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Sporty jul!
Julebordmeny

Forrett: Velsignet god gravlaks
med sennepssaus på toast
Hovedrett: Himmelsk pinnekjøtt eller
vidunderlig sprø ribbe med rikelig tilbehør
Dessert: Saliggjørende riskrem
2 retter kr 495,3 retter kr 565,Du kan selvsagt også velge fra
vår populære á la carte-meny
Bestill i dag på 51 48 32 89
booking@mollehagenrestaurant.no
facebook.com/mollehagenbryne

Varm opp, strekk ut eller gå all-in i julebordsesongen.
Sportssendinger på 17 skjermer, sprek meny og action
tirsdag til søndag.
Se alle arrangement på Facebook
– MusikkBingo (romjulen).
– Tasting thursday.
– FredagsQuiz.
– Friday Night Out! (30+).
– WeekendParty.
Tir-fre: Fra 18.00
Lør-søn: Fra 13.00

STYRELEDER

OM MED- OG MOTVIND
Alle fotballklubber må leve med at ting går opp og ned. Det ingen stor
hemmelighet at det de siste sesongene har vært mye motvind i Bryne FK.
Selv om vi nå må forberede vår tredje
sesong på nivå tre, er det mye som
tyder på at motvinden er i ferd med å
løye, og kanskje sågar snu til medvind.
Det er alltid mye bedre når vi slike
ganger kan sitere utenforstående,
enn at det bare er noe vi selv hevder.
Derfor tillater jeg meg å sitere fra
Geir Støle som er kretsansvarlig for
klubbutvikling, fra det han skriver i
forbindelse med at vi nylig ble re-sertifisert som kvalitetsklubb:

MOTVIND
Eit overraskande vindkast,
og vi gjekk med enda fastare steg
vi fekk farge i kinna
retta oss opp i ryggen
vakla ikkje ein augneblink
standhaftige som aldri før
og så trygge
at vi la ikkje merke til vindstyrke
eller retning
Først seinare
kom det for oss
at det hadde vore
motvind

«Klubben har et meget bra omdømme, sunne holdninger med hensyn til klubbdrift og samarbeid med
naboklubber og krets. Klubben er en
av foregangsklubbene når det gjelder
spillerutvikling i kretsen.»
Dette er virkelig noe å ta til seg for alle
dere som over langt tid har jobbet med
å utvikle klubben og lagt ned drøssevis
med gratis-timer og dugnad for at vi
skal kunne få en slik omtale.
At Bryne FK har et «meget godt omdømme» kan være vanskelig å forstå

når en av og til hører på noen av
lokalpolitikerne som benytter enhver
sjanse til å minne om forhold som nå
ligger mer enn 15 år bak i tid, og der
de i tillegg har en tendens i retning av
selektiv hukommelse.
Da er det viktig å huske på at dette
bare gjelder noen ganske få av politikerne, og at disse faktisk er unntakene.
De fleste er positive både av politikere
og folk flest på Jæren, og ser samfunnsnytten av det klubben skaper og
står for. Det er derfor vi endte opp
med positivt vedtak i forhold til hallplanene, og at vi dermed endelig kan
starte med å utvikle og utbedre stadion-området.
Det er ikke så ofte vi bruker poesi i
Brynemagasinet, men som en påminnelse til de av oss som er vant med å
stå i motvinden og aldri gi oss, vil jeg
bruke jærdikteren Åse-Marie Nesse
til å beskrive hvordan vi best takler
motvinden. Dette gjøres med en
spesiell takk til Trond Roy Pedersen.
Nils Steinsland

Vi er her for deg
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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.

Det er alltid ledig i krysset

Tekstil-Vask spiller på lag

Vi tilbyr bl.a.:

Gjennom vårt kundeløfte «Alt på det rene» ønsker også

• Vask, reparasjon og administrasjon av arbeidstøy

vi å vinne, og spille de vi samarbeider med enda bedre.

• Utleie av matter med og uten logo

Vi gjør som Bryne FK. Jobber hardt hver
eneste dag for å lykkes. Spill ball med oss.

• Utleie av avlastningsmatter
• Utleie av sengetøy, duker, servietter og mopper
• Tekstiladministrasjon

Vinnarskalle.no - Foto: Svenn Olav Sele

Å treffe i krysset er noe alle prøver på.
Bryne FK traff ikke optimalt denne sesongen, men god underholdning
og spennende kamper har vi opplevd.
Bryne FK ska så forballglede, dyrka talent og hausta mirakler.
Det gjør de, og det setter vi pris på!

Stolt sponsor av Bryne FK
Tekstil-Vask Sør AS

Bjorhaugslettå 3 – 4365 Nærbø
982 17 295 – leiv@tekstil-vask.no

tekstilvask.no

Følg oss på
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– ALT PÅ DET RENE

VELLYKKET ARRANGEMENT
SAMMEN MED AARBAKKE
Tekst & foto: Kristin Løge

I forbindelse med at Aarbakke i år feirer
sitt 100 årsjubileum, ble dette markert
sammen med klubben i sammenheng
med kampen mot Vidar. Aarbakke var
kampsponsor, og sammen hadde vi
også åpen familiedag i forkant av kampen. Aarbakke delte ut gratis drakter og
fotballer til alle unger, og det ble en flott
ettermiddag. Flere hundre barn og unge
var med på familiearrangementet, og
fikk også med seg seieren over Vidar.
Vi takker alle fremmøtte og Aarbakke
for en flott dag sammen, og håper å se
flest mulig av dere på stadion også på
kampene fremover.
Vi gratulerer Aarbakke nok en gang
med de 100, og håper på fortsatt godt
samarbeid i årene som kommer!
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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.

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.

Telefon 915 03290
www.jaerensparebank.no

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

Hvorfor velge
Jærens eneste
lokalbank?

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.

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.

Andreas Rage
Eiendomsmegler MNEF
& tidligere norgesmester

Vi i Aktiv er litt mer enn bare
eiendomsmeglere. Vi er aktive
bowlere, klatreinstruktører,
idrettsutøvere, turnere,
håndballtrenere, fedre, mødre, tanter,
besteforeldre.
Vi er levende opptatt av nærmiljøet
vårt. Det er kanskje derfor vi gjør
en ekstra god jobb når vi skal selge
boligen din.

Trenger du en
eiendomsmegler
som er litt mer AKTIV?

Ring meg i dag for å avtale en
uforpliktende befaring.
Andreas Rage, 93 49 41 15,
andreas@aktiv.no
Litt mer enn bare eiendomsmegling

aktiv.no

Foto: Asle tjøtta
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Trenerteamet 2019 f.v.: Stian Rosseland, Jan Halvor Halvorsen og Even Sel

AMBISJONER ER
DRIVKRAFTEN
Tekst & foto: Ulf Emil Rakvaag

- Selvpining på høyt nivå
Slik beskriver vår nye trener Jan Halvor
Halvorsen det å være fotballtrener. Med
glimt i øyet, vel å merke. Mye av det den
sindige telemarkingen gjør, skjer med
glimt i øyet og et lite, men oppriktig
smil. – Det er selvsagt frustrerende å
ha kontroll på alt foran en kamp, så blir
to sykdomsforfall og en feilaktig dommeravgjørelse avgjørende for at man i
bøkene står oppført med et tap, forklarer han.
Drømmejobben
For en mann som har vært involvert i
toppfotball i fire tiår har det selvfølgelig
vært både oppturer og nedturer, men
Brynes nye hovedtrener er ikke sen når
han blir bedt om å avsløre drømmejobben. – Det er selvfølgelig det å få jobbe
med fotball! Jeg har hatt drømmejobben i 40 år. Først som spiller, og siste
halvdel som trener – Det å få lov til å
være med på å bygge et lag her i Bryne,
og sammen med resten av teamet her
få klubben tilbake i toppen av norsk fotball er selvfølgelig drømmejobben min.
Hvis ikke hadde jeg ikke vært her nå,
forklarer Halvorsen og forsikrer at han
er både sulten og motivert. – Jeg kjenner følelsen av glede og spenning i kroppen nå. Det tyder på at jeg har mange
gode år igjen i fotballen ennå!

