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Fin flyt i
fotballnettverket

Vi selger boligdrømmer
i varierte størrelser
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NORDIC STEEL SOMMER FOTBALLSKOLE
3 fantastiske sommerdager på Bryne stadion med over 100
unger som deltok på gratis fotballskole.
Takk til Nordic Steel og Sørvest Betongsaging som gjorde
dette mulig.
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Inspirasjon til nye
utsikter

Opplevelser du ønsker å vende tilbake til.
Utsikten Hotell Kvinesdal er et moderne kurs- og konferansehotell
med spektakulær fjordutsikt 1,5 time fra Kristiansand og Stavanger.
Her er det kort vei til en rekke attraksjoner og opplevelser, et av
dem er landets vakreste golfparkanlegg. Engasjerte ansatte
sørger for at bedriftssamlinger, julebord, eventer og bryllup blir
til høydepunkt for deg og dine. Hjertelig velkommen!

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.
+47 38 35 88 00 / booking@utsiktenhotell.no
Agnes Berntsen
Hotelldirektør

• 84 rom/suiter/leiligheter
• Fullt utstyrt konferanseavdeling
• Stor bankettsal, terasse og utsikt
• 7 møterom i ulik størrelse
• Smakfull à la carte-meny hele året
• Eget trimrom
• Stor gratis parkeringsplass
• 8 El-bil ladestasjoner
• Skreddersydde eventer, bryllup og julebord
• Flott golfparkanlegg i umiddelbar nærhet

STYRELEDER

ME MÅ ETA
MEIR KAKE!
Endeleg blir det fotball igjen. Det har
vore nokre underlege månader sidan
koronaen sette ein stoppar for alt som
er normalt. Eg merkar at gleda over at
kvardagen no kjem attende må kjempe
mot frykta for at pandemien skal blussa
opp att. Fotballkamper er eit teikn på at
normalen nærmar seg.
Målet vårt framover skal vera å skape
meir begeistring kring Bryne FK. Det vil
eg og styret gjera saman med alle gode
krefter i og rundt klubben. Målet må er
at Bryne FK skal vera ein fotballklubb
som gjer jærbuen stolt.
Me må få fram og gleda oss over alt
som er bra i og kring klubben. Terskelen
for å feira med kake skal verta lågare i
klubben.
Tenk at ein av våre ungdomar i ein alder
av 19 år spelar i Bundesliga. Det er fantastisk. Legg til at han hamrar inn mål
og hat-trick i både ligaen og Champions
League. Eg må berre seie deg Erling:
«Det er vanskeleg å finne ord. Du har
sprengt Jærbuen sin språklege skala.»
Berre dette gjer at me burde starte kvar
dag med kake.
Det treng ikkje vera så stort: Ein fullteikna fotballskule, ei god treningsveke,
ein vellukka dugnad eller ein spelar som

løftar seg opp til eit høgare nivå. Poenget mitt er at det er mykje å gleda seg
over og feira.
Me i styret er no i gang med vårt arbeid.
Per 18. juni er alle laga i klubben, med
unntak av kvinnelaget, kan no trena på
vanleg vis. Det er ei klar forventning om
at kvinnelaget snart og får koma i gang.
Sponsorar og støttespelarar til klubben
har vist stor tålemot i ei krevjande tid.
Tusen takk.
Det er mykje nye folk på plass i Bryne
FK både på og utanfor banen. Det skal
ikkje koma nokon revolusjon, men eg
trur at me skal greier å setja i verk tiltak
som folk kan bli begeistra for. Det aller
viktigaste er å opna opp klubben meir.
Klubbhuset skal bli eit naturleg samlingspunkt og det skal vera ei open dør
både for media og alle som har meiningar om Bryne.
Eg vil og trekka fram den nye podkasten
«Bryne-påddene» som eit nytt tilskot
for engasjement og diskusjon om Bryne.
Eg vil anbefale alle å høyre på den.
Eg har i nokre intervju sagt at eg i alle
år har opplevd at Bryne FK har hatt
det travelt. Det er etter mitt syn ein
av årsakene til at Bryne FK sportsleg
er på eit lågare nivå enn der me skal

vera. Det skal ikkje vera tvil om at det
sportslege målet er at både herrelaget
og kvinnelaget skal opp ein divisjon. Det
skal skje på ein måte som ikkje vert ein
heistur opp og ned. Det skal også skje
med eit Bryne FK som ein meir jærsk
klubb enn i dag.
Både når det gjeld mannskap, stadionplaner og økonomi så føler eg at
me som klubb no starter med blanke
ark. Eg opplever ei positiv stemning
kring klubben no. Eg vil invitera alle til
å koma med sine innspel og meiningar
om Bryne. Det kan ein gjera både til oss
i styret, gjennom media eller over ein
kopp kaffi i klubbhuset.
For når eg tenker meg om så er det
kanskje av omsyn til dei sportslege
prestasjonane betre å feira med ein
kopp kaffi enn å eta kake kvar dag.
Bryne æ best.
Geir Pollestad
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Foto: Stig Håvard Dirdal

Me heie på bøndene!
NG
MER ENN NOEN GA

Sjølforsyning er god beredskap. Og noen må dyrke maten vi trenger.
Vi er så heldige at vi har de flinkeste og mest effektive matprodusentene
i landet rundt dørene. Jærbonden er vår helt!
Telefon 915 03290 / jaerensparebank.no

På tide å skru på igjen.
Plutselig senket koronamørket seg over verden.
Over natten ble skoler, barnehager og bedrifter
stengt. Karantene, permitteringer og hjemmekontor
ble hverdagskost. Det ble unntakstilstand preget av
usikkerhet og frykt. Fotballen ble satt på sidelinjen. Ingen
trening, ingen kamper, ikke en gang fotball på TV. Sosial
distansering, forbud mot grupper på mer enn fem personer,
stengte restauranter og uteplasser – det var friere selv
under andre verdenskrig. I tillegg sank oljeprisen og
kroneverdien som steiner. Det var svart. Beksvart.
Men nå vet vi mer. Samfunnet har åpnet opp igjen.
Tilværelsen blir mer og mer normal. Nå er det på tide
å skru på optimismen og entusiasmen. Skape, bygge,
selge, vinne. På tide at vi alle gløder igjen.
Side 5

www.glodefisk.no

NYE I TRENERTEAMET TIL
DAMELAGET
Tekst: Karina Fløysvik Hæåk | Foto: Bryne FK

Marie Aarrestad Nesse (ny fysisk trener) og Leif Rune Salte (medtrener) er de nye tilskuddene
i trenerteamet til damelaget. Dette er to personer med mye erfaring og kunnskap om fotball.

5 kjappe:
Favorittmåltid:
Marie: - Taco
Leif Rune: - Thailandsk mat, i alle fall
ikke taco
Beste feriedestinasjon:
Marie: - På hytta i Mandal
Leif Rune: - Kreta
Favoritthobby/aktivitet:
Marie: - Jeg er litt interessert i interiør
Leif Rune: - Sport generelt
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Leif Rune var med på å vinne cupen
med Bryne i 87, og står oppført med én
A-landskamp og flere aldersbestemte
landskamper. Han startet fotballkarrieren i Orre, før han gikk til Bryne det siste
året på ungdomsskolen. Der spilte han
fast fram til han begynte på politiskolen
i 1990. Etterpå var han i Viking, før han
var tilbake i Bryne i 93 og 94.

NM J-19, står oppført med 30 kamper
for A-laget, og var innom både J-16, J-17
og J-19-landslaget. I 2013 reiste hun for
å studere i England, men flyttet hjem
et halvår senere, og gjenopptok fotballspillingen i Bryne og deretter Hinna.
Hun startet å studere idrett på Universitet i Stavanger og holder nå på å levere
master.

Han forteller at trenerkarrieren startet
som spillende trener for Midtbygden
IL i 91-sesongen, siden han fikk praksis
som politi på Jørpeland. Senere var han
tre sesonger som medtrener i Ganddal.
I tillegg har Leif Rune, som har UEFA
B-lisens, trent sønnene, Vetle og Tord
fram til 14-årsalderen, og var dermed
med som trener for det gode 99-kullet
på Bryne. Han har også vært med på
Team Jæder.

