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SERVICE PÅ VARMEPUMPEROptimaliser levetiden, 
strømbruken og lydnivået på 

varmepumpen din.
Anbefalt serviceintervall på 

varmepumper er 2-3 år. 
 Vi utfører service på alle merker. Kampanjepris 1490,-  ink. mva.

KAMPANJE:
Strong Spas  
Durasport  
inkludert  
Titan Hardcover

79.500 kr 
ink.mva, levering  
og montering

Verdikupong til alle Brynevenner 

500 kr 
Klipp ut kupongen og du vil få 500 kr i rabatt ved kjøp av 
Toshiba varmepumpe fra Reime Varmepumper og Spa. 

Kupongen er gyldig til 31.12.20. Maks en kupong pr kunde.

Reime Varmepumper og Spa har åpnet 
ny butikk i Høghuset på Bryne

Vi er de eneste i Norge som kan tilby Strong Spas med Titan Hardcover.  
Dette er et lokk med 15 års 

garanti og som tåler en vekt på over 450 kg! 

Vi donerer tre  
Toshiba varmepumper  
til Bryne FK
Disse varmepumpene skal  
selges gjennom Bryne FK.  
Hele salgssummen går  
direkte til klubben.  
Varmepumpene vil ha en  
salgspris på 4000 kr  
under veil. pris,  
så her kan du gjøre  
et kupp og samtidig  
støtte Bryne FK. 

Kontakt  
Henning Lende  
907 68 570  
ved interesse 
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WORKING ON A DREAM
I min forrige leder i Brynemagasinet 

siterte jeg også Bruce Springsteen i 

overskriften, jeg lover at dette blir siste 

gangen … «Working on a dream» ble 

skrevet etter 11. september – uten noen 

som helst sammenligning for øvrig.  Det 

sies at hvis en drømmer alene så blir 

det med en drøm, men klarer en å få  

andre til å drømme den samme drømmen 

så kan det bli virkelighet.  Vi var nok 

mange som drømte om å realisere hall-

prosjektet på stadion, men vi må bare 

konstatere at vi ikke greide å få med oss 

de rette folkene på rådhuset, og da blir 

det tungt – for ikke å si umulig.  

Vi har ikke noe behov for å kjempe videre 

med de tapte slagene, men synes likevel 

at det kan være på sin plass å påpeke 

noen fakta:

• En vesentlig årsak til at Bryne FK 

opprinnelig ønsket å bygge hallen selv 

var at det blir betydelig dyrere hvis 

kommunen skal stå for byggingen med 

blant annet offentlig anskaffelse som 

utgangspunkt.  

• Bryne FK og Masiv stod klar til å 

undertegne en totalentreprise i mai 

måned.  Det var til og med søkt om 

igangsettingstillatelse i forhold til dette 

prosjektet.  Prisen som da lå til grunn 

ville gitt Time kommune en tilleggskostnad 

på 10 mill. i forhold til kalkylene når de 

nå selv skal bygge en hall.  For disse 10 

mill. ville de altså fått en ekstra hall, og 

en klatrehall i tillegg.  

• Kommunens sakkyndige uttalte  

senere at den prisen vi hadde avtalt 

med Masiv var mellom 25% og 50% 

rimeligere enn det de selv kunne bygge for.

Nå er imidlertid dette prosjektet skrinlagt, 

og vi må komme oss videre.  Vi skal et-

ter hvert få til synlige endringer på sta-

dion også uten hallprosjektet.  Nå blir 

det å snu den eksisterende hallen, og 

oppruste denne.  Da har vi mer en gode 

nok fasiliteter til å kunne utvikle nye 

“Erling Braut Haaland-er” – en drøm jeg 

tror vi knapt har sett starten på.

Nils Steinsland

STYRELEDER

Vi er her for deg
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.jprint.no

952 99 844
Vardheivegen 60

4340 Bryne
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En offensiv hovedtrener sier vi kan legge 

denne sesongen bak oss og ser fram til 

å ta et steg videre med Bryne. – Det er 

fortsatt drømmejobben, sier han om 

trenerrollen for laget med Norges  

fineste drakter.