Opprykkserfaring
Treneren Jan Halvor Halvorsen dukket
først opp i Byåsen. Etter drøyt 20 års
erfaring på benken i flere klubber og
land, er det vanskelig å finne ett enkelt
høydepunkt som trener. – Opprykket
med Start i 1999 var et opprykk mot
alle odds og henger selvfølgelig høyt,
sier han beskjedent. – I tillegg er det jo
selvfølgelig stort å rykke opp helt uten
tap i serien. Det gjorde jeg med Notodden, og vet ikke hvor mange som har
gjort det, egentlig.
Som man forstår er det en trener med
opprykkserfaring som har kommet til
Jæren. Halvorsen er allikevel ganske
rask med å helle kaldt vann i blodet på
de som mener opprykk er naturlig nå. –
Det er ikke mulig å bestille opprykk. Nå
må vi jobbe med å utvikle laget, skape
vinnervilje og et godt kollektiv, sier han
engasjert. – Det er tre viktige punkter
jeg vil jobbe med hele året: arbeids-

moral, lagmoral og vinnervilje, forteller
han videre.
Spennende klubb
Halvorsen kommer fra en liten pause
i trenergjerningen, og har den siste
tiden, etter FFK, speidet litt for herrelandslaget. – Greit med en liten pust
innimellom, sier han, samtidig som
han poengterer at det er trener han vil
være. – Det handlet mest om at jeg ventet på den rette jobben i den rette klubben. Når så Bryne dukket opp visste jeg
at dette var en klubb etter mitt hjerte,
forteller han. – Alle gangene jeg har
møtt Bryne, som trener og som spiller,
har vært gode opplevelser. Kanskje
med unntak av en viss cupfinale, smiler
han. – Jeg har alltid fått et godt inntrykk av så vel folk, som klubb og sted,
og for meg er Bryne forbundet med
toppfotball, sier en engasjert Halvorsen,
og fortsetter med gode ord om sin nye
arbeidsgiver. – Bryne har i år vist at toppnivået er høyt. Skeid, Arendal og Hødd
ble alle slått her hjemme, og det er en
god stamme i dette laget, sier han. Halvorsen vil ikke gå inn i noen diskusjon
om laget fremover, men kommer med
noen generelle betraktinger. – Det er
viktig å beholde den gode basen. Noen
kontrakter går ut og jeg begynner å få
en oversikt over hva vi trenger og hva
jeg ønsker. Uansett er det viktig å få inn
noen som passer inn i kollektivet her og
som har riktig pris – sultne spillere prioriteres, sier Halvorsen som etter 40 år
i fotballen vet hva som kreves. – Livsstil,
trening og hard jobbing brakte meg dit
jeg kom som spiller.
Så får vi se hvor denne filosofien kan
bringe Bryne FK sesongen 2019.
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Lang merittliste
Allerede i 1978 gjorde Halvorsen sin
debut på A-laget til Pors. – Det var mot
Ham/Kam på Briskeby, og et resultat
av knallhard jobbing mot akkurat det
målet, forklarer han. – Helt fra jeg var
ung, har ambisjonene mine vært en viktig drivkraft. Disse ambisjonene brakte
ham videre fra norsk toppfotball via
England tilbake til Norge og til Tyskland

og Danmark før han avsluttet spillerkarrieren her hjemme på midten av 90-tallet. – Ti måneder i Ipswich var alt jeg fikk
der borte før jeg ikke fikk arbeidstillatelse lenger.
Høydepunktene som spiller kom allikevel ikke før ti år senere, da for Hertha
Berlin. – Det var utrolig spesielt å spille
i Berlin, første kampen etter murens
fall, da de fra øst endelig kom seg på
kamp igjen (Hertha Berlin hadde mange
supportere i det som var Øst-Berlin),
forteller han. – 68000 tilskuere gir litt
trykk, sier Halvorsen og tenker tilbake.
Tre år senere ble han cupmester med
danske AGF Århus. – 3-0-seieren der,
mot det som i dag er FC København,
henger selvfølgelig høyt, den også, sier
Halvorsen som i dag er æresmedlem i
AGFs supporterklubb.

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

QUIZ

TEST DEG SELV LITT.
Tilbakeblikk fra Gabriel Høyland

70-TALLET
1972 - Bryne spiller kvartfinale i cupen
mot Brann i Bergen.
Spilte Roald “Kniksen” Jensen den
kampen? Hva ble resultatet?
1973 - Bryne spiller kvalik for opprykk
til gamle første divisjon. Vi husker den
berømte “snøballkampen” mot Vålerenga, men hvem var det tredje laget i
denne kvaliken?
1979 - Hvor mange sesonger spilte Tom
R. Jakobsen for Bryne?
70-tallet. To karer fra Undheim spilte
mange kamper på 70. Navn?

80-TALLET
1980 - Rett eller galt. Tore Haugvaldstad var Brynekeeper den sesongen.
1982 - Vi slår FFK 2-0 på Bryne. Vi får

NO

en spiller utvist i 1. omgang etter at Vidar Hansen ble “tatt” som siste mann.
Hvem?

1998- Bryne legende av topp 10 format
kom til oss denne sesongen. Brynes
svar på Steven Gerrard. Navn?

1988 - Jan Madsen forlot Bryne etter
nedrykket til 2. divisjon. Hvilken klubb
kjøpte han?

2000-TALLET

80 og 90-tallet
Hvem spilte flest kamper for Bryne av
brødrene Bø. Jan eller Lars Gaute?

90-TALLET

2001 - Trener skifte etter 7 kamper.
Hvem trakk seg og hvem overtok?
2004 - To hå-buer markerer seg sterkt
på juniorlandslaget og etablerer seg på
A-laget som 19åringer. Navn?

Kjempe talentet fra Ganddal som spilte
for oss på 80 og 90 tallet som fikk karrieren ødelagt av utallige skader. Hvem?

2002 - Marek Lemsalu kommer til oss
og markerer seg som en skikkelig forsvarsklippe. Hvilken klubb kom han fra?

1994-95 Midtstopper som ble for god
for Bryne og 2. divisjon og gikk til en
østlandsklubb og var en bauta der i
mange år. Navn?

2004 - Varhaugsbu som kom til oss via
Sandnes. Venstrefotspiller med ett voldsomt tilslag. Navn?
Svarene finner du lenger bak...

1995-96 Farget spiller med målteft som
kom til oss fra Kongsvinger. Navn?
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RING 51 77 99 00 ELLER SKANN
QR-KODEN MED MOBILKAMERAET

SPONSOR FOR BRYNE
Tekst & foto: Skarp

Det er ikke tilfeldig at vi er sponsor for Bryne FK. Som Brynegutt har jeg mye hjerte for Bryne,
noe jeg deler med mange av kollegaene mine, sier Sverre Heskestad, daglig leder i Prosjektil.
Prosjektil er det største lokalt eide rådgivningsfirmaet for bygg og anlegg i distriktet.

For en profesjonell bedrift som Prosjektil er det viktig å ha en klar strategi
på hva og hvem bedriften vil støtte – og
hva de ønsker å oppnå ved å være en
del av et sponsornettverk. Dette bekrefter Heskestad: -Det viktigste er at
det må være et lag eller aktivitet vi kan
identifisere oss med og har hjerte for.
Da er Bryne et klart valg for oss. Som
sponsor synliggjør vi at vi er en samfunnsaktør som bidrar til idretten, sier
Heskestad, og legger ikke skjul av at
han er stolt av å profilere Prosjektil på
Bryne FK sine flater. – Nå er vi draktsponsor, så logoen vår er godt synlig.
Det bygger stolthet internt hos oss, sier
han.
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Brenner for idrett
Prosjektil består av rundt 60 medarbeidere, engasjerte og dyktige fagfolk
innen hele spekteret av rådgivere. Samtidig er vi opptatt av lekenhet og
av å ha det gøy på jobb. Derfor synes vi

det er stor stas når vi får oppdrag som
for eksempel Velodrom Sola, Sørmarka flerbrukshall, Gamlingen, Østerhus
Arena, Suldal bad, Hetlandshallen og
Hundvåg og Kvernevik svømmehall – for
å nevne noen kjekke jobber. Vi har høy
kompetanse på denne typen prosjekt,
og vi ønsker å assosiere oss med idrett,
sier Heskestad.
Sponsornettverk – en spennende
mulighet
En viktig effekt av å være sponsor er
tilgangen til sponsornettverket. - Bryne
FK har et sponsornettverk som er bredt
sammensatt av mange typer bedrifter.
Prosjektil har hatt mye igjen for å være
en del av dette nettverket. Vi møter interessante kunder og mulige samarbeidspartnere. På forskjellige treffpunkter
kan vi bygge relasjoner som gir tilgang
til prosjekter og deres relasjoner, sier
Heskestad engasjert.

Et byutviklingsprosjekt
Sverre Heskestad brenner for å få på
plass ny stadion og idrettshall i Bryne:
- Det har ikke blitt bygd en eneste
idrettshall i Bryne på 32 år. Ny stadion
og hall vil bety enormt mye for idretten i kommunen – og det vil være et
fantastisk byutviklingsprosjekt, sier
han. Utviklingen av stadionanlegget
blir et glimrende eksempel på et godt
nettverksprosjekt. Sammen med blant
annet de andre sponsorene Masiv,
Teambygg og Jadarhus blir Prosjektil
sentral i prosjektutviklingen: - Vi håper
enda flere samarbeidspartnere blir med.
Vi må også utvide innholdet til å handle
om mer enn fotball, sier Heskestad – og
spiller ballen videre til alle kreative og
visjonære samarbeidspartnere.