Hva gjorde at dere hadde lyst
til å involvere dere i damelaget?
Marie sier at det for hennes del var en
kombinasjon av å avlaste far og hovedtrener Terje Nesse og at hun savnet å
være en del av et lag.
En ettåring hjemme og masterskriving lot seg ikke kombinere med
å spille selv, men jeg så at å ha ansvar
for lagets styrketreninger var et fint
alternativ. Idrettsutdanningen min er
mest teoretisk og det var dermed en
fin anledning til å bli bedre på å trene
andre, lage opplegg og se hvordan det
fungerer i praksis.

Marie forteller at hun spilte i Bryne fram
til hun gikk til Klepp det første året på
videregående. Hun var med på å vinne

Favorittserie:
Marie: - Grey’s anatomy
Leif Rune: - Parterapi? spør Marie og
ler.
– Haha nei, svarer Leif Rune. Det finnes
mange gode serier. Le Bureau er bra.
Favorittlag:
Marie: - Ett liv, én klubb. Skriv at jeg
har ”Bryne in my heart”.
Leif Rune: - Leeds

Leif Rune forklarer at han ble med siden
han nå har mer fritid og savnet å være i
aktivitet.
Jeg hadde pause som trener
noen år, men nå som ungene har flyttet ut, har jeg fått mer fritid. Jeg liker
å trene og være involvert i fotball, og
damelaget virket som en spennende
gjeng å være med. Laget har hatt gode
resultatet og jeg har hørt mye skryt fra
folk rundt, og det hørtes kjekt ut å være
med.
nere?

Hva vektlegger dere som tre-

Leif Rune påpeker at det selvsagt kommer an på hvilket lag man trener, da han
med yngre lag ofte har hatt fokus på
utvikling av basisferdigheter, mens A-lag
er mer ferdig utviklet på dette området.
Jeg ønsker å trene et spillende
lag som klarer å holde ballen i laget.
Fokuset mitt er på hvordan man klarer å
spille ut motstanderne.
Marie forteller at hun i tillegg til det
sportslige, er opptatt av det utenomsportslige.
Jeg legger stor vekt på å være
en person folk kan komme til og jeg ønsker å øke trivselen i laget. Jeg skriver
masteroppgave om å se utøveren i et
helhetsperspektiv og viktigheten av god
kontakt mellom trenere og spillere. På
seniornivå er det mange som ser at det
går an å gjøre andre ting enn å spille
fotball, så jeg ønsker å finne de verdiene
som bidrar til at folk fortsetter.
-

Hvordan har det vært å være

trener i koronaperioden?
Leif Rune forteller at det har vært spesielt å komme inn som trener nå.
Det har vært et spesielt år. I
fotballsammenheng handler det om at
oppkjøringen har blitt ekstremt lang.
Alt har vært så usikkert og vi har ikke
visst når vi kommer i gang igjen. Det
kan være vanskelig å holde nivået oppe
hele tiden når alt man gjør blir tenkte
scenarioer man ikke får prøvd ut i vanlig
spill på verken trening eller i kamp.
Marie er enig og sier at det mentale nok
sjelden har spilt en viktigere rolle.
Spillerne er vant til å ha kortsiktige mål og forholde seg til kamper,
men nå har de måtte sette seg langsiktige mål, uten at de har visst når
sesongen starter. Det kan tære på både
motivasjonen og det mentale.

Det er spennende at damelaget
nå blir likestilt med herrelaget, og jeg
merker at damelaget oftere og oftere
blir nevnt av folk både i og rundt klubben.

Selv om sesongen er satt på vent, sier
Leif Rune at det er spennende å se hva
som skjer fra klubben sin side.

sedd dæ
på bryne.
Støtt Bryne FK når du handler!
Hvis du har medlemskort, er det
enkelt. Du ber om at kjøpet ditt
registreres på ”Brynekontoen”
- så går kjøpsbonusen rett
i beina på heltene i rødt
og hvitt.
De lover å kvittere!

BRYNE FK
2. divisjon
avdeling 4

Navn: Iselin Evje Rusdal
Posisjon: Keeper
Født: 17.05.97
Oppvokst: Rusdal
Status: Singel

Navn: Ingrid Kristine Bøe
Posisjon: Back
Født: 24.02.01
Oppvokst: Bogafjell
Status: Kjærast

Navn: Karen Aarrestad Nesse
Posisjon: Høyre kant
Født: 05.02.01
Oppvokst: Bryne
Status: Singel
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Navn: Marthe Christine Johannessen
Posisjon: Spiss
Født: 06.12.1995
Oppvokst: Nærbø
Status: Singel

22

11

18

Navn: Karina Fløysvik Hæåk
Posisjon: Venstre kant
Født: 16.05.1999
Oppvokst: Nærbø
Status: Singel

Navn: Synne Tunheim Hove
Posisjon: Back
Født: 18.2.98
Oppvokst: Moi
Status: Singel

Navn: Line Slettebø Grosfjell
Posisjon: Midtbane
Født: 11.03.03
Oppvokst: Bjerkreim
Status: singel

1

10

20

21

Navn: Mari Vatne
Posisjon: Keeper
Født:12.09.2000
Oppvokst: Sola
Status: singel

Navn: Teresa Lode
Posisjon: Spiss
Født: 24.02.2001
Oppvokst: Sandnes
Status: Singel

Navn: Mari Haaland
Posisjon: Indreløper
Født: 07.12.01
Oppvokst: Kvernaland
Status: singel

Navn: Malin Amilie Liland
Posisjon: Spiss/ving
Født: 1.2.03
Oppvokst: Sokndal
Status: Singel

24

25

17

23

Navn: Eline Molaug
Posisjon: Høyre back
Født:27.01.1994
Oppvokst: Bryne
Status: Samboer

Navn: Oda Stålesen
Posisjon: Midtbane
Født: 24.12.2000
Oppvokst: Sandnes
Status: Singel

Navn: Vilde Eiken Nilsen
Posisjon: Midtstopper
Født: 30.11.01
Oppvokst: Kvernaland
Status: Singel

Navn: Kristin Aarrestad Nesse
Posisjon: Høyre Back
Født: 23.05.95
Oppvokst: Bryne
Status: Samboer

26

27

19

4

Navn: Live Sel
Posisjon: Back
Født: 18.08.98
Oppvokst: Bryne
Status: singel

Navn: Emilie Lomeland
Posisjon: Midtbane
Født: 20.12.1994
Oppvokst: Helleland
Status: Samboer

2

8

Navn: Eirin B. Kleppa
Posisjon: Midtstopper
Født: 07.09.91 Oppvokst:
Kvernaland
Status: Forlova

Navn: Marie Aarrestad Nesse
Posisjon: Fysisk trener
Født: 04.07.93
Oppvokst: Bryne
Status: Samboer

6

Navn: Oline Øfsteng
Posisjon: Midtbane
Født: 8.4.99
Oppvokst: Bryne
Status: Singel

Navn: Terje Nesse
Posisjon: Trener
Født: 17.02.69
Oppvokst: Bryne
Status: Gift

7

Navn: Tonje Øfsteng
Posisjon: Midtstopper
Født: 11.01.97
Oppvokst: Bryne
Status: Singel

3

Navn: Leif Rune Salte
Posisjon: Trener
Født:28.11.66
Oppvokst: Salte
Status: Gift

T
Fotbaline
lskule
æ galj
illt!

Navn: Jone Horpestad
Posisjon: Lagleder
Født:04.02.63
Oppvokst: Bryne
Status: Gift

Navn: Sirwan Saadun
Posisjon: Lagleder/keepertrener
Født: 14.04.1977
Oppvokst: Sulaymaniah, Nord Irak
Har bodd i Norge i 20 år. Gift og
har tre barn og elsker Bryne FK

Bryne Fotballklubb inviterer alle ivrige fotballjenter
og gutter fra 2. til 6. klasse på Jæren, til Tine
fotballskole i høstferien 5. – 7. oktober. Fra klokken
10 til 16 alle tre dagene.
Pris: Kr. 900 pr. spiller.
Instruktører er A-lagstrenere og spillere på herre og
damesiden, G19-trenere og noen G19-spillere.
Her gjelder det å være først
til mølla. Påmeldingsfrist er
25. september
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For mer informasjon se
brynefk.no eller facebook event.