- Det har vært en lærerik første sesong, 

sier Jan Halvor Halvorsen, som poen-

gterer at det er små marginer i fotball. – 

Husk at divisjonsvinneren var på nippet 

til å rykke ned i fjor!

Skadeutfordringer

Halvorsen er fornøyd med at det står 

en ny sesong for dørene snart, og vil 

ikke være med på at sesongen 2019 

bare har vært skuffelser. – Midt oppi alle 

skadeutfordringene er det positivt at 

vi har fått testet ut en del av de unge, 

lokale guttene, sier han. – To 16-åringer 

debuterte for A-laget i år, og i siste 

kampen startet vi med tre juniorspillere, 

forteller han videre, før han også kom-

mer inn på behovet for etablerte spillere 

i klubben.

- Vi trenger nok en tre-fire etablerte 

spillere inn i løpet av vinteren, svarer 

han på spørsmål om hva som kommer 

til å skje av endringer i stallen. – Med 

etablerte mener jeg ikke falmende 

stjerner, nei, sier han med et smil på 

antydningene om dette fra magasinets 

utsendte. – Vi vil styrke sentrallinjen vår. 

Til det trenger vi sultne spillere med 

erfaring fra et høyere nivå, forteller han, 

helt uten å en gang gi et lite hint om 

hvilke spillere han er på jakt etter.

Arbeidsro

Selv om det ikke gikk helt slik hverken 

Jan Halvor, spillerne, supporterne eller 

klubben hadde håpet på i sesongen som 

gikk, påpeker hovedtreneren at han hele 

tiden har hatt arbeidsro. – Ja, dette er 

ikke uvanlig, sier han. – Vi endte ikke 

opp helt der vi hadde som mål, men vil 

nok endre seg, totalen, når jeg får større 

mulighet til å sette mitt eget preg på 

stallen. År to er mye enklere sånn sett, 

sier han. Om lederskiftet i klubben 

kommer til å ha noen påvirkning er han 

usikker på. – Asle har vært en bra mann 

for klubben i mange år, sier han. – Det vil 

selvfølgelig merkes, men om det vil ha 

noe å si for rent sportslig, nei, det vet 

jeg ikke.

Naturlig å tenke opprykk

Det har lenge vært enighet om at Post-

Nord-ligaen ikke er et blivende sted for 

tradisjonsrike Bryne FK. Klubben selv, 

og Jan Halvor også, foran sesongen 

2019, har vært forsiktige med å sette 

opprykk som mål. Dette året er et 

FRA STOLPE-UT TIL  
TOPP TRE
Tekst & foto: Ulf Emil Rakvaag
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CATERING 
Vi har mye god mat om dere skal ha julebordet i 
annet lokale

FAMILIE- 

JULEBORD 

Hver søndag i  

desember t.o.m.  

22. desember

Kontakt oss for pristilbud og mer informasjon på telefon 51 77 75 00,  
livanne@brynekro.no eller solvi@brynekro.no

Fra og med 23. desember har vi stengt og åpner igjen torsdag 2. januar

JULEMAT 
Hver dag fra 18. 
november t.o.m.  

22. desember 

JULELUNSJ Buffé med  
julemat fra  2.til 20.  desember

DJ I BAREN 

29. og 30. nov.  

6. og 7. des.

Jul på Bryne Kro & Hotell. 
Heldigvis.

LUTEFISKVi serverer  
lutefisk mandag  

til torsdag t.o.m.  
22. desember

JULEBORD 
Hver fredag  
og lørdag  

15. november  
til 21. desember

unntak – nå legges lista helt der oppe.

- Det er naturlig å ha en opprykksmål-

setting neste sesong, sier Jan Halvor. 