PROSJEKTIL
+
BRYNE
=
SANT

BRYNE ER ET
KLART VALG
FOR OSS

DET VIKTIGSTE ER AT
DET MÅ VÆRE ET LAG
ELLER AKTIVITET VI
KAN IDENTIFISERE
OSS MED OG HAR
HJERTE FOR.

DAGLIG LEDER

OPP- OG NEDTURER
Årets sesong ble ikke helt slik vi hadde håpet på. Iallfall når det gjelder det vi blir målt
mest på, nemlig a-laget for herrer. En variabel sesong endte med en skuffende femte plass,
noe vi ikke er fornøyd med.
Fra høsten i fjor og frem til i sommer
fikk vi ikke den utviklingen i laget vi
ønsket og håpet på. Samtidig varierte resultatene veldig, noe som til
slutt medførte at vi valgte å gjøre en
endring i trenerkabalen. Even Sel og
Aleksander Midtsian gjorde noen grep,
og avslutningen på sesongen ble noe
bedre. Men vi kan ikke være fornøyd så
lenge vi ikke klarer å være med i toppkampen helt inn. Samtidig har vi sett
at det bor mye potensial i laget, og vi
skal bygge tålmodig videre på dette.
Nå har klubben valgt å hente inn rutinerte Jan Halvor Halvorsen som ny
hovedtrener. Sammen med Even Sel
og Stian Rosseland skal han få utvikle
laget videre, og vi føler oss så sikre vi
kan på at vi har gjort et godt og riktig valg for klubben for de nærmeste
årene. Jan Halvor har fra dag én vært
opptatt av å få med kjernen av den
troppen vi har hatt i år, og så skal vi
forsterke med noen få nye spillere.
Under a-laget gror det veldig bra!
Vi rykket opp med reservelaget til
Norsk Tipping- ligaen (3. divisjon),
noe som også har vært et delmål for
oss. Det som er bra er at vi har brukt
43 spillere totalt i 4. divisjon, hvorav
også flere 15 og 16- åringer har fått
sin debut i voksenfotballen. Også her
beholder vi stort sett alle våre beste
spillere, og det skal bli spennende å
følge dem videre i utviklingen. Jeg er
sikker på at vi kommer til å se flere av
dem i a-stallen de nærmeste årene.

Side 14

På damesiden har vi også levert en
meget god sesong. Det holdt ikke helt
inn, da opprykket glapp i kvalifiseringen. Men Terje Nesse, støtteapparatet
og spillerne har levert en topp sesong,

og vist at vi også kan hevde oss på
damesiden.
Det er moro å se hvordan det spirer og
gror nedover rekkene i klubben, helt i
tråd med vår visjon; Vi skal så fotballglede, dyrke talent og høste mirakler.
Vi har også i år hatt flere spillere representert på landslag, både på jenteog guttesiden. Det viser at det jobbes
godt på flere nivå i klubben.
Økonomisk ser det bedre ut enn på
flere år. Vi leverer også i år et solid
overskudd. Dette er først og fremst
takket være a-laget sin gode innsats i
NM, samt at vi profiterer godt på spillersalg på herresiden. Vi rapporterte i
kategori II (gul sone) også i sommer,
for andre gang på rad. Målet er som
kjent å rapportere i kategori III (grønn
sone).
Allikevel vil jeg rette en advarende
pekefinger. Vi som klubb må stå enda
mer sammen om å skaffe inntekter.
Dugnadsinntektene i år har sviktet i
forhold til budsjettmål, og vi ser en
ikke- ønsket utvikling hvor flere ønsker
å kjøpe seg fri for
dugnader. Dette er
ikke nødvendigvis
bare positivt. Dugnad har også mange
andre gode bieffekter, som vi kan miste
på veien.
Vi får også til stadighet høre at alle
pengene går med
til å drifte a-laget.
Dette er ikke riktig.
A-laget og elitesatsingen bringer inn

vesentlig mer penger til klubben enn
det vi bruker tilbake. Og sånn skal det
være. A-laget er lokomotivet i klubben,
både sportslig og økonomisk, som skal
bidra til å subsidiere resten av klubbens aktiviteter. Samtidig er det viktig
å investere nok til at vi kan ta steget
tilbake til toppfotballen. Det vil hele
klubben være tjent med!
Jeg vil takke alle som legger ned arbeid i eller for Bryne FK! Spesielt vil
jeg berømme frivilligheten, og alle de
som legger ned timesvis av dugnadsarbeid. Uten dette går det ikke an
å drive en klubb. Hvert år legges det
ned nærmere 15 årsverk i ren dugnad
i Bryne FK. Det er nesten 30 000
timer! Ganger du det med en ordinær
timelønn, så blir det et stort millionbeløp. Dette er vi stolte av! Og det kan
ikke verdsettes nok. Tusen takk!
Takk for sesongen 2018!
Asle Tjøtta

POLO RALPH LAUREN
GANT
TIGER OF SWEDEN
RICCOVERO
FRISLID TREND
SAND
MATINIQUE
SUPERDRY
DIESEL

NYH

LEVIS
REPLAY
DSTREZZED
JOHNNYLOVE
UBER
NN07
MEYER
T.G.A SKO
URBAN PIONEERS
GABBA
GABBA
COLE
HAAN

G

BUGATTI
PLAIN
CALVIN KLEIN
BARBOUR
NN07
BØLGER
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Følg Eikhi på facebook, instagram og snapchat
www.eikhi.no

BØ

MARTHE CHRISTINE
JOHANNESSEN
Tekst: Paul Ove Laland. Foto: Bjørn Jarle Håland

- Ei aktiv jente med mange jern i ilden. Ved siden av å være årets toppscorer for damelaget, tar
hun siste år på sin bachelor i idrett ved Universitetet i Stavanger. Hun har også vært med som
trener for J14, samt jobber på en barneskole på Nærbø og som butikkarbeider hos Urmaker
Christen Øygard.
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Som mange allerede vet, røk opprykket
til damelaget på målstreken. Om årets
sesong har Marthe følgende å si:
«Sesongen 2018 vil jeg oppsummere
som veldig bra. Vi bestemmer oss før
sesongen at vi ønsker å vinne divisjonen, og viser helt fra start at vi både
vil og skal ligge i toppen i 2.div. Vi har
hatt en fin utvikling de siste årene. Fra
opprykk fra 3. divisjon i 2016, til 3. plass
i sesongen 2017 (vår første sesong i 2.
divisjon), og til årets sesong hvor vi vinner 2. divisjon».

«18 seiere, 2 tap og 2 uavgjort, samt 80
scorede mål, og kun 10 innsluppet vitner
om en godt gjennomført sesong, selv
om det dessverre ikke holdt helt til opprykk i år». Forteller hun videre.

Særlig trekker Marthe frem samholdet som
unikt med dagens utgave av damelaget.
Samholdet samt et fantastisk støtteapparat som står på til alle døgnets
tider for laget, og en kjempedyktig trener
i Terje Nesse skal ha mye av æren for at
laget er der de er i dag, forteller Marthe.

Det er med andre ord et revansjesugent
damelag som går neste sesong i møte.

At opprykket glapp, selv om divisjonen
ble vunnet beskriver Marthe som veldig
surt. Samtidig er hun tøff nok i hodet
til å bli enda mer motivert til å klare
det neste sesong. «Det glapp i år, da er
det bare å løfte hodet, se fremover, og
prøve på nytt».

«Jeg håper og tror alle er motiverte for
en ny sesong i brynedrakten. Hvis vi i
tillegg fyller på med et par nye spillere
og bruker vinteren og oppkjøringen

godt, har jeg stor tro på at vi kan ta
neste sesong med storm, og da sikre
opprykket i 2019».
Om egne ambisjoner som fotballspiller
har Marthe følgende å si:
«Tidligere har jeg egentlig bare spilt for
gøy og for det sosiale. De siste sesonger
har jeg imidlertid hatt en fin utvikling,
som igjen har resultert i at jeg har lagt
ned mye ekstraarbeid og tar ting mer
seriøst. Jeg ønsker å komme så langt
jeg klarer, samtidig som jeg har det gøy
og koser meg med fotballen».
Vi ønsker både Marthe og damelaget
lykke til videre, og krysser fingrene for
opprykk kommende sesong!
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BURNS SUPPER
PÅ BRYNE KRO & HOTELL
FREDAG 18. og LØRDAG 19. JANUAR

Velkommen til feiring av den skotske dikteren Robert Burns’ fødselsdag.
Det blir HAGGIS, WHISKYSMAKING, SEKKEPIPER,
musikk & dans på ekte skotsk vis!