Jærbladet er stolt sponsor
av Bryne FK
Vi viser sporten på direktesport.no
Se abonnementstilbud på jbl.no

Kvalitet

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.

Lønnsomhet
Trygghet

Du og familien din skal kunne stole på å
få verdens tryggeste og beste egg - også i
framtiden.
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skarp.no

steinslandco.no

Besøk vår nettbutikk:eikhi.no

JACOB COHEN - NYHET
POLO RALPH LAUREN
GANT
TIGER OF SWEDEN
RICCOVERO
FRISLID TREND
SAND
MATINIQUE
SUPERDRY
DIESEL
LEVIS
REPLAY
JOHNNYLOVE
UBR
NN07
MEYER
T.G.A SKO
URBAN PIONEERS
GABBA
COLE HAAN
ARKK COPENHAGEN
PLAIN
GABBA
CALVIN KLEIN
HOLZWEILER
ECCO
BRAX
NN07
BØLGER

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

NY

B

Artikkel fra Felleskjøpet sitt kundemagasin:

PÅ BRYNE HØSTER
DE MIRAKLER

Lite ante Bryne
fotballklubb at de fem
år etter utformingen
av visjonen «Så. Dyrke.
Høste.», skulle høste intet
mindre enn et mirakel.
BETHI DIRDAL JÅTUN

I

ngen har vært i tvil om Erling Braut
Hålands talent. Det skinte tydelig
igjennom allerede fra han var liten
gutt, men at han skulle bli en verdensstjerne
nærmest over natten, var det nok ingen som
hadde tenkt, i alle fall ikke sagt høyt. Gutten
fra Bryne har scoret flere mål i Champions
League denne sesongen enn alle spillerne i
Barcelona til sammen. Det er et mirakel i seg
selv!

Avtroppende leder i Bryne FK, Nils Steinsland.
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VIKTIG SAMFUNNSAKTØR
– Plutselig har vi skapt en verdensstjerne.
Dette er ikke akkurat noe vi er vant med,
smiler Nils Steinsland, bonde og styreleder i
fotballklubben på Jæren, som han som
ti-åring begynte å følge fra tribuneplass. I
2010 takket han ja til styreplass og ble
nestleder. Tre år etter velges han til styreleder
i klubben.
Steinsland er opptatt av Bryne FK som en
viktig samfunnsaktør på Jæren, akkurat det
engasjerer ham, i tillegg til det sportslige,
selvsagt. Til daglig driver han rugeri og

oppdrett av verpehøner sammen med
ektefellen, datteren og svigersønnen. Gården
ligger drøye fem minutters kjøretur fra Bryne
stadion, der Vårt Felleskjøp møter ham i
klubbhuset like før A-laget skal i gang med
dagens trening og fotball-SFOen i innendørshallen ved siden av er i ferd med å avrunde.
GANSKE UVIRKELIG
– Erling er en stor inspirasjon for oss alle, ikke
bare for spillerne, der mange av de yngre nå
har gått til anskaffelse av gule fotballtrøyer
(red. anm.: Fargen til Dortmund, Hålands lag),
smiler Steinsland. Han er veldig glad for at
den nybeslåtte verdensstjerna fra Jæren
fronter hjemplassen og fotballklubben.
– Da Erling gikk til RB Salzburg, var planen
at første halvdel av sesongen nærmest bare
skulle gå til akklimatisering og tilvenning,
med skikkelig satsing først neste sesong.
Men etter 16 mål og 6 assists på 14
seriekamper for RB Salzburg, ble det plutselig
Dortmund, og nå har Erling fått stjernestatus
i internasjonal fotball. Det hele er ganske
uvirkelig.
– Har du selv vært på kamp og sett Erling
og Dortmund?
– Nei, men jeg skal!
LANDBRUKET EN DEL AV IDENTITETEN
For fem år siden besluttet styret i Bryne FK,
med styreleder Steinsland i spissen, at de ville
se nærmere på visjonen til klubben.
– Vi har alltid hatt en relasjon til
landbruket. Om du går tilbake til 80-tallet, til
Brynes virkelige storhetstid, så var det
bøndene mot byen, et bilde klubben alltid
har levd godt med. Dette handler om
identitet. B-gjengen, supporterne til Bryne, er
for eksempel stolte over å bli kalt bøndene
fra Jæren. Vi ville derfor ha med oss
landbruket inn i fundamentet vårt, i
retningen og visjonen, som er: «Så. Dyrke.
Høste.»
Som i landbruket, står også Bryne FK midt
oppi langsiktige prosesser, påpeker han.
– Vi må være nøyaktige, tålmodige og
kreative. Innhøstingen blir ikke alltid som
håpet, men så kommer et nytt år der vi
kanskje må gjøre ting litt annerledes. Før eller

siden høster du det du håper å høste, fastslår
Steinsland, som legger til at de benyttet det
lokale reklamebyrået Glødefisk som
samtalepartner, noe de er godt fornøyd med.
SÅR I BREDDEN
Når det kommer til såingen, er Bryne FK
opptatt av å så fotballglede.
– Vi snakker først og fremst om å så i
bredden. Målet er å få så mange som mulig
til å drive med fotball og trives med det, sier
Steinsland.
Såingen går også på holdninger, fortsetter
han. På det å være inkluderende, ikke mobbe
andre og å skape et godt sosialt miljø både
på og utenfor banen.
– Det gjelder også på tribunen, på
treninger og i alle kamper i alle årsklasser. For
oss er det viktig at glede og entusiasme
ligger i bunn.
Bryne FK ønsker også å dyrke talentene.
Det betyr ikke nødvendigvis talenter på
størrelse med Erling Braut Håland, men å
finne den enkeltes talent.
DET SPIRER OG GROR
Brynes A-lag har hatt bedre tider. Når
sesongen kjøres opp andre påskedag starter
Jærens eget fotballag i Post Nor-ligaen, på
nivå tre, og spiller sin første kamp mot EIK i
Egersund.
– Vi er alltid optimister på denne tiden,
smiler styrelederen lunt og forteller at de har
mye på gang når det gjelder rekrutteringen.
Det spirer og gror veldig godt i de fleste
aldersklasser, både for gutter og jenter.
– Fra 2010 og fram til nå har vi levert 22
landslagsspillere i aldersbestemte klasser,
gutter og jenter. Ingen klubber på vårt nivå
kan vise til noe liknende, opplyser Steinsland
stolt. Han mener de vil få flere topper jo
bredere de sår og dyrker.

FLERE MIRAKLER
– Erling Braut Håland er det ultimate
miraklet, men et mirakel for oss kan også
være andre ting. Det gjelder å være
oppmerksomme på de små miraklene også,
påpeker Steinsland.
– Noen gjør en veldig god jobb i forhold til
spillerutvikling. Vi har derfor bevisst
opprettholdt satsingen på dette feltet,
fastslår styrelederen i Bryne FK, som avslutter
med et lengre sitat fra boka «Mirakelet på
Jæren», skrevet av Ole J. Askeland. Det dreier

seg om forholdet Bryne – Viking, et forhold
som ikke minst viser både Bryne FKs
mentalitet og identitet:
«By mot land.
Sentrum mot periferi.
Service mot primærnæring.
Riggselskap mot småbruk.
Breiavatnet mot Mølledammen.
Kielland mot Garborg.
Katedral mot bedehus.
Lysløype mot melkebar.

Trange bygater mot det åpne jærrommet.
Borgervæpning mot bondehær.
En følelse av overlegenhet. En følelse av
underlegenhet.
B-GJENGEN HAR SÅ AVGJORT FORSTÅTT DET
NÅR DE STEMMER I:
«Me æ´ bønna frå Jæren!
Ska du kjøba potet.
Me har dyrka og hausta,
Kom så ska du få sjå!»