– Selv om det har vært mye å gå på med 

tanke på de målene vi satte oss i fjor, vil 

det som sagt bli en annen situasjon etter 

det første året, når stallen på mange 

måter ikke er «min», sier han. Hoved- 

treneren, og den oppvakte supporteren, 

har mye statistikk bak sine uttalelser, 

selvfølgelig, og kan med letthet fastslå 

at mye av forklaringen på at det ble 

scoret for lite i fjor var gode, gamle 

stolpe-ut. – Det er ikke bra at vi scorer 

så lite som vi gjør, men når vi har 12 

skudd i metallet, og alle tolv går ut, da 

har vi rett og slett ikke marginene med 

oss, sier Halvorsen.

- Et annet problem for oss har vært 

bortekamper på kunstgress, forklarer 

han. Med ett poeng borte på kunstgress 

som fasit i 2019, er det tydelig at vi må 

se litt på hvordan vi skal løse dette, når 

kampoppsettet kommer. – Kanskje er 

løsningen så enkel som å trene mer på 

kunstgress foran disse kampene?

Så får man se da, om kunstgresstrening, 

ny (erfaren) sentrallinje og trenerkonti-

nuitet er nok til at Bryne FK kan gå mot 

en jubelsesong i 2020. En stolpe-inn-

sesong, rett og slett. Det er tid for det 

nå.
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Din klubbleverandør  klubb@ultimatenordic.no



Den perfekte gaven til alle fotballentusiaster kan kjøpes på  
kontoret på Bryne stadion, i Brynebutikken (mandag kl. 18-20) 
eller brynebutikken.no, og hos Norli på M44.

Les om gamle helter, 
kubjeller og cupfinaler!
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TAKK FOR MEG!

Først og fremst har jeg hatt det veldig 

kjekt sammen med dyktige med- 

arbeidere og mange positive samar-

beidspartnere og frivillige. Det har vært 

svært givende å bli kjent med så mange 

gode folk, som vil alt vel for klubben.

Noe av det som har imponert meg aller 

mest, er en del av det frivillige korpset 

som stiller opp år etter år, uke etter uke, 

uten å forlange noe tilbake. De bare er 

der, gjør oppgavene sine, og sørger for 

å være oljen i et viktig, men noe skjørt 

maskineri. Ingen nevnt, ingen glemt. 

Men dere vet helt sikkert selv hvem jeg 

sikter til.

Vi har jobbet hardt de siste årene med 

å få økonomien på et bedre spor, samt å 

få ned gjeldsgraden i klubben. Dette har 

vi lykkes med, og det er jeg stolt av. Vi 

har klart å få på plass en økonomi det 

går han å bygge videre på. Det er fort-

satt skjørt og med risikomomenter. Men 

utgangspunktet er bedre enn på svært 

lenge. Dette er også svært viktig, all den 

tid klubben er underlagt NFF sitt finan-

sielle oppfølgingssystem (FOS). Dette er 

igjen direkte knyttet til den lisensen en 

klubb må ha for å kunne spille i  

PostNord- ligaen eller høyere.

Selv om vi ikke har levert godt nok 

sportslig, så har vi allikevel klart å få 

frem mange gode fotballspillere de 

senere årene. Og vi har klart å tjene 

penger på spillerlogistikk. Dette er også 

en viktig del av forretningsdelen av 

klubben, og det ligger godt til rette for 

å fortsatt kunne få gode inntekter på 

denne posten i årene som kommer.

Det er to ting jeg inderlig skulle ønske 

at vi hadde klart å komme lenger med, 

og det er det sportslige rundt a-laget og 

anleggsutviklingen. 

Det har vært frustrerende å havne på 

nivå 3 sportslig, og personlig kjenner 

jeg veldig på dette. Allikevel er jeg  

optimist for klubbens fremtid. Klarer vi 

å bygge videre på den kjernen av unge, 

egenutviklede spillere vi nå har, samt få 

inn noen rette spillertyper så kan steget 

tilbake til toppfotballen komme. Det er 

mange jeg unner dette, men spesielt de 

som jobber hardt og iherdig for og rundt 

klubbens a-lag og med spillerutvikling.