Haggis: 645,50,Whiskysmaking: 3
making: 825,Haggis + Whiskys

ED ÅLLVELTES
LIVEMUSIKK DM
AG
FREDAG og LØR

Påmelding: livanne@brynekro.no / tlf. 51 77 75 00

Vi bemanner
Jæren
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Bryne FK vil takke alle som er engasjert i og glad i klubben for
sesongen 2018. Og ser frem til nye muligheter i 2019!

Foto: Bjørn Jarle Håland

Vi ønsker alle en riktig
god jul og et godt nytt år!

Bak f.v. : Bengt Høyland, Asle Tjøtta, Gabriel Høyland, Jan Halvor Halvorsen, Even Sel, Ester Rettedal.
Foran f.v: Edith Håland Sele, Kristin Løge, Stian Rosseland, Aleksander Midtsian.

SVARQUIZ
70-TALLET

80 OG 90-TALLET

2000-TALLET

1972 - 2-1 tap, «Kniksen» spilte
1973 - Mjølner Narvik
1979 - 2 sesonger
70-tallet - Nils Petter Aarrestad og
Bjarne Undheim

90-tallet - Jan (173). Lars Gaute (140).
90-tallet - Kjetil Sigurdsen
1994-95 - Bård Borgersen
1995-96 - Caleb Francis
1998- Kai Ove Stokkeland

2001 - Erik Brakstad trakk seg, Reine
Almqvist overtok
2004 - Vidar Nisja, Magnus Ueland
2002 - Start
2004 - Bjørn Ingvar Kydland

80-TALLET
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1980 - Riktig
1982 - Knut Ertesvåg
1988 - Moss

NETTVERK SOM VIRKER
Sponsornettverket i Bryne FK er
kanskje Jærens største og viktigste
næringslivsarena. Her treffes bedrifter,
blir kjent med hverandre, deler
erfaringer, og handler av hverandre.

sponsorene til opplevelsesrik og hyggelig tur i vår, sammen med Berentsens
Brygghus. Det resulterte i flere julebordbestillinger og litt skallebank.

De som er med i nettverket ser at dette
er en god plass til å knytte relasjoner og
vise seg fram. Og det er som i de fleste
sammenhenger, jo mer du legger i det,
jo mer får du igjen.

Mange av sponsorene er blitt overrasket
når de ser hvor mye de faktisk selger og
kjøper gjennom nettverket. Her er et lite
knippe med gode eksempler.
Kays Betongsaging har sementert
samarbeidet med AlfaSafe og leier mye
utstyr av dem. ATEA bygger nytt bygg
og NorEngros har fått mange og store
leveranser til dem i den forbindelsen.
Bryne Kro & Hotell tok utfordringen på
strak arm da Aarbakke feiret
100-årsjubileum og serverte treretters
meny til 600 personer.
Westco både kjøper og selger i nettverket. Etter forrige sponsortur ble det
bestilt julebord på Vidsyn, og Forum
Jæren byttet til Westco som
leverandør. På samme tur fikk Travel &
Event turbestillinger fra Masiv og Time
Elektro.
Id Media og Glødefisk har mer enn
halvparten av omsetningen i Brynenettverket.
Prosjektil er involvert i utviklingen av
stadionområdet og har store prosjekter
der. Samtidig handler og samarbeider
de med en rekke av sponsorene, blant
andre Team Bygg og Jadarhus.
Grand Hotell Egersund inviterte alle

To fornøyde karer som har handla av kvarandre. F.v. Arve Edland i Kverneland Bil og
Øystein Nygård i Nilfisk

Prosjektil jobber for, og kjøper av veldig mange
i nettverket. En bevisst strategi om å utnytte de
fordeler som finnes
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- Sverre Heskestad
Daglig leder, Prosjektil

Slapp markedsføring?
Gi salget mer energi!

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

PÅL FJELDE JOBBER
AKTIVT MED UEGO
Pål Fjelde er A-lagssspiller, talenttrener og et forbilde i Bryne FK. Kanskje aller viktigst;
han er klubbens Uego-ambassadør.
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07 Vestur er han en kjent og erfaren
fotballspiller i Rogaland.
– Jeg ønsker å bli oppfattet som et
godt forbilde. Både på banen, gjennom
det jeg gjør før og etter trening, ved å
være en 24-timersutøver og hvordan
jeg opptrer utenfor fotballbanen, sier
Fjelde.
– Uego er viktig for Bryne FK
Bryne er en av de første Uego-klubbene i Rogaland. Uego er et treårig
samfunns- og verdisamarbeid mellom

bassadører fra klubbens a-lag som
skal bidra til å drive arbeidet med Uego-prosjektet, noe vi har svært gode
erfaringer med. Uego harmonerer også
godt med klubbens verdier som er respekt, samhold og kjærlighet, sier daglig
leder Asle Tjøtta i Bryne FK.
Hva er en Uego-ambassadør?
NFF Rogaland og Sparebanken Vest samarbeidet om Uego-prosjektet i fotballen. For å bli en Uego-klubb må fotballklubbene oppfylle noen krav, deriblant å

NFF Rogaland og Sparebanken Vest der
hensikten er å hjelpe fotballklubbene til
å omsette visjoner og verdier gjennom
konkrete prosjekt og Uego-handlinger.
Pål Fjelde har rollen som Uego-ambassadør nedfelt i spillerkontrakten sin.
– Uego er et viktig prosjekt for Bryne
FK. Vi bruker denne bevegelsen aktivt
inn mot våre kull i alderen 13 til 16 år
for å fremme utvikling innen holdninger
og felleskap. Vi har også UEGO- am-

ha en Uego-ambassadør.
Uego-ambassadøren skal ha god
kjennskap til Uego, og fungere som et
bindeledd mellom styret i klubben og
alle lagene. Målet er å kvalitetssikre at
Uego-prinsippene, gode holdninger, inkludering og verdier, blir implementert ut
på lagsnivå gjennom aktive handlinger
i hverdagen. Fokus og bevisstgjøring
på lagene med hva hver enkelt selv
kan bidra med for å skape best mulig

Foto: Lars Fisketjøn

Det gule refleksbåndet rundt håndleddet forteller at Pål Fjelde er #SyktUego.
Væremåten hans forteller det samme.
Og attpåtil er det en offisiell rolle han
har i Bryne fotballklubb, som klubbens
Uego-ambassadør.
Det gule refleksbåndet rundt håndleddet forteller at Pål Fjelde er #SyktUego.
Væremåten hans forteller det samme.
Og attpåtil er det en offisiell rolle han
har i Bryne fotballklubb, som klubbens
Uego-ambassadør.
– Jeg hadde ikke hørt om Uego før jeg
kom tilbake til Bryne i vinter, men dette
er holdninger og verdier som jeg står
for som menneske. Det er enkelt å fronte noe man står inne for selv, sier Pål
Fjelde.
Disse holdningene og verdiene har han
tatt med seg inn i rollen som Uego-ambassadør.
– Uego for meg handler om å skape en
mer uegoistisk verden. Det handler om
å ta ansvar for dem rundt oss. Og så går
det også på å være et forbilde for dem
rundt meg. Det har jeg også sagt til de
15- og 16-åringene som jeg trener, de
er kanskje ikke helt klar over det selv,
men de er faktisk forbilder for de mange
yngre spillerne i klubben. Det er viktig
at de tenker over hvordan de oppfører
seg, og at de hilser på unge gutter og
jenter de treffer rundt idrettsanlegget,
sier Fjelde.
24-åringen fra Jørpeland spiller i
Brynes A-tropp, trener klubbens G16lag, er trener i talentprosjektet Jæder
Talent, og jobber ved klubbens fotballfritidsordning. Med bakgrunn fra Staal,
Viking, skotske St. Mirren og færøyske

– Jeg har besøkt alle ungdomslag, både
på gutte- og jentesiden, og fortalt dem
om Uego. Vi hadde litt dialog om hva
de legger i ordet Uego. Jeg informerte
også om Facebook-konkurransen, sier
Pål Fjelde.
I ettertid har Fjelde nå i høst utfordret
trenerne på hvert lag, og gitt dem
ansvar for at spillerne dokumenterer
Uego-holdninger og handlinger. Gode
Uego-handlinger gjøres i Bryne FK hver
eneste dag. Uego-ambassadørens jobb
nå blir å få fram de mange gode eksemplene.
– Mange tenker litt for avanasert. Uego
er veldig, veldig enkelt. Alle lag kan
komme med gode eksempler på hva
Uego er, spillerne gjør Uego-handlinger
ubevisst hver dag både på banen, rundt
idrettsanlegget og hjemme. Det er de
handlingene vi må bli flinkere til å sette
fokus på. Målet er at hvert lag skal
dokumentere minst én Uegio-handling
hver måned, som jeg poster på Facebook, sier han, sier Fjelde.
Og han ser resultater av Uego-arbeidet

i klubben.
– Vi har veldig fokus på å hilse på hverandre i gangene her. Det at alle hilser på
alle skal være en del av miljøet i klubben. Det er viktig at vi ser hverandre, og
at alle blir sett.
– Stor tro på Uego
Selv har han stor tro på det NFF Rogaland ønsker skal bli en ny folkebevegelse innen fotballklubbene.
– Jeg har stor tro på Uego. Man kan
velge selv hvor mye man ønsker å gjøre
utav Uego. 16-åringene jeg trener vasket garderoben slik at Edith i anleggsavdelingen slapp å gjøre det. Det er en
enkel ting som gjør mye i hverdagen. Vi
tok et bilde av det, og postet på Facebook. Enda enklere kan Uego være at
når man ser det er rotete i garderoben,
tar vi en runde, plukker opp teip-biter og
rydder opp.