Geir Pollestad ny styreleder
Når Nils Steinsland takkes av som styreleder
denne våren, er det antakeligvis den profilerte
Sp-politikeren, Geir Pollestad, som tar over.

Valgkomiteen i Bryne FK har tatt seg god tid til å
finne Nils Steinslands etterfølger. I en pressemelding i begynnelsen av mars skriver de at Geir
Pollestad foreslås som ny styreleder for de neste
to årene. «Geir Pollestad er en tydelig stemme med
klare meninger og hjerte for Bryne» heter det i
pressemeldingen. Og videre: Valgkomiteen er svært

glade for at Geir Pollestad har takket ja til
nominasjonen.»
Selv sier Pollestad i en kommentar til Jærbladet:
«Jeg takket ja fordi jeg lenge har hatt et hjerte for
Bryne Fotballklubb. Jeg har vært på de fleste
kampene siden 1986, og Bryne har betydd mye for
meg i gode og dårlige dager. Jeg har to sønner som
spiller i Rosseland BK nå, og som etter hvert skal
over til Bryne FK. Jeg har mer og mer fått øynene
opp for breddebiten av Bryne FK.»
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Geir Pollestad
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Din klubbleverandør

klubb@ultimatenordic.no
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GODT FORBEREDT STALL
KLAR FOR REDUSERT SERIE
Tekst&foto: Ulf Emil Rakvaag

Etter en merkelig oppladning, kom endelig klarsignalet for oppstart av PostNord-ligaen 15. juni.
Hovedtrener Jan Halvor Halvorsen er klar på at det er en godt forberedt stall som nå er klar
for redusert serie og påfølgende sluttspill.

er som er sultne og har hatt lyst til å
komme til Bryne, forteller en engasjert
Halvorsen, og legger til at han kanskje
trenger en keeper til.

Årets stall er enda mer farget av hovedtrenerens ønsker. – Som jeg har sagt
flere ganger, så tar det tid for en trener
å få satt sitt preg på en klubb. Dette
føler jeg at jeg får nå, og kan nok for
første gang si at dette er «min stall»
i alle ledd. I år har vi fått nyervervels-

Da snakker han om flere ting. Blant
annet det allerede nevnte poenget med
at man ikke måtte permittere, og at
gruppa har fått trent god. Men også det
faktum at man sitter med en stall helt
uten skadeproblemer. Før seriestart 11.
juli borte mot Asker er Halvorsen der-

Som vanlig er det vanskelig å få Halvorsen til å snakke om profiler. – Det er
kollektivet jeg er opptatt av, sier han, og
får journalisten til å føle at han gjentar
spørsmålene fra forrige gang. Og gangen før der. – Stallen bærer prosjektet,
men hvis man skal trekke fram noen, så
vi jo i fjor at noen av de lokale ungguttene stod fram. Det satser vi på at de
gjør også i år, sier han, og legger til: - Alt
ligger i alle fall til rette for det.

for forsiktig optimist. – Asker er ett av
lagene som forventes i toppen i serien i
år, og det å starte borte mot dem er ingen ulempe, da vi stiller helt uten press,
sier han. – Når vi så får Fløy uka etter
hjemme på Bryne Stadion, er det et
annet bilde. Vi skal ta tre poeng hjemme
når vi sikter på topplassering, slår han
fast. – Samtidig er ikke Fløy ventet å bli
en kasteball. De har erfaring fra nivået,
rykket opp etter fjoråret, og kan yte tøff
motstand.
For de som ikke helt har fått grep om
årets serie, blir det enkel serie med
sluttspill. Dette vil si at noen lag får sju
hjemmekamper, mens de andre får seks.
– Vi endte heldigvis med sju, og det skal
hjelpe oss videre til målet vårt for sesongen. Vi satser på å ta med oss mange
trepoengere inn i sluttspillet som ett av
sju lag, og når det er ferdig skal vi være
helt der oppe, avslutter en offensiv trener Halvorsen.
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Håpet om full serie brast med beskjeden
fra NFF, men Jan Halvor er optimist. –
Det er klart vi hadde håpet på full serie,
det er jo det vi trener for. Når dét er
sagt, har vi en topptrent og motivert
gjeng som er klar for å vise seg fram
og kjempe i toppen av ligaen i år, sier
han til Brynemagasinet. – Vi har vært
heldige midt oppi alt og ikke måttet
permittere noen spillere. Dette har nok
styrket klubbfølelsen i Bryne, og sikkert
skapt enda mer. I sin tur har dette gjort
at gutta har vært disiplinerte på egentrening, og jeg tror vi kommer til å stille
med en av de best forberedte spillergruppene i år.

BRYNE FK
Postnord-ligaen
avd. 2

Navn: Igor Spiridonov
Posisjon: keeper
Født: 27.08.1988
Oppvokst: Klaipeda, Litauen
Status: gift

Navn: Tobias Bakken Dalbye
Posisjon: midtbane
Født: 06.02.2002
Oppvokst: Bryne
Status: singel

Navn: Luc Jeggo
Posisjon: sentral midtbane
Født: 25.02.1994
Oppvokst: Melbourne Australia
Status: singel
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Navn: Josh Robson
Posisjon: back
Født: 03.02.1998
Oppvokst: Harrogate, England
Status: singel
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Navn: Torben Dvergsdal
Posisjon: spiss
Født: 23.12.2000
Oppvokst: Varhaug
Status: singel

Navn: Daniel Karlsbakk
Posisjon: spiss/kant
Født: 07.04.2003
Oppvokst: Mandal/Bryne
Status: singel

Navn: Henning Romslo
Posisjon: sentral midtbane
Født: 15.08.1991
Oppvokst: Egersund
Status: samboer, 2 barn

99

26

22
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Navn: Oscar Gåsland
Posisjon: keeper
Født: 05.05.2002
Oppvokst: Bryne
Status: singel

Navn: Andreas Dybevik
Posisjon: midtbane
Født: 05.02.1998
Oppvokst: Lura (ghetto) Sandnes
Status: singel

Navn: Marius Andersen
Posisjon: midtstopper
Født: 15.09.1991
Oppvokst: Egersund
Status: samboer, 1 barn

Navn: Oliver Rotihaug
Posisjon: back
Født: 02.04.1997
Oppvokst: Nordfjordeid
Status: i forhold
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2

Navn: Sondre Kyllingstad
Posisjon: Keeper
Født: 28.09.2001
Oppvokst: Klepp
Status: i forhold

Navn: Kristoffer Hay
Posisjon: midtstopper
Født: 28.08.1998
Oppvokst: Hønefoss
Status: singel – det er komplisert..

Navn: Ola Mæland
Posisjon: Ving
Født: 18.10.2000
Oppvokst: Bryne
Status: singel

Navn: Herman Rugland
Posisjon: back/midtbane
Født: 12.02.2002
Oppvokst: Bryne
Status: singel

1
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Navn: Robert Undheim
Posisjon: kant/spiss
Født: 16.05.1992
Oppvokst: Undheim
Status: forlovet, 1 barn

Navn: Bjarne Langeland
Posisjon: midtbane
Født: 30.08.1993
Oppvokst: Sotra, Bergen
Status: Gift, 2 barn

Navn: Thierry Dabove
Posisjon: kant
Født: 10.11.1997
Oppvokst: Kamerun
Status: singel

11

9

Navn: Petter Øfsteng
Posisjon: midtstopper/midtbane
Født: 25.03.2001
Oppvokst: Bryne
Status: i forhold

Navn: Joacim Holtan
Posisjon: Spiss
Født: 08.08.1998
Oppvokst: Øvrebø
Status: singel

28
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Navn: Pål Aamodt
Posisjon: venstre back
Født: 12.02.1995
Oppvokst: Bryne
Status: samboer, 1 barn

Navn: Krister Wemberg
Posisjon: midtstopper
Født: 21.02.1992
Oppvokst: Sortland
Status: gift, 2 barn

3
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Navn: Vegard Aasen
Posisjon: indreløper/kant
Født: 15.10.1997
Oppvokst: Sandnes
Status: singel