Klubben trenger også en snarlig oppgra-

dering av anlegget. Her har mange av 

oss lagt ned mye arbeid de siste årene, 

for å komme i gang med dette.

Men det er mange hinder i veien. Og 

personlig må jeg si at jeg skulle ønske 

at vi hadde en kommune i ryggen med 

større vilje til å være med å dra lasset. 

Vi opplever dessverre alt for ofte å bli 

møtt med gamle historier og for liten 

vilje til å gi gass for å bedre fasilitetene 

både for barn/unge og toppfotball.

At Bryne FK er viktig for byen og for 

kommunen bør det herske liten tvil om. 

Bryne FK har i stor grad satt Bryne på 

kartet gjennom 50 år, og burde fått 

større anerkjennelse for denne posis-

jonen. Det er ingen tvil om at det betyr 

mye for en by og ha et toppfotballag. 

Det burde også enda flere på Rådhuset 

ta inn over seg.

Jeg skal være litt forsiktig med å 

komme med råd til min etterfølger og 

klubben for øvrig, når jeg nå gir meg. 

Men det er en ting jeg håper enda flere 

forstår fremover. Og det er viktigheten 

av å dra lasset sammen. Det er litt for 

mange store og små interessekonflik-

ter og meningsforskjeller som gjør at 

klubben trekkes i ulike retninger. Dette 

kan være svært utfordrende å håndtere, 

Når dette året ebber ut, så fratrer jeg stillingen som daglig leder i klubben. En stilling jeg har 
hatt i fem år. Det blir vemodig, men fem år i denne jobben har satt sine spor. Og nå kjenner jeg 
at det er på tide å gjøre noe annet. Det har vært spennende og lærerike år, men også krevende. 
Å være daglig leder i Bryne FK er mer en livsstil enn en jobb. Jobben krever mye av både 
mennesket og lederen. På godt og litt vondt.

HILSEN FRA DAGLIG LEDER

Styreleder Nils Steinsland takker Asle Tjøtta for god innsats, under jule-nettverkstreffet på  
Bryne Kro & Hotell. 



og kan ofte føre til at en blir mindre 

god på alt. Å stå sammen, prioritere 

riktig og oppmuntre hverandre er viktig 

fremover. De fleste vil klubben vel, og 

jeg velger å tro at de fleste innerst inne 

ønsker å bidra til at klubben utvikler og 

forbedrer seg. Men da er det også viktig 

å sette seg inn i de utfordringer klubben 

har. Derfor er det viktig å engasjere seg, 

stille på årsmøtet, søke informasjon, 

bidra i det viktige dugnadsarbeidet og 

være en positiv representant for klub-

ben. Alt blir mye enklere da. Og det blir 

mer moro og givende for alle.

Det å igjen skape et toppfotballag på 

herresiden bør etter mitt syn være det 

klare og entydige målet til klubben.

Jeg vil også berømme våre samarbeid-

spartnere, som viser stor lojalitet år 

etter år. Det er utrolig viktig og givende 

å ha solide samarbeidspartnere som 

oppmuntrer og som tenker langsiktig. 

Det er et viktig kriterium for å klare å 

komme tilbake i toppfotballen, og for å 

kunne ha et høyt aktivitetsnivå for barn 

og ungdom.

Jeg vil takke alle som legger ned arbeid 

i eller for Bryne FK! Spesielt vil jeg 

berømme frivilligheten, og alle de som 

legger ned timevis 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!

Så håper jeg å selv kunne bli en del av 

dette frivillige korpset i årene fremover. 

Jeg er glad i Bryne FK, og jeg ønsker 

å bidra i en eller annen sammenheng. 

Uansett skal jeg betale mitt medlem-

skap og selge mine lodd for klubben. 

Jeg vet hvor viktig det er, og at det 

nytter!

Takk for samarbeid, støtte og mange 

flotte øyeblikk gjennom fem år!

Asle Tjøtta

HELDIG VINNER AV BILEN 
I BRYNE FK LOTTERI!

Vidar Apeland var den heldige 
vinner av en Mazda 2 i årets 
billotteri. 