Tekst fra artikkel i fotball.no/rogaland
Her kan du lese mer om UEGO-prosjektet

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.

GLØDEFISK

miljø i laget og i klubben. Uego-ambassadørene vil også ha kontakt med NFF
Rogaland, som vil informere og innkalle
til to-tre fellessamlinger i året.
– Alle bør bli Uego-klubber
Fjelde oppfordrer andre idrettslag til
å bli Uego-klubber, og få sin egen Uego-ambassadør. Også de klubbene som
ikke kan ha det som en del av spillerkontrakter.
– Å være Uego-ambassadør er ikke mye
jobb, men man må være strukturert.
Jeg har laget en halvårsplan for våren
og høsten, og i starten handler mye om
å få Uego inn i klubben, men målet er at
det skal gå mer automatikk i Uego-arbeidet på de ulike lagene, slik at det etter hvert går mer og mer av seg selv.
Alle lag som gjør en Uego-handling
oppfordres til å dokumentere dette
med bilde, og så laster klubbens Uego-ambassadør bildet opp på Uego.no
sin Facebook-side med en forklaring til.
Hver måned trekkes én Uego-handling
ut som månedens vinner, og laget bak
handlingen vinner 5000 kroner.

Lyst å være rød og hvit du også?
Under sittetribunen finner du Bryne Butikken – med
masse supporterutstyr 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.
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Samarbeidslaget Bryne 2/Frøyland ble kretsmestere etter at
de vant Stegaberg/Skjold i KM-finalen. Laget vant sin
avdeling i 4.divisjon med fire poeng.

Bryne 2 vant sin avdeling i 4.divisjon fire poeng foran Varhaug
og rykket dermed opp til 3.divisjon. I KM-finalen ble det
6-2-seier borte mot Djerv 1919 som vant den andre avdelingen.

Første rekke fra venstre: Hans Braut Bryne FK, Andreas Hatjoullis Bryne FK, Olaus Vagle Bryne FK, Teo Bjelland ÅFK, Andre Håland Bryne FK, Alexander
Hjelmhaug Kåsen, Mattis Risa ÅFK, Sebastian Dalby Kåsen, Jone Alexander Skåland Eiger, Runar O. Bore BFK, Vemund Skjæveland Kåsen, Nicklas Tingvik
Kåsen, Joakim Oma Kåsen, Adrian Frøyland Frøyland.
Andre rekke fra venstre: Jesper Hansen Bryne FK, Marius Matningsdal Matningsdal, Aslak Øfsteng Bryne FK, Theo Vagle Bryne FK, Karl Wiig Bryne FK,
Jonatan Selland Bryne FK, Petter Johansen Eiger, Oskar Lerbrekk Varhaug, Filip Årsland Vigrestad, Håvard Leidland Eiger, Gisle Vignes Bryne FK, Mindor
Håland Varhaug, Axel Erga Bryne FK, Sindre Håland Eiger, Adrian Andersen Bryne FK, Simen Håland Eiger, Arthur Michalsen ÅFK.
Bakerste rekke fra venstre: Petter Eide Trener, Vetle Eidså ÅFK, Lukas Langli Bryne FK,, Eskil Thue Bryne FK, Martin Johnsen Bryne FK, Bjørnar Hadeland
Bryne FK, Albert Tjåland Bryne FK, Gabriel Høyland Trener.
Ikke tilstede når bildet ble tatt:
Marius Olseth Nærbø, Lars Thomas Line Nærbø, Fredrik Osmundsen Bryne FK, Benjamin Sele Voll, Even Penne Voll, Alvar Haugseng Nærbø.
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G15 hadde en god sesong og klarte ta 57 poeng på 22 kamper i G15 Eliteserien. Det var 13 poeng mer enn Randaberg som ble nummer to.

«SNYTT» FOR OPPRYKK
Tekst: Kjell Olav Stangeland

FRA ARKIVET
1991 vart eit spesielt år med oppsplitting
av Bryne IL, ny trenar, storsiger over
Tottenham, kvalifisering til Tippeligaen
der mange meinte Bryne FK vart snytt
for opprykk av dommaren. 1991 var også
året Alf-Inge Håland (18) etablerte seg
på A-laget, og året Geir Atle Undheim
(17) debuterte.

Nye ansikt frå Bergen
Kjell Tennfjord var henta inn som ny
trenar etter Arne Larsen Økland. Han
hadde fått Fyllingen frå 3. divisjon til
eliteserien, og også til Ullevål der Fyllingen spelte cupfinale mot Rosenborg
dagen etter at Bryne tapte kvalifiseringskampen mot Lillestrøm på Åråsen
året før.
Tennfjord var kjent som ein systematisk trenar som la meir vekt på organisering og styrke, enn finspel. Dermed
gjekk det mot eit systemskifte frå
Øklands fotballfilosofi som gjekk meir i
retning av eit spelande lag.
Spelarfondet som investor og utflytta
brynebu, Ivar S. Løge, stod bak, hadde
gjort det mogleg for klubben å gå ut
etter etablerte spelarar. Det vakte likevel
oppsikt då Branns toppscorar, Mons Ivar
Mjelde, valde Bryne på nivå 2 i staden
for Tippeliga i Bergen.
—Bryne tilbyr et sportslig opplegg
fullt på høyde med Brann, og treningsmulighetene, banene, er ikke en gang
sammenlignbare. Alt i Brynes favør,
forklarte Mjelde overgangen med til
Stavanger Aftenblad.
Haltande vår
Opprykk til eliteserien var stadig eit
uttalt mål, men både styre, trenar og
spelarar var nøkterne nok til å medgi at
det ikkje nødvendigvis måtte skje i
Tennfjords første trenarår. Det var
nemleg ein ung og på mange måtar
uerfaren tropp han hadde ansvar for.