Navn: Rogvi Baldvinsson
Posisjon: midtstopper
Født: 06.12.1989
Oppvokst: Ålgård
Status: samboer

Navn: Jan Halvor Halvorsen
Posisjon: Hovedtrener
Født: 08.03.1963
Oppvokst: Bamble
Status: Gift, 4 barn, 1 barnebarn

Navn: Even Sel
Posisjon: Medtrener/toppspillerutvikler
Født: 14.10.1989
Oppvokst: Bryne
Status: Samboer, 1 barn

Navn: Sverre Sele
Posisjon: Materialforvalter/lagleder
Født: 25.10.1964
Oppvokst: Sele
Status: Gift, 1 barn

Navn: Kurth Gausland
Posisjon: Materialforvalter
Født: 08.03.1963
Oppvokst: Bryne
Status: singel

Navn: Atle Soma
Posisjon: Medisinsk koordinator
Født: 01.03.1990
Oppvokst: Hommersåk
Status: Gift, 2 barn

Bjarne Undheim
Posisjon: Oppmann
Født: 09.11.1949
Oppvokst: Tunheim
Status: Gift, 3 barn, 8 barnebarn

7

5
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Navn: Ole Martin Tunheim
Posisjon: Medisinsk koordinator
Født: 10.05.1991
Oppvokst: Bryne
Status: samboer, 1 barn

10

ALDERSBESTEMTE
LANDSLAGSSPILLERE SIDEN 2010
Tekst&foto: Bryne FK

Daniel Karlsbekk er siste tilskudd på denne eksklusive lista.

Siden 2011 har hele 21 spillere spilt med
flagget på brystet, mens de har representert Bryne FK. 14 guttespillere og
syv jentespillere. Foreløpig er det fire
spillere som har spilt A-landskamper for
Norge. Erling Braut Haaland, Elisabeth
Terland, Hege Hansen og Tuva Hansen.
Sistemann på listen over aldersbestemte landslagsspillere fra Bryne FK
er Daniel Seland Karlsbakk. Angrepsspilleren debuterte på G16-landslaget i
februar fjor mot England. To dager
senere fikk han sin første landskamp fra
start, mot selveste Brasil.
Åtte måneder senere ble Karlsbakk
på ny tatt ut til landslagssamling, og
noterte seg for tre nye kamper på
G16-landslaget.
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I år fikk Karlsbakk ny tillitt av landslagstrener Gunnar Halle, denne gang på
G17-landslaget.
I sin tredje kamp for G17-landslaget,
markerte Karlsbakk seg med to
scoringer i 4-0-seieren mot Georgia.
I slutten av mars skulle Karlsbakk og

G17-landslaget ut i
siste kvalifiseringsrunde til G17-EM
2020, men denne turneringen ble
naturlig nok utsatt grunnet Coronaviruset.
- Det er veldig kjekt å være med på
landslaget. Det gir meg mye og det er
stort å høre nasjonalsangen. Kjekt å
teste seg mot gode spillere fra andre
nasjoner. Jeg lærer mye av å være med
på landslagssamlinger, sier Karlsbakk.

Totalt står Karlsbakk med 9 aldersbestemte landskamper. Far Eivind Karlsbakk står med hele 40 aldersbestemte
landskamper fra G15 og opp til U21, men
sønn Daniel har noen år på seg på å
nærme seg far.
Målet mitt er å være fast i landslagstroppen fremover. Jeg skal jobbe
hardt for å utvikle meg videre og ta nye
steg. I tillegg har jeg et ønske om å bli
en enda bedre avslutter, og få meg flere
landslagsmål. Det var stort å få sine to
første scoringer på landslaget, og jeg

har målsetning om å score flere landslagsmål, sier Karlsbakk.

Karlsbakk hadde en god utvikling i 2019.
Han spilte 19 kamper for Bryne 2 i
3.divisjon og noterte seg for seks
scoringer. I siste serierunde hjemme
mot EIK fikk han debuten sin for Bryne
sitt A-lag. Karlsbakk er klar på at Bryne
er det aller viktigste for han.
- Målet mitt for sesongen er å spille
meg til en fast plass på laget. Jeg skal
gjøre det jeg kan for å spille så mye som
mulig. Jeg er ung, men jeg vet det er
mulig å få mye spilletid i år, så lenge jeg
alltid gir 100% hver eneste dag.
Jeg har god tro på at vi skal få en god
sesong, avslutter Karlsbakk.
Medtrener/toppspillerutvikler Even Sel
har mange lovord å si om Daniel
Karlsbakk.

- Daniel er en spennende spiller som det
er en glede å samarbeide med.

Daniel er lærevillig og har en stor indre
motivasjon. Han har lyst til å bli bedre!
Det er kjekt å se den utviklingen Daniel
har hatt, og den har vi god tro skal fortsette. Spisskompetansen til Daniel er
avslutningsegenskapene, farten og de
gode dribleferdighetene.
Karlsbakk føyer seg inn i rekken av
Bryne-spillere som har spilt for landslaget.

- Det er gledelig at vi har hatt såpass
mange spillere på aldersbestemte
landslag de siste årene. Det viser at det
jobbes godt på flere nivå i klubben, og
at det er mulig for spillerne å få god utvikling i Bryne FK. Gjennom landslagsspill får spillerne god matching, gode
referanser og nye impulser, som de igjen
kan ta med seg tilbake til hverdagen.

Landslagsspill er inspirerende for
spillerne, avslutter Sel
Det blir spennende å se hvem den neste
Bryne-spilleren på aldersbestemte landslag blir…..

LANDSLAGSSPILLERE FRA 2011-2020:
2020:
G17: Daniel Karlsbakk
2019:
G16: Daniel Karlsbakk og Isak Solberg
J16: Sofie Bjørnsen og Emma Braut
Brunes
2018:
G19: Andreas Ueland
G15: Isak Solberg
J15: Sofie Bjørnsen og Emma Braut
Brunes
2017:
G18: Andreas Ueland og Adrian Berntsen
Info hentet fra Bryne FK sine årsrapporter

2016:
G18: Magnus Retsius Grødem og Marius
Halvorsen
G17: Andreas Ueland
G16: Erling Braut Haaland
J16: Kristin Rage
J15: Elisabeth Terland
2015:
G19: Truls Sælevik Vagle
G17: Magnus Retsius Grødem og Marius
Halvorsen
G16: Tord Johnsen Salte
G15: Erling Braut Haaland
J15: Kristin Rage

2014:
G18: Truls Sælevik Vagle
G16: Magnus Retsius Grødem
G15: Tord Johnsen Salte
J15: Andrea Norheim
2013:
U21: Henrik Breimyr, Marius Lode,
Jon Helge Tveita
2012:
G15: Sondre Norheim
J15/16: Tuva Hansen
2011:
U21: Anders Kristiansen
J16: Mari Botne
J15: Tuva Hansen

ieå
Bli ro
kvide i Bryne
butikken!
Under sittetribunen finner du
Bryne Butikken - med masse
kult supporterutstyr til store
og små Bryne-patrioter. Den
er åpen hver mandag fra 18
til 20, pluss på kampdager.
Du kan også shoppe på
www.brynebutikken.no
døgnet rundt!

VOND RYGG?
HODEPINE?
IDRETTSSKADE?
Profesjonell muskel- og leddbehandling

BRYNE
Jernbanegata 4
51 48 00 28

SANDNES
LANGGATA 36
51 68 79 00

FORUS
KANALSLETTA 4
51 57 67 00
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www.naprapatlandslaget.no

STAVANGER
SKAGEN 27
51 55 00 45

FIN FLYT I FOTBALLNETTVERKET
Tekst&foto: Glødefisk

Bryne Rør har sponset Bryne FK i 15 år. Forbindelsen har blitt tettere og tettere. Koblingen til
nettverket er selve gulldråpen, men fotballinteressen til faglig leder Helge Nordbrønd startet
med at han tok seg vann over hodet.
– Jeg spilte mye fotball som unge
hjemme på Åna, og engelske lag var de
store forbildene. Alle skulle ha drakta til
sitt favorittlag. Jeg holdt egentlig med
Leeds, men mor sa at hvit fotballdrakt
ikke kom på tale. Den ville være umulig
å hold ren. Så da ble det helrød Liverpool-drakt bestilt på postordre. Siden
har de vært favorittlaget, i tillegg til
Bryne, sier han og legger til at en annen
kamerat endte opp med Wolverhampton-drakt av samme grunn.
Slatters satte en stopper for en mulig
fotballkarriere, og Helge valgte å dyrke
musikken. Det har han fortsatt med
og spiller i dag bass i Ållveltes, Brynes
beste festband. Også i musikken kom
forbildene fra Liverpool. Beatles var heltene, og er det i stor grad ennå.