Vidar Apeland er trener for et 
jentelag i klubben i tillegg er han 
trenerkooridinator for jenter fra 13 
år i Bryne FK. 

- «dugnad i Bryne FK er en viktig 
del av klubben. Der må vi alle 
bidra så godt som vi kan.  Jo 
flere lodd vi selger, jo bedre for 
klubben». Sier Vidar Apeland
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SANDNES
LANGGATA 36
51 68 79 00

FORUS
KANALSLETTA 4
51 57 67 00

BRYNE
Jernbanegata 4
51 48 00 28

VOND RYGG? 
HODEPINE?
IDRETTSSKADE?

Profesjonell muskel- og leddbehandling

www.naprapatlandslaget.no

STAVANGER
SKAGEN 27
51 55 00 45
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Påfyll?
5 UKER
KUN KR 5

Ubegrenset tilgang til 
alt innhold på jbl.no

Telefon 915 03290
www.jaerensparebank.no

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

Hvorfor velge 
Jærens eneste 

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

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

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

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

Målsetningen for sesongen var å vinne 
avdelingen og spille kvalifisering til 
1.divisjon. I siste seriekamp borte mot 
Haugar måtte vi ha seier eller uavgjort. 
I stedet ble det tap og sjansesløseri, der 
vi til sjuende og sist ikke kan skylde på 
noe annet enn udyktighet framfor mål. 
Som Terje sa i ettertid, kunne vi spilt til 
dagen etter uten å klare å sette ballen i 
mål. Det var dessverre en av de kamp-
ene. 

Vi har hatt litt stang ut, bokstavelig 
talt, i andre halvdel av sesongen. I en 
periode i høst tror jeg mange i troppen, 
meg selv inkludert, kunne slått Helena 
Mikkelsen fra Heimebane i tverrlig-
gerkonkurranse. I blinde. Heldigvis har 
vi nå nesten et helt halvt år til å øve på 

å få ballen på riktig side av rammeverket. 

Selv om vi ikke nådde målsetningen om 
å vinne avdelingen, må det ikke være al-
toverskyggende. Vi leverte en fantastisk 
sesong med 17 seire, fire uavgjort og 
ett tap. Seiersrekken ble ikke brutt før 
i den 13.serierunden og med 71 score-
de mål og bare sju innslupne, hadde vi 
den beste målforskjellen i avdelingen. 
Dessverre fikk vi erfare, som Liverpool 
i fjor, at flere uavgjort er farligere enn 
noen få tap. 

Men fotball er ikke bare statistikk. 
Det handler om enormt mye mer. Det 
handler om idrettsglede, samhold, men-
talitet og lagmoral, for å nevne noe. Å 
gjenskape gode prestasjoner er nød-

vendigvis ikke lett og det krever godt 
samhold og en sterk mentalitet. Moralen 
i laget skal kjennetegne laget vårt, og 
i kampene som endte uavgjort og i ta-
pet i siste seriekamp, ga vi oss ikke før 
dommeren blåste i fløyta for siste gang. 
Et eksempel på moralen i laget er da 
Mari Botne sa før en seriekamp: ”Du må 
fylla opp medisinskrinet te helgå, Terje, 
for æg ska blø for draktå”. Ikke overras-
kende ble hun kåret til årets spiller av 
B-gjengen. 

Selv om det er kampene som gjelder, er 
det treningene som danner grunnlaget. 
Over tid gjenspeiler kampene trening-
sarbeidet, og det viser at treningene 
våre er gode. Dette skal Terje ha mye av 
æren for. 90 prosent innsats er aldri bra 

Sesongen til damelaget føles litt som en femmil. Vi leverte et solid løp, men på oppløpssida 
satte vi staven mellom beina, plantet trynet godt ned i bakken, og ble forbigått i spurten. 