Tilfeldighetane ville det slik at første
seriekamp for sunnmøringen Tennfjord
var på heimlege trakter, i Ålesund. Det
enda med 0-2 tap, det første tapet mot
Aalesund nokon sinne. Strømmen vart
slått 1-0 i første heimekamp, utan at
veldig mange vart imponert av det som
vart vist på banen. «Kreativiteten manglet, pasningskvaliteten var for dårlig og
som fotballkamp vil den sannsynligvis
bare bli husket for én ting; - Bryne tok
sine første seriepoeng», meldte Stavanger Aftenblad.
Lokalpressa vart ikkje mildare stemt
etter 1-2 tap for dumpekandidaten Frigg,
der omtrent det einaste positive var at
Mons Ivar Mjelde scora sitt første seriemål for Bryne. Kjell Tennfjord varsla
endringar på laget, og det gav resultat:
Djerv 1919 vart sendt tilbake over Boknafjorden med 0-3. —Jeg valgte å rokere
på enkelte spillere. I den situasjonen vi
befant oss i, kan det være lurt å forandre oppstilling bare for forandringens
skyld, forklarte Tennfjord. (Stavanger
Aftenblad)
Sesongens første trepoengar på
bortebane kom mot Surnadal, men 2-1
mot det nyopprykka bygdelaget frå
Nordmøre var heller ikkje eigna til dei
store jubelscenane. Tre poeng vart det
også mot Hødd i Ulsteinvik i ein kamp
Bryne til tider vart rundspela. I si spalte
i Jærbladet meinte Stig Norheim at
Bryne ikkje hadde vorte like rundspela
sidan Liverpool var på besøk i 1988.
—I dag var vi svineheldige, innrømte då
også Kjell Tennfjord etter kampen. For
ein gongs skuld måtte Bryne-trenaren
trekkja fram ein enkeltspelar, noko han
prinsipielt var motstandar av: —Ståle
Oldeide reddet seieren for oss i dag. Han
spilte en kjempekamp. (Stavanger Aftenblad)
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Frå Bryne IL til Bryne FK
19. mars 1991 var det ekstraordinært
årsmøte i Bryne IL på VIP-tribunen på
Bryne stadion. I tråd med innstillinga
frå eit nedsett utval vart klubben splitta
opp ved at friidrett-gruppa, handballgruppa og volleyballgruppa gjekk ut
av Bryne IL og stifta nye, frittståande
idrettslag.
Fotballgruppa var aleine igjen i Bryne
IL. Namnet vart endra til Bryne Fotballklubb. 65 år etter at klubben vart stifta
i 1926 som eit reint fotballag under
namnet Bryne Fotballag var klubben
igjen ein rein fotballklubb. Samtidig vart
alle eigendeler og gjeld som det tidligare hovudstyret hefta for, overført til
Bryne FK.
Ein viktig grunn til at gruppene gjekk
kvar til sitt var den økonomiske situasjonen. På årsmøte etter årsmøte vart det
åtvara om at gjelda både hovudstyret og
fotballgruppa sat med var ei tidsinnstilt
bombe. Hovudstyret hadde investert
både i nytt garderobebygg og omlegging
av hovudbanen. For å finansiera det
siste hadde Time kommune gitt garanti
for eit banklån på 2,4 millionar. Det er
liten tvil om at kommunen gjorde dette
utan tanke på at det på noko tidspunkt
ville verta aktuelt å overta lånet.
Tilfeldigvis hadde kommunestyret
møte, der det skulle avgjerast om kommunen skulle overta låna, same kveld

som det ekstraordinære årsmøtet.
Møtet på rådhuset vart overført på
Jærradioen, og jubelen stod i taket på
VIP-tribunen då eit stort fleirtal sa ja til
å overta lånet på 2,4 millionar.

Spelet var heller ikkje mykje å ropa
hurra for i neste heimekamp mot Fana
som enda 1-1, heller ikkje mot Vålerengen på Bislett der Oslo-laget tok alle tre
poenga etter scoring på overtid etter
ein tvilsam corner.
Modningsprosess
Enkelte begynte å stilla spørsmål om
Tennfjords fotballfilosofi kanskje ikkje
passa Bryne-mannskapet. Fyllingen
bestod av kraftige spelarar, og det var,
meinte mange, ikkje gitt at Bryne hadde
mannskap til å beherska kraftfotballen
Bergens-laget stod for.
Men Kjell Tennfjord lét ikkje kritikken
gå innpå seg: —Jeg føler at størstedelen
av kritikken er feilaktig, den er ikke godt
nok underbygd. Dagens Bryne-lag er
inne i en modningsprosess, med spillere
uten erfaring fra toppnivå. Da Fyllingen
skulle debutere i toppserien, så jeg raskt
hvorfor lag som HamKam, Strømmen
og Djerv 1919 deiset ned i første forsøk;
de slapp inn 40-50 mål på en sesong.
Og uten defensiv organisering kan du
ikke vinne fotballkamper. Det har også
vært mitt utgangspunkt i Bryne. Så skal
vi jobbe med de øvrige lagdelene etter
hvert, uttalte han til Stavanger Aftenblad som svar på kritikken.
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Framgang
Alt såg langt lysare ut då topplaget
Mjøndalen vart slått 2-1 på Bryne
stadion. Samtidig tapte Vålerengen mot
Hødd, og dermed var det bare fem
poeng opp til tabelltopp før fotballferien.
Men før den var det duka for 3.
rundeoppgjer mot Viking på Stavanger
Stadion. Bryne hadde slått Klepp 3-0 i 1.
runde, og med kampens to einaste mål
sørga Mons Ivar Mjelde for at Ålgård
heller ikkje i 1991 greidde å slå Bryne ut
av cupen.
Det vart 1-3 tap mot Viking, men
kampen vart likevel ein opptur. Nesten
10 000 tilskodarar fekk sjå eit Brynelag som spelemessig var fullt på høgde
med laget som toppa og seinare vann
elitedivisjonen. Nils Ove Hellvik scora

for Bryne slik at det stod 1-1 ved pause.
Bryne hadde også ball nummer to i
nettet, men det vart etter mange si
meining feilaktig annullert for offside.
I staden fekk Viking tildelt eit tvilsamt
straffespark av dommar Terje Hauge, og
dermed var løpet kjørt.
—Eg er så frimodig at eg våger å
påstå at i dag var me det beste laget.
Men det skal vel vera slik at lag frå Elitedivisjonen får dommarane med seg.
Viking kan takka dommartrioen for at
dei er i 4. runde, var Kjell Tennfjords
klare melding
etter kampen i
Jærbladet.
Det skulle
ikkje bli siste
gong Bryne
kjende seg
snytt for sigeren av dommaren i ein
viktig kamp.

regelrett ydmyket på Bryne stadion.
4-0 til Bryne var ikke et mål for mye.
Erik Thorstvedt fikk seg en leksjon
av unge Børe André Rannestad i en
to minutters periode i 2. omgang, der
landslagskeeperen knapt trodde hva
han så da unggutten puttet to baller i
Tottenham-målet», skreiv Stavanger
Aftenblad.
—En skam for engelsk fotball, var
dommen frå Tottenham-manager Peter
Shreeves.
Så kan det sjølvsagt hevdast at

Rundspelte
Tottenham
For andre gong
på tre år fekk
«Bryne ydmyket Tottenham» var tittelen i Stavanger Aftenblad etter 4-0 over London-laget.
Bryne besøk
Her har Stig Norheim lagt to spelarar frå den engelse toppdivisjonen bak seg. (Faksimile: Staav eit engelsk vanger Aftenblad)
topplag. Med
Erik Thorsvedt og Gary Lineker i spissen Tottenham ikkje tok så alvorleg på
kampen. Men laget stilte med fleire
inntok Tottenham Jæren 1. august. Og
landslagsspelarar i tillegg til Lineker og
mens kampen tre år før mot Liverpool
hadde vore ein suksess økonomisk, men Thorsvedt som Justin Edinburgh, Terry
Fenwick, Gary Mabbut, Paul Stewart og
ikkje resultatmessig, vart det omvendt
Paul Walsh. Rett nok gjorde Spurs fleire
mot Tottenham.
bytter i pausen, men det gjorde også i
Bare vel 2000 fann det interessant
høgaste grad Bryne. Bare tre av dei som
å sjå engelske proffar mot norske halspelte 1. omgang var med etter pause
vamatørar. Dei fekk til gjengjeld valuta
for pengane i form av eit Bryne-lag som då Bryne scora tre av sine fire mål.
Bryne starta med desse 11: Ståle
rundspelte Tottenham. 4-0 stod det til
Oldeide – Jan Bø, Alf-Inge Håland, Tor
slutt, og då hadde Mons Ivar Mjelde i
Fosse, Ola Lanes – Bent Apneseth,
tillegg brent eit straffespark. Kampens
Jan Harald Forsmo, Jo Laland, Magnar
store spelar var 18 år gamle Børge
Birkeland – Stig Norheim, Mons Ivar
André Rannestad. To gonger rundlurte
Mjelde. Etter pause kom desse innpå:
Moi-guten Erik Thorsvedt. Ein annan
Jim Foss, Roar Høiland, Frank Otto
junior, 17-år gamle Geir Atle Undheim,
Meinseth, Ove Åreskjold, Nils Ove Hellscora kampens siste mål.
vik og Børge André Rannestad.
«Tottenham dummet seg ut og ble