Rør hadde en konkurranse der Helge
vant finalebillett til Champions League.
Av alle gode ting kom Liverpool til finalen hvor de møtte AC Milan. Resten er
legendarisk. Liverpool lå under 3-0 ved
pause, men snudde kampen i andre omgang og vant til slutt på straffe. 30 000
rødkledde farget både stadion og byen
etterpå. Det var rødt over alt.
Han har selvsagt vært på Anfield noen
ganger og reiser gjerne igjen. Men koronaen stoppet dessverre en planlagt tur
i vår.
Men, nok fotball. Bryne Rør er glade i
sponsornettverket i Bryne FK.

– Beatles hadde en enorm energi. De
spilte nesten alt inn live, og var utrolig
flinke til å kore. Egentlig hadde ingen
av bandmedlemmene ekstremt gode
stemmer, men samspillet var suverent,
sier Helge og nevner også at «A Hard
Day’s Night» og «Oh! Darling» er to av
favorittlåtene.

– Det jærske lynnet og den inkluderende, positive holdningen er utrolig bra.
Nettverket har en enorm oppslutning.
Det er ganske imponerende at en liten
klubb har sånn oppslutning fra næringslivet. Er det ett nettverket en skal være
i på Jæren, så er det sponsornettverket
til Bryne FK. Samlingene er gode og
tilrettelagt for at ulike folk skal snakke
sammen, blant annet gjennom trekning
av bordnummer, sier han.

Den største fotballopplevelsen fikk han
i Istanbul. En av leverandørene til Bryne

– Nettverket gir oss mulighet til å pleie
kunderelasjoner og få nye kunder,

og det gir gode kontakter på leverandørsiden. Vi tar gjerne møter med
leverandører selv om vi ikke alltid er
i markedet der og da. Det er uansett
interessant å møte nye folk og utvide
horisonten, avslutter han.
Og kanskje avslører både fotballfavoritten og favorittsangen at Helge er en
sosial person. «I’ll never make it alone»
er en av tekstlinjene i «Oh! Darling». Og
som Liverpool-supporter går du, som
kjent, aldri alene.

Bryne Rør er en entreprenør i
proff- og prosjektmarkedet. Vi er
spesialister på alt som handler om
rør, og har betydelig kompetanse på
totaltekniske pakker. Dette omfatter
energianlegg, varme-/kjøleanlegg,
sprinkleranlegg, trykkluftanlegg,
sentralstøvsugeranlegg og vakuumanlegg for spillvann. Vårt geografiske kjerneområde er fra Egersund
til Stavanger og Sirdal, men vi har
også en rekke prosjekter over hele
landet, fra Tromsø i nord til Oslo i
øst, Bergen i vest og Kristiansand
i sør. Bedriften er 55 år i år og har
rundt 50 medarbeidere.
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DAGLIG LEDER

VI SKAL SAMMEN SKAPE NYE
HISTORISKE ØYEBLIKK

Høsten 2019 fikk jeg tips om en
mulighet jeg bare måtte prøve å få fatt
på. Bryne FK skulle ansette ny daglig
leder. Plutselig satt jeg der sammen
med Nils Steinsland, Eli Ulveseter og
Hans Olav Frette. Ett møte ble til flere.
Prosessen opplevdes profesjonell, strukturert og målrettet. Var jeg den som
skulle få den helt store muligheten?
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Jeg vokste opp på en gård på Joa som
i vår flokk ses på som ett sted på Sola.
Når man vokser opp på en gård er det

mange ting man lærer. Min påstand er
at egentlig burde alle vokst opp på en
gård, akkurat som alle burde gått i militæret. Det å ta i ett tak ble jeg presentert for i svært ung alder. Det å stå oppreist og stå imot tøffe utfordringer var
noe som man så på som en selvfølge.
Å si at «jeg kjenner eller føler at» var
begrep jeg aldri verken lærte eller har
så mye til overs for den dag i dag. Enten
så sier du det du mener og hvordan du
har det, og det gjør du til folk og ikke
om folk. Direkte og ærlig snakk var det

som gjaldt. Når tidene forandrer seg så
er det viktig å følge med i utviklingen.
I dag tror jeg på det samme, samtidig
som det å verdsette, se og lytte til hverandre er etter min mening viktig.
Så, jeg fikk muligheten til å få drømmejobben som daglig leder i Bryne FK. Det
er på sin plass å takke Nils, Eli, Hans
Olav og resten av styret som har vært
med på å gi meg denne muligheten. Den
skal jeg ta godt vare på!

Mitt liv innenfor toppidrett kommer
fra håndball. Min samboer Lene og jeg
har vært så privilegerte at vi har hatt
muligheten til å leve av denne idretten
helt siden år 2000, da vi valgte å flytte
til Horsens i Danmark for å spille og
leve av idretten. Årene gikk, jeg måtte
«trøste» meg med å være trener på
grunn av en prolaps i ryggen som gjorde
at jeg i en alder av 24 år måtte legge
skoene på hylla. Vi har vært ute å «reist» i 10 år fra 2000-2010 før vi flyttet
hjem igjen. Lene spilte for Sola HK i 3
år og jeg var trener der i 8 sesonger.
Vi har i dag to gutter på henholdsvis 7
og 4 år. De seneste to år har jeg også
hatt den fantastiske muligheten å være
yngre landslagstrener i Norges Håndballforbund. Siden vi flyttet hjem har
også jobb i næringslivet vært en del
av hverdagen min hvor stillinger som
daglig leder i ELIXIA, rekruttering og
bemanningsbyrå har gjort at jeg har
fått verdifull erfaring.
Så hva skjer når man går fra håndball til
fotball? Jeg er overbevist om at synergiene er like på mange områder. Opplevelsene jeg sitter med så langt tyder på
at det er mye som kan sammenlignes
i det å drive en klubb, for begge disse
idrettene. Jeg har blitt godt tatt imot
av alle i klubben og i administrasjonen
sitter det masse kompetanse. Sammen
med styret i klubben kommer vi til å
bygge videre på fundamentet som er
der i dag. Vi skal sammen lage mange
nye gode og positive overskrifter.
Tiden siden jeg startet har vært innholdsrik. Som vi alle vet blir ikke sesongen slik vi trodde. Hele klubben vår
er berørt, men jeg tror at det blir bra
til slutt. Mulighetene til å bli godt kjent

med flest mulig i og omkring klubben er
noe jeg har brukt tiden på like mye som
det å sette seg inn i hverdagen rollen
min krever. Jeg er berørt og imponert
over hvor mange som bryr seg og mener noe om Bryne FK. Det er imponerende og betryggende på samme tid. Klubben som ble stiftet 10. april 1926 har
satt dype spor hos mange og har den
dag i dag stor betydning for mange. Det
er få fotballkjennere som ikke vet hvem
klubben er og dens historie, og det sier
egentlig alt.

er noe vi skal være stolte av! Trenere og
foreldre som er involverte har stor del
av æren og vi er svært takknemlig for
jobben de gjør. Dette er grunnsteinene
på det vi skal dyrke fremover i tid. Vi
skal bygge stein på stein og når dette
over tid får satt seg, vil vi se utvikling
og store steg opp og fram. Det viktigste
vi gjør nå er å samle alle på Jæren og
sei fint: «Har dåkk lyst te å vær med
å bidra i Bryne FK så e dåkk hjertelig
velkommen!»