Tekst: Karina Fløysvik Hæåk | Foto: Bjørn Jarle Håland
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nok på Terje sine treninger. Det samme 
gjelder hans egen innsats. Ingenting blir 
gjort noe dårligere enn 100 prosent, og 
det ligger en enorm jobb bak planleg-
gingen og gjennomføringen av både tre-
ninger og kamper. Flere andre har også 
gjort en uvurderlig jobb for laget.  

Sesongen har bestått av mange 
oppturer og én nedtur. Blant de mange 
oppturene henger gode fotballprestas-
joner og engasjementet på kampene 
høyt. Vi er utrolig takknemlige for alle 
som har kommet på kamp, og vi ønsker 
spesielt å takke B-gjengen, som var rep-
resentert på hver eneste hjemmekamp. 
Nå gjelder det å se framover mot neste 
sesong. Da skal vi igjen være klare til å 
kjempe om poeng. For å sitere noe Terje 
ofte sier: ”Nå er det bare å brette opp 
ermene”. 

Et bilde sier 
mer enn  
1000 ord.

Med 24 bilder  
i sekundet,  
sier film  
mye mer!

Glød mer på sosiale medier. 
Ring Per på402 41 184. 
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DU KAN IKKE KLAPPE 
MED ÉN HÅND

Sirwan Saadun (42) er assistent-
trener på damelaget og har et bren-
nende engasjement for fotball og 
barn og unge. Mange vil si at han er 
prakteksemplaret på god integrering. 
Dette er mannen med det brede  
smilet og det store hjerte.

- Jeg er kurder fra Irak og kom til 
Norge i 1999 som asylsøker, men ble 
godkjent som flyktning av politiske 
årsaker. I Irak spilte jeg for to klub-
ber på toppnivå så i Norge ble fotball 
nøkkelen min til samfunnet. Jeg fikk 
venner og ble kjent med folk gjennom 
fotballspilling og trenerjobb for barn 
og unge. 

Til daglig jobber han som prosjek-
tleder for ”Alle med i Hå” og jobbet 
fram til i høst også med ”Alle med i 
Time”. Han hjelper barn og unge til å 
delta på organiserte fritidsaktiviteter, 
med spesielt fokus på personer med 
flerkulturell bakgrunn eller fra lav-
inntektsfamilier.

- Jeg elsker jobben min. Hjertet mitt 

er fullt, men hver gang jeg får et barn 
ut av huset og inn i en fritidsaktivitet, 
blir det utvidet. 
Sirwan er kjent for sitt gode humør. 
Smilet sitter løst og han har alltid en 
tørr vits på lager. 
- Da jeg kom til Norge, møtte jeg 
mange norske. Selv om jeg hadde mye 
vondt inni meg, glemte jeg det da folk 
smilte, lo og delte deres glede med 
meg. Jeg ønsker å gjøre det samme. 

I sommer besøkte han en flyktningleir 
i Nord-Irak der han gledet 400 barn 
med klær fra blant annet Bryne FK, 
der Rosseland BK betalte for trans-
port av klærne.

- Barna var så glade og stolte. Det er 
fint at lokale klubber kan være med å 
hjelpe barn som ikke har det så bra.   

Sirwan har hatt mange trenerjobber, 
men han forteller at det var ganske 
tilfeldig at han ble med som trener 
på damelaget. Han og Marthe Chris-
tine Johannessen, som er spiller på 
damelaget, jobbet sammen på Mot-

land skole og diskuterte en kamp 
damelaget hadde spilt.

- Da sa jeg at jeg hadde lyst til å være 
med og utvikle et lag man kunne se 
framgang på. Marthe tok dette videre, 
og jeg kom på noen treninger. Jeg 
likte laget og så at det var mange 
ferdigheter jeg kunne være med å 
utvikle. Jeg er opptatt av små, viktige 
detaljer som kan utgjøre en forskjell. 
Da Sirwan begynte som assistent-
trener, hadde ikke laget keepertrener. 
Dette ville han gjøre noe med.
- Jeg startet som keepertrener for 
å hjelpe keeperne til å utvikle seg. 
Jeg kjører en asiatisk stil med mye 
tempo som har gitt gode resultater. I 
fjor slapp vi inn elleve baklengsmål og 
jeg sa til Terje før sesongen at hvis vi 
slapp inn flere i år, kom jeg til å slutte. 
Vi slapp inn syv mål og jeg fikk rett, 
sier han og smiler bredt. 

