede, 6-roms, BRA 195 m2 + garasje/bod
Pris fra 5 448 000,-

blockwatne.no/orstad

Gabriel Edlands veg 30-40 Orstad

Enebolig i kjede, BRA 128 m2, med carport
Pris fra 3 598 000,-

blockwatne.no/engsyrevegen

Engsyrevegen 82-90 Bøtunet - Nærbø

Enebolig i kjede, 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 194 m2 + garasje/bod
Pris 4 198 000,-

blockwatne.no/skoratuaa

Skoratuå 17 Skoran Sirevåg

9 solgt

2 solgt

Nyhet

Enebolig, 6-roms, BRA fra 149-180 m2 + garasje/bod. Pris fra 5 998 000,-
Møblert visningsbolig

blockwatne.no/dynjarbakken

Dynjarbakken Kleppestemmen Klepp

Illustrasjon

Illustrasjon

Illustrasjon Dynjarbakken 8

Illustrasjon

Illustrasjon

Visningbolig Dynjarbakken 28