Så hvordan skape nye
historiske øyeblikk? Bryne
FK skal fremstå som en
folkelig, åpen og inkluderende
klubb. Vi skal ha en positiv
fremtoning. Vi skal være
ydmyke, jordnære og ta
imot gode råd fra alle.
Klubbene rundt oss har
masse kompetanse vi kan
lære av. Klubbhuset vårt
skal åpnes og være ett hjem
for alle. Når man har
innspill til hva som kan
gjøres bedre, da er det en
fordel å komme til oss med
det, enn å sitte på en kafé
med kaffe og napoleonskake
og klage på hvorfor Bryne
FK ikke gjør sånn jeg ville
gjort det. Vi blir kun bedre
om alle er med på å dra i
samme retning.

Jeg vil benytte muligheten til å takke
alle våre fantastiske samarbeidspartnere. Det engasjementet. Den lojaliteten
og ikke minst det nettverket jeg hadde
hørt rykter om. De leverer på ekstremt
høyt nivå og opp mot de aller beste. Det
har vært utrolig kjekt å bli kjent med
alle og jeg gleder meg voldsomt til fortsettelsen.
Troen på Bryne FK er stor og den er der
mest fordi jeg er så imponert over alt
det som klubben har fått til. Så vil nok
mange igjen si: ja, men det har jo ikkje
vært så bra de siste årå osv.. Det kan jeg
ikke vær uenig i. Utfordringen er at det
får vi ikke gjort så mye med, så da tenker jeg vi sammen forsøker på en annen
måte for å se om vi ikke kan lykkes.
Samtidig så sier jeg også at det er mye
bedre å bruke energi på det vi har fått
til og ikke det vi ikke har fått til!
Til slutt vil jeg si: «Godt gjort er bedre
enn godt sagt»
Knut Ove Joa

Klubben er stor. Vi har mange gode lag
og vi er en klubb som både leverer på
bredde, talent, dame- og herrenivå. Det

RESPEKT-SAMHOLD-KJÆRLIGHET
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PUSSE OPP? KONTAKT MARIUS EL
HENNING FOR GODE TIPS OG RÅD! LER
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Henning Romslo henning@byggvell.no eller Marius Andersen marius@byggvell.no
Du finner oss på Tengs Egersund. Tlf. 51 49 28 68, www.byggvell.no

Jærens fineste utsikt
Bestill selskapslokale på toppen
av høghuset på Bryne.
Våre kokker og servitører vil sørge
for at ditt selskap blir en
minnerik opplevelse.

Se mer på jarsikten.no
Bestill på telefon 51 48 18 00
Instagram @jarsikten

Ett liv, én klubb
Vi er her for deg
Side 25

jprint.no
952 99 844
Vardheivegen 60
4340 Bryne

Våre ansatte vil gjøre alt for at du skal bli fornøyd, og at du får den kvaliteten
og servicen som forventes av oss! Vårt trykkeri har nytt og moderne utstyr,
og erfarne fagfolk i alle avdelinger.

RUTINERTE OG REFLEKTERTE
JUNIORTRENERE
Tekst: Geir Magnus Sandre | Foto: Bryne FK

Juniorlaget vårt har eit solid trenarteam denne sesongen. Kenneth Giske vart henta inn i fjor
i august då Jørn Hagen vart sjukemeld, og Ragnvald Soma kom med i vinter rett før Coronakrisa sette inn. Nå er og Jørn Hagen på veg tilbake igjen. Dermed har vi eit trenarteam med
toppfotballerfaring og lyst til å utvikla unge spelarar for klubben, nå som det akkurat har blitt
lov med skikkelig trening igjen. Brynemagasinet har hatt ein prat med Kenneth og Ragnvald
før og etter ei treningsøkt.

Fra venstre: Kenneth Giske, Jørn Hagen, Ragnvald Soma
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Kenneth savna fotballmiljøet, og vart
glad då han vart spurd i fjor om å
overta juniorlaget. Med «velsigning»
heimanfrå var det lett å seia ja. Han
opplevde stor framgang for spelarane han trena utover hausten i fjor
og meiner det var kvalitetetsspelarar
som vart flytta opp frå juniorlaget til
A-stallen i løpet av fjorårssesongen.

noko heilt anna enn å trena ein breddeklubb som Klepp, som han fekk prøva seg på i fjor. Og han gleder seg til
at dei kjem meir igang igjen med kampar og normale treningsaktivitetar.

Då Ragnvald vart spurd av Kenneth
i vinter om å vera med rundt juniorlaget tre dagar i veka, var det noko
som trigga han. Jobba med unge
sultne spelarar som vil noko, alltid
møter fram og er målbevisste. Det er

Kenneth minnes at han trengte hele
vinteren og vel så det i Hødd på å
knekka koden korleis vaksenfotballen
verkeleg var. På treningane vart det
«aldri» blese frispark, og ein gong då
Andrè Skotheim sparka han direkte

Både Kenneth og Ragnvald var svært
unge då dei på 90-talet vart tekne
opp i A-stallen.

rett ned utan at det vart blese, forstod han at det «var slik det det var».
Du må bruka fysikken, og trø til med
det du har for å setje deg i respekt.
Som 20-åring i Lillestrøm som var
ein toppklubb då, var nok Kenneth for
overivrig og utålmodig. «Tilbake etter
ein liten operasjon gjekk eg i fella,
som mange unge gjer. Først fekk eg
umiddelbar suksess med scoring og
assist i ein kamp, men var egentlig ikkje heilt klar, og sesongen vart eit slit,
med stadige småskadar, og for tidlig
oppstart igjen. Eg hadde ikkje sjølinnsikt nok, ville for mykje, var utålmodig
og opplevde etter kvart at eg vart over-

latt til meg sjølv. Men eg fekk akkurat
nok kampar til sølvmedalje i serien.»
Ragnvald følte seg liten då han på
trening dei første åra i Bryne måtte
matcha fysikken til spelarar son Geir
Aage Brandeggen, Ingve Bøe og Rune
Medalen, men lærte seg tidlig at ein
må trø til sjølv, og ikkje berre ta imot
i duellane. Og etterkvart fekk ein jo
respekt og.
Då Kenneth kom til Bryne i 1999, gleda han seg voldsomt. Han følte seg
velkomen, saman med Ole Hjelmhaug
og Eivind Karlsbakk, og det vart ein
fin gjeng, der Ragnvald nå var etablert. Han følte at to år til i Hødd
hadde gjort han vaksnare, og at han
nå var meir klar til å stå på eigne
bein. I tillegg hadde han inntrykk av
at spelargruppa i Bryne verkeleg var
god nok og ville nok det som skulle til
for å rykka opp. Og som alle veit, enda
det med opprykk.
Sidan det nå er utvikling av unge
spelarar som er oppdraget for begge.
Kva er så viktigast ?
Ragnvald meiner at basisferdighet
med ball er ein føresetnad. Ha glede
i unge barneår av å halda på med
ball åleine eller i lag med ein kompis
er nøkkelen. Den naturlige sulten
etter stadig å ville bli betre, blir og
grunnlagt i desse åra. Etter kvart op-

pdagar du gleden av pasningar, både
få og gje, og lagspelet . At du har eit
naturlig balltalent, som mange har,
er sjølsagt ein fordel, men gleda av
øving og terping åleine er likevel heilt
nødvendig.
Som motivert ungdom er den indre
motivasjonen og gleda med å trena
det aller viktigaste for å utvikla seg,
meiner Kenneth. Og så er det viktig
å ha ein trenar som gir deg lov til
å feile, og at det både blir uttalt og
praktisert. I fotballen har alltid trenarane sett etter spisskompetanse
og ønske om å peila spelarane inn
på ulike rollar til beste for laget. Ein
må både trena på det ein er verkeleg
god på, for å bli enda betre, samtidig som ein arbeider med sine eigne
svakheter, meiner Ragnvald. Og det å
skjula sine svakheter er og ein spisskompetanse. Men for å stadig ta nye
steg, må ein heile tida trena for å bli
betre på det ein ikkje kan så godt, er
Kenneth heilt klar på. Skal du nå toppen må svakhetene vera minimale.

trenar på G-16 i Bryne, er den Ragnvald vil trekka fram. Og det betyr
jo og at den trenaren du har som
16-17-åring, kanskje er den trenaren
som betyr mest for utviklinga di som
spelar, på godt og vondt. Det å ha ein
trenar som ser deg, har trua på deg,
og støttar deg når du har motgang
på grunn av skader eller sterk fysisk
vekst er og særs viktig.
Nå som Corona-tiltaka snart er over
ser både Kenneth og Ragnvald fram til
å utvikla samarbeidet med trenarane i
klubben over ( A-laget) og under
( G-16) juniorlaget , der spelarlogistikk
når det gjeld kampar og hospitering
på trening begge er viktige komponentar i spelarutviklinga. Laga har
treningstid omtrent på same tida, så
alt ligg godt tilrette for dette.
Det er i alle fall gode grunnar til å tru
at Bryne framleis kjem til å få fram
gode fotballspelarar i tida framover,
med så reflekterte og rutinerte trenarar som juniorlaget har nå.