Alfi-scoring
Både kampen mot Viking og mot Tottenham viste at det var stort potensial i
Tennfjords mannskap. I tillegg viste laget stadig evne til å vinna jamne kampar.
Haugar i Haugesund var første motstandar etter sommarpausen., og 2-2
var eit akseptabelt resultat etter at Tor
Fosse utlikna i kampens siste minutt.
Trass i spelemessig nedtur, vann Bryne
1-0 i ein jamn kamp mot Kristiansund.
Og då vårtapet mot Aalesund vart revansjert, var Bryne så absolutt med i
toppstriden, fire poeng bak Mjøndalen
og to bak Vålerengen.
Etter 1-1 mot Strømmen vart det
siger med eitt mål både mot Frigg, Djerv
1919 og Surnadal.
«Dæ æ´ jabnå så dræge» skreiv
Jærbladet etter seriekamp nummer
ni på rad utan tap. Den kom mot Hødd
der Alf-Inge Håland var kampens store
spelar. «Alfi», som hadde spelt seg til
fast plass på laget som midtstoppar
etter å ha blitt forsøkt i fleire posisjonar,
scora sitt første seriemål i tillegg til fullstendig å dominera i forsvar.
Kampen viste dessutan igjen at
91-utgåva av Bryne var gode mot gode
lag, mindre gode mot presumtivt dårlegare lag.
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Gatli-debut
Sjølv om resultata var gode, var likevel
ikkje alle like fornøgde med det som
vart vist. Bryne vart skulda for å spela
kjedeleg og defensiv fotball, ein kritikk
Kjell Tennfjord tilbakeviste: —At jeg skal
tenke defensivt er en klisjé media har
funnet på. Gjenta en påstand mange
nok ganger, så blir det en sannhet. (..)
Jeg mener det er viktigere å vinne enn
å underholde. Om de to begrepene lar
seg kombinere, er ingenting bedre enn
det, uttalte han til Stavanger Aftenblad.
Mot Fana vart det verken siger
eller underhaldning då Bryne fekk sitt
første tap på ti kampar. Ikkje den beste
opptakten før «seriefinale» mot Mjøndalen, der heimelaget ville vera klare for
opprykk med siger. Det vart nytt 0-1 tap

for Bryne, og to tap på rad var meir enn
for å sikra opprykk. Fotballfeberen rasa
nok til at lokalavisene igjen tok fram
igjen på Jæren. Bryneleiinga håpte å
8-10 000 tilskodarar. I tillegg til ei god
titlane om haustsprekk.
ramme rundt kampen, ville det også
Men dei spekulasjonane stilna raskt
bety pengar i ei skranten Bryne-kasse.
då Vålerengen vart slått 3-0 på Bryne.
Stavanger Aftenblad fyrte opp med
Ein ny junior slo ut i full blomst i den
å intervjua Mons Ivar Mjelde før kampkampen. Geir Atle Undheim spelte sin
en: —Får jeg sjansen, senker jeg Brann.
første seriekamp frå start, og 17-åringen takka for det med to målgjevande.
Jeg har ingen medlidenhet overfor min
Kampens store spelar var likevel Bent
tidligere klubb.
Apneseth.
Sjølv med eit par tusen tilreisande
Med tre poeng mot Kristiansund i
frå Bergen, stoppa det offisielle tilskoden nest-siste kampen var 2. plass og
dartalet i underkant av 6000. Det var
kvalifisering sikra. Roar Høiland, far til
til slutt dei tilreisande frå Bergen som
seinare langt meir kjente Tommy, hadde kunne jubla. Sten Glen Håberg var leigd
gått skada det meste av vårsesongen.
inn frå Start sommaren 1991. Like før
Nå hadde han
fått sjansen
på backplass
i eit par
kampar. Mot
Kristiansund
scora han
kampens einaste mål, og
dermed var
Bryne klar for
kvalifisering
for tredje
gong på fire
sesongar.
Seriesesongen
vart avrunda
«Så langt». Jan Bø viser kor langt innafor streken ballen var før Ahlsen heada ut.
med ein beTil høgre ein litt betutta Alf-Inge Håland. (Faksimile: Jærbladet)
tydningslaus
pause utnytta han ein forsvarstabbe og
kamp mot Haugar der Bryne vann 2-0.
sørga for 1-0 til Brann. Trass i store sjanStatus på heimebane var dermed ti
sigrar og ein uavgjort.
sar til begge lag, vart det med det eine
målet i ein kamp der det var liten tvil om
Bare nesten - igjen
at gjestene var det beste laget.
Strindheim i Trondheim var første hinUnder tittelen «Fiasko» innleia
der i kvalifiseringa. Etter ein mållaus
Stavanger Aftenblad referatet frå kampen
første omgang scora Jan Bø og Nils
slik: «Med bøyde hoder, uttrykk i tabuOve Hellvik etter pause. Med 2-0 hadde kategorien og repriser av nestenBryne eit veldig godt utgangspunkt før
sjansen på netthinnen, tuslet Bryne av
den avgjerande kampen mot Brann på
jærgraset med sin tredje kvalifiseringsBryne.
fiasko på fire år.»
Utgangspunktet vart endå betre då
Brann «bare» vann 1-0 mot Strindheim i
Bergen, slik at det var nok med uavgjort

Dommaravgjerd frå opprykk
Men mange blant Bryne-spelarane og
blant publikum meinte at det var dommar Einar Halle som hindra Bryneopprykk. Fem minuttar etter sidebytte
heada Stig Norheim eit frispark forbi

straffespark ti minuttar før slutt. —Eg
trudde dommaren bare tulla då han
ikkje bles for straffespark. Brannbacken hadde ikkje ein sjanse til å nå
ballen, men bare høpp i meg. Soleklart
straffespark, sa han til Jærbladet.

«Men var ikke denne i mål?» spurte Stavanger Aftenblad etter denne situasjonen i
kvalfiseringskampen mot Brann. Stig Norheim har heada, keeper Thor André Olsen
er utspelt, men inne i målet står Per Egil Ahlsen og får heada ut. til høgre signaliserer Jan Bø (2) og Alf-Inge Håland (3) for mål. (Faksimile: Stavanger Aftenblad)
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keeper Thor André Olsen. Per Egil Ahlsen heada ballen ut, men mange, ja, dei
aller fleste, var overbeviste om at ballen
var langt over målstreken før Ahlsen
fekk klarert.
Dommar Halle var av ei anna oppfatning: —Det var umogleg for meg å sjå
om ballen var inne, men linjemannen
meinte Ahlsen står med ein fot på kvar
side av streken, og at ballen aldri var i
mål, sa han til Jærbladet.
Alf-Inge Håland som var langt nærare
situasjonen var aldri i tvil: —Tull og tøys.
Ahlsen står omtrent i bakre nettet og
headar ut, det er ikkje tvil om at ballen
var over streken.
Bent Apneseth meinte dessutan
at han vart blitt snytt for eit klart

Også den situasjonen såg Halle annleis:
—Brannbacken var aldri i berøring med
Apneseth. Slik eg såg det, prøvde Apneseth å avslutta, bomma ballen og fall på
trynet.
Nils Ove Hellvik var krystallklar: —
Dummaste eg har høyrt. Eg var bare
nokre få meter i frå, og det er noko av
det klaraste straffesparket eg har sett.
I Bergen er alle over 40 år stadig
skråsikre på at Brann vart snytt for
straffespark i cupfinalen i 1987. Nå var
det Bergens-laget som hadde dommaren med seg. Bergens Tidende var
derfor ikkje like opptatt av dommaren
som fire år tidlegare: «Stig Norheim var
bare millimetre og et lykkelig plassert
Ahlsen-hode fra da han satte panne-

brasken til et Jo Laland-innlegg. De
aller største Jær-patriotene hevdet til
og med at ballen var innenfor streken
før veteranen fra Fredrikstad fikk nikket
den unna».
Ville «ta» dommaren
«De største Jær-patriotene» var i harnisk etter kampen, og enkelte så rasande
at dei ville «ta» dommaren.
Einar Halle skildra situasjonen slik
til Stavanger Aftenblad: —Jeg så umiddelbart hva som ville skje; at vaktholdet
ved kampslutt var for dårlig og at det
kom en svær branne og ville ta meg,
men jeg så ikke en eneste vakt som
kunne hjelpe oss. Derfor skyndte jeg
meg i hus. Noe slikt har jeg aldri
opplevd tidligere. Dessverre oppfattet
den ene linjedommeren ikke i tide hva
som skjedde og ble skikkelig rystet da
den svære brannen traff ham i ryggen
flere ganger.
Dette fekk sjølvsagt etterspel, og det
gjorde ikkje situasjonen betre at ingen
hindra jublande Brann-tilhengarar til å
ta seg inn i klubbhuset etter kampen.
Omdiskuterte dommaravgjersler
aldri så mykje, Stavanger Aftenblad
hadde langt på veg rett når kampen vart
oppsummert slik: «For selv om omdiskuterte dommeravgjørelser dominerte
i køen av bortforklaringer, var det bare
Brynes egen udugelighet som resulterte
i at klubbens framtid består i sesong
nummer fire i selskap med de nest
beste!»
Laget mot Brann var dette: Ståle
Oldeide - Jan Bø, Alf-Inge Håland, Tor
Fosse, Ola Lanes – Bent Apneseth, Kjetil
Sigurdsen, Jo Laland, Børge André
Rannestad – Stig Norheim, Mons Ivar
Mjelde. Lanes og Rannestad vart bytta
ut med Roar Høiland og Nils Ove Hellvik
i løpet av kampen.