Begge har hatt mange ulike trenarar
opp gjennom åra, men nevner kvar sin
som begge var lærarar/pedagogar av
yrke som den som har hatt mest positiv tyding. A-lagstrenaren til Valder,
der han spela som 16-17-åring, Roar
Blindheim, blir nevnt av Kenneth,
medan Geir Herrem, som Ragnvalds

Kenneth Giske (44)

Kom til Bryne frå Frøyland i 1994. Spela på gutte- og
juniorlaget til han debuterte på A-laget hausten 1996,
før han fylte 17 år. Spela fast på laget, først som back,
seinare som sentral midtbanespelar. Var med på opprykket til Tippeligaen i 1999. Gjekk til West Ham etter
2000-sesongen. Kom tilbake sommaren 2002, og var i
klubben fram til nedrykket i 2003.
Tilsaman 210 A-kampar, derav 137 seriekampar, 61 av dei
i Tippeligaen.
Var med på å redda klubben økonomisk to gonger. Først
ved overgangen til West Ham i 2000, og deretter ikkje
minst ved at han vart solgt til Brann vinteren 2003/04,
som skaffa klubben lisens og berre ein divisjons nedrykk
frå Tippeligaen .
Spelarkarriere vidare i Brann 2004-05, Viking 20062009, Rapid Wien 2009-2012, NordSjælland 2012-2013,
Lyngby 2013, Førde 2013 og tilbake i Frøyland frå 2014.
23 aldersbestemte landskampar, 5 A-landskampar (
2004-2005).
Beste medspelarar: Marcus Heikkinen, sentral midtbane
i Rapid Wien, ein lagspelar som alltid var til å stola på,
og ein ung Michael Carrick i West Ham.

Sunnmøring som spela i Bryne 1999-2003. 111 A-kampar, derav 65 seriekampar, 47 av dei i Tippeligaen.. Var
med på opprykket til Tippeligaen i 1999. Fekk ikkje ny
kontrakt etter 2000-sesongen. Spela i Randaberg våren
2001, men kom tilbake til Bryne same sommaren. Opprinnelig midtbanespelar, men spela og høgre back og
høgre kant. Mykje plaga av skadar og fekk berre ein skadefri sesong i Bryne (2003).
Starta karrieren i Valder. Tre periodar i Hødd, 1993-95,
1997-98 og 2004-2005. Var innom Lillestrøm i 1996 og
fekk nok kampar til å få sølvmedalje i Tippeligaen.
Avslutta spelarkarriera med lokalfotball i Klepp
(spelande trenar) og Kåsen.
22 aldersbestemte landskampar 1991-1996.
Fun fact: I landslagsdebuten hans som 15-åring mot
Polen scora ein annan debutant, tidligare Bryne-spelar
Cato Horpestad 2 mål.
Beste medspelar/medspelarar han har spela saman
med: Geir Televik, spiss i Hødd, som kunne blitt så god
han ville, men ville ikkje nok, og Ragnvald Soma då han
kom tilbake frå West Ham.
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Ragnvald Soma (40)

ENDELIG SNART I GANG!

Nå har vi bikket juli og det er over
3 måneder siden fotballen rullet
som normalt på stadion. Nå er snart
ventetiden og den lengste fotballpausen for herrelaget i manns minne
over. Venter fortsatt på avklaring for
damelaget. Det kribler godt etter å
komme i gang igjen!
Endelig har vi fått en dato med seriestart å forholde oss til. Sesongen blir
ganske annerledes i forhold til normalen med tanke på halv serie med
påfølgende sluttspill, personlig ønsket
jeg full serie med opp og-nedrykk som
tidligere år.

B-Gjengen hadde store planer om et
godt supporter-år med flere planlagt
bussturer både land og strand i løpet
av sesongen. Foreløpig er bare 200
tilskuere velkomne på stadion når
sesongen sparkes i gang. Det bør
ikke være ett problem på flertallet av
bortekampene, men med rundt 800
tilskuere i snitt i fjor vil det by på
utfordringer hjemme på stadion. Den
diskusjonen får vi ta med klubben når
den tid kommer.

Tingenes tilstand i B-Gjengen nå er
60 medlemmer færre enn i fjor, men
sponsorene er positive og gir oss
muligheten til å gå all-in med show på
tribunen og bussturer til bortekamper
når det lar seg gjøre. Vi går i gang
med styremøter og planlegger for
fullt.
Når Bryne FK skal ut i krigen igjen,
skal vi i B-Gjengen være med!
ALT FOR BRYNE!

Når damelaget setter i gang serien på
Rosselandbanen både tror og håper
jeg vi skal klare 200 der også, det
fortjener dem!

Tomas Tuen
Leder B-gjengen
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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

DEL GRASROTANDELEN MÆ
BRYNE, DU AU!

GLØDEFISK

Storgata 40, 4340 Bryne
Tlf. 51482712 // topptiltaa.com

Det er spennede å tippe. Og kjekt å vinne. Kombiner
spenningen med å støtte laget ditt, send SMS
”GRASROTANDELEN 934238168” til 2020.
Så går 7% av spilleinnsatsen din til Bryne FK
- uten at det går ut over innsats, premie
eller vinnersjanser. Heia Bryne!
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HOVEDPARTNER
DRAKT/BREDDEPARTNERE

KJERNEPARTNERE

SAMARBEIDSPARTNERE
PROFILPARTNERE

NETTVERKSPARTNERE

EUROPEAN PARTNERS

NYE
BOLIGER

Finn ditt nye
drømmehjem

Dynjarbakken Kleppestemmen Klepp
Frittliggende eneboliger, 6-roms, BRA 149-180 m2
+ garasje/bod. Tomter ca 400-520 m2
Priser fra 5 698 000,Les mer på blockwatne.no/dynjarbakken

Nye
priser
Illustrasjon

Illustrasjon

Illustrasjon

Møblert
visningshus

Gabriel Edlands veg 30-40 Orstad

Gabriel Edlands veg 16-24 Orstad

Enebolig i kjede, 6-roms, BRA 195 m + garasje/bod
Priser fra 5 648 000,-

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

Les mer på blockwatne.no/orstad

Les mer på blockwatne.no/orstad

2

Reviderte plantegninger

Illustrasjon

Illustrasjon

Engsyrevegen 82-90 Bøtunet-Nærbø

Kvilietet 7-37 Nærbø

Enebolig i kjede, BRA 128 m , med carport
Priser fra 3 598 000,-

Eneboliger, 5 og 6-roms, BRA 109 - 193 m2
+ carport/garasje/bod. Priser fra 3 498 000,-

Les mer på blockwatne.no/engsyrevegen

Les mer på blockwatne.no/kvileitet

2

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

Kontakt: Hilde Marie Jensen, 907 78 911, hilde.jensen@blockwatne.no
Kåre Vigdel, 916 00 086, kare.vigdel@blockwatne.no
Se flere prosjekter på blockwatne.no

Nyhet