GLØDEFISK

PRAKTBOK

OM BRYNE FK

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 norgestoppen. 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 praktbok 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. Den blir gitt
ut før seriestart og du vil
bli informert når den kan
hentes på klubbhuset. 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.
LANSERINGSFEST
Det blir lanseringsfest til nyåret.
Vi kommer tilbake med nærmere
informasjon.
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.
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For egne bedriftstilbud, kontakt Kristin Løge.

REISEBREV FRA SPANIA
Tekst: Asle Tjøtta. Foto: Kristin Løge

En fantastisk langhelg sammen med nettverkspartnere i Tossa de Mar.

Torsdag 27. september dro vi sammen
med 60 gode nettverkspartnere til
Spania. At dette kolliderte med kvartfinalen borte mot Lillestrøm i NM,
kunne vi ikke planlegge med før
sesongen. Dermed ble den lagt inn i
programmet for turens første kveld.
Vi fløy til Barcelona, og tok deretter
buss til Tossa de Mar som er en liten
fiskerlandsby litt nord for Barcelona.
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Den årlige nettverksturen er en viktig,
kanskje den viktigste, arenaen vi har
sammen med våre nettverkspartnere.
Turen arrangeres av klubben i samarbeid med reisebyrået Travel & Event,
og betales av deltakerne selv. Her har

vi mulighet til å være sammen i uformelle rammer flere dager. Dette gjør at
deltakerne får rikelig mulighet til å bli
godt kjente, og utvikle relasjoner som
kan og skal brukes til å skape forretning
med og for hverandre gjennom året.
Når vi ankom hotellet var første post
på programmet å se kvartfinalen i NM
mot Lillestrøm. Det ble som kjent tap,
men alle var enige om at vi gjorde et
hederlig forsøk og at vi røk ut med æren
i behold.
Fredagen startet med en faglig del,
hvor vi først hadde en god presentasjonsrunde av alle. Deretter gav undertegnede en kort status om klubben, og

hvor vi står i forhold til langtidsstrategi
og de mål vi har satt. Deretter hadde
Atea et innlegg om den «moderne
arbeidsplass», hvor teknologi spiller
en stadig viktigere rolle og gir mange
muligheter.
Etter lunsj var det klar for god nettverksbygging, da deltakerne ble delt
inn i mindre grupper og skulle løse noen
oppgaver.
Dagen ble avsluttet med felles middag
på en av byens maritime restauranter.
Lørdag formiddag var også satt av til
relasjonsbygging, og igjen ble deltakerne delt inn i grupper for å løse tildelte
oppgaver.

Etter felles lunsj bar det så ut på det
åpne hav i en stor katamaran. Her fikk
deltakerne være sammen uten forstyrrelser fra andre, og praten gikk løst og
ledig. Flere tok seg også en dukkert i
den deilige sjøen, og det ble sågar litt
dans ombord før vi la til stranden igjen.
På kvelden var det igjen felles middag
på en av byens restauranter.

Søndag var avreisedag, men det var
lagt inn litt tid i Barcelona. Så da ble det
anledning til en promenade i hovedgaten La Rambla, samt en felles lunsj før
bussen tok oss til flyplassen.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var
svært gode både underveis og etter
turen. Vi fikk svært godt utbytte, og det
var gode muligheter for å pleie nettverk
samt knytte nye relasjoner.

Vi takker deltakerne for alle bidrag,
og for at mange byr på seg selv og
gjør turen til en så god opplevelse for
mange. Vi er sikre på at mange tar med
seg dette hjem i den travle hverdagen,
og at det gir muligheter for enda mer
forretning gjennom året.
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HOVEDPARTNER
DRAKT/BREDDEPARTNERE

KJERNEPARTNERE

FORDS-MAX

Norgespremiere
8. juni
De er velkommen inn for å

SE OG PRØVEKJØRE den helt nye flerbruksbilen
Ford S-MAX hos Kverneland Bil på Bryne.
Tirsdag langåpent
9.00-20.00
Mandag, onsdag,
torsdag og fredag 9.00 - 16.30
Lørdag 10.00 - 14.00

Bryne

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

PROFILPARTNERE

SAMARBEIDSPARTNERE

S BIL

ÅRET

ET
NYH
FORD
FRA

NETTVERKSPARTNERE

Trim Towers i Sandnes og
Stavanger sentrum

Berneveien 30, 4365 Nærbø

|

www.reimeoglode.no

|

Tlf. 51 97 10 10

|

post@reimeoglode.no

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

ANDREAS JACOBSEN
Tekst: Paul Ove Laland. Foto: Bjørn Jarle Håland

Forsvarsspiller for Bryne FK og økonomistudent ved Universitetet i Stavanger.
bra. «Vi har et
fantastisk miljø
i spillergruppen,
og jeg håper og
tror at vi i tiden
fremover skal
bli enda bedre
til å få dette til å
skinne igjennom
på banen også. At
vi jobber, kjemper og kriger for
hverandre i enda
større grad enn
tidligere».

Andreas er født og oppvokst på Østlandet. Som 18 åring flyttet han til Kristiansand og startet på økonomistudiet.
Mens han studerte spilte han noen sesonger for Flekkerøy. Derfra gikk ferden
videre til en halv sesong i Eik. Før han
før 2017 sesongen ble klar for Bryne.
«Jeg trives veldig bra i Bryne FK, og har
funnet meg godt til rette her på Jæren.
Kjæresten min, og hennes familie er
herfra. Jeg er nå inne på mitt siste år
på master som siviløkonom på UiS, og
trives godt med kombinasjonen av fotball og studier».

Etter Andreas returnerte fra skade har
han spilt samtlige kamper, noe han er
godt fornøyd med. «Jeg har gradvis følt
meg sterkere i kneet og kroppen for
hver kamp som går, og ser derfor veldig
lyst på fremtiden i Bryne FK».

Andreas spilte
mye stopper i
starten av brynekarrieren, men
har i slutten av
2018 sesongen
blitt brukt mest
på backen. En
posisjon han liker
seg bra i. Andreas beskriver
seg selv som en
forsvarsspiller med god fysikk og god
spilleforståelse, som har sine forser
defensivt. I tillegg har han et godt driv
med ballen, som kan komme godt til nytte både fremover og bakover på banen.

Årets sesong oppsummerer Andreas
som ikke bra nok. «Vi fikk en fin opptur
i cupen hvor vi klarte å komme oss til
kvartfinalen, men det vi har levert i serien har ikke vært godt nok. Vi skulle og
burde vært høyere oppe på tabellen»,
understreker Andreas. At laget har
variert for mye i prestasjonene. Fra å
tidvis spille veldig bra mot gode lag, til å
spille direkte dårlig mot antatt svakere
motstand har Andreas ingen problemer
med å erkjenne. «Det vi har levert har
rett og slett ikke vært stabilt godt nok
gjennom sesongen, dessverre. Det må
vi jobbe med og videreutvikle inn mot
2019 sesongen».

Tiden i Bryne har bydd på både oppturer og nedturer for Andreas.
«Karrieren min i Bryne i 2017 sesongen
begynte veldig bra. Vi var ubeseiret de
15 første kampene jeg startet. Så fikk
jeg en voldsom nedtur når jeg ødela
kneet. Senere mot høsten, fikk også
laget en formdupp. Noe som gjorde at
vi mistet plassen om både opprykk og
kvalik det året».

Andreas ser imidlertid veldig lyst på
tiden fremover i Bryne. «Jeg synes vi
har noe spennende på gang, og har
stor tro på at vårt nye trenerteam i Jan
Halvor, Even og Stian. Vi er veldig revansjesugne og motiverte for den kommende sesongen, og vi skal gjøre alt i
vår makt for å utvikle oss videre. Slik
at vi sammen kan føre Bryne oppover i
divisjonssystemet igjen».
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Særlig trekker Andreas frem miljøet i
spillergruppen og klubben som veldig

Skaden Andreas fikk var såpass alvorlig,
at han måtte operere, og det skulle ta
et helt år før han var tilbake på fotba
lbanen igjen. «Det var blytungt for meg
personlig å gå skadet så lenge», erkjenner Jacobsen. «Derfor var det en enorm
opptur for meg når jeg endelig kunne returnere til fotballbanen etter et så langt
avbrekk», forteller han videre.
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Enebolig i rekke, 6-roms, BRA 195 m + garasje/bod
Pris fra 5 448 000,-

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

blockwatne.no/orstad

blockwatne.no/orstad
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3 boliger
solgt

Illustrasjon

Illustrasjon

Soldoggvegen 7 og 9 Bryne

Skoratuå 17 Skoran Sirevåg

Enebolig, 5-roms, BRA 167 m + garasje/bod
Pris fra 5 148 000,-

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

blockwatne.no/soldoggvegen

blockwatne.no/skoratuaa
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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
Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.