Sirwan har flere ganger arrangert 
sosialkvelder for damelaget der han 
har laget mat fra hele verden. Han er 
uvanlig raus og gavmild og forteller at 

Tekst: Karina Fløysvik Hæåk | Foto: Privat og Bryne FK

Som Marthe sa - «lørdagstrening med verdens beste». Sirwan stiller opp for 
Marthe som er på opptrening etter kneoperasjon. 

En raus og gavmild Siwan arrangerer og lager internasjonal mat til damelaget.
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Ladestasjon til el-bil er en smart investering. 

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

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

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

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

LADESTASJON HJEMME
Lad bilen trygt og hurtig

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

GRATIS  
BEFARING

det er to grunner til dette.

- Den første grunnen er at jeg er tak-
knemlig for alt Norge har gitt meg. Da 
jeg kom til Norge, hadde jeg mistet 
alt, men gjennom folkene jeg har 
møtt, har jeg fått alt tilbake. Nå vil 
jeg gi tilbake. Den andre grunnen er 
kjærlighet for laget og klubben.

En tidligere kurdisk trener var veldig 
opptatt av det sosiale for å bygge opp 
laget. Jeg bruker samme strategi for 
å bidra til å skape et godt miljø. På 
hver sosialkveld snakker jeg om et 
tema for å bygge opp moralen i laget. 
Han har nå håp om at neste sesong 
skal bli enda bedre og at mange vil 
bidra til å bringe laget videre.  

- På kurdisk har vi et ordtak som sier 
”du kan ikke klappe med én hånd” 
som betyr at vi må løfte i lag. Jeg 
ønsker at laget skal utvikle seg og at 
klubben er med og løfter. 

 Takknemlige mennesker når Sirwan besøkte en flyktningleir i Nord-Irak. 
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FOTBALLGlede

At hun brenner for kjøpesenteret er 

det ingen tvil om. Men at hun faktisk 

brenner nesten like mye for fotball, er 

det kanskje ikke like mange som kjenner 

til. Tre røde lag er favorittene – Bryne, 

Brann og Liverpool. Den travle senter-

lederen ser på fotball som avkobling. En 

søndagskamp på stadion eller fjernsyn 

er alltid et høydepunkt. Og hun velger 

fotball før film. Kampene ser hun alltid 

sammen med sønnen. Nå er målet at de 

får til en Liverpool-tur i løpet av 2020.

Eli har alltid vært fotballinteressert og 

gikk på kamper hjemme i Haugesund 

sammen med faren fra hun var ganske 

liten. Det første fotballminnet er fra da 

hun, seks år gammel, kom bort fra faren 

under en bortekamp på sørlandet. 

– Jeg hadde vært i kiosken og fant ikke 

veien tilbake til far. Derfor marsjerte jeg 

rett ut på banen, mens kampen pågikk, 

fordi jeg visste at der ville han se meg. 

Kampen ble stoppet og en journalist fikk 

tatt bilde av meg med håret til alle kanter. 

Dagen etter var det en artikkel med foto i 

avisa og tittelen “Hvem eier denne Pippi?”.

Men fotball er også butikk, både for 

M44 og for Bryne. En del av avtalen er 

at de skal benytte hverandres arenaer. 

Bryne FK har stand og selger billetter 

på M44 i forkant av hjemmekampene. I 

forbindelse med klubbens billotteri i år 

var hovedpremien, en Mazda 2, utstilt 

på M44. Både spillere og daglig leder 

har vært fotomodeller. Før hjemmeka-

mpene kjører M44 også konkurranse på 

Facebook der premiene er 10 billetter. 

M44 har godt synlig reklame på drak-

tene, på brystet. Det har stor verdi og 

skaper stolthet, mener senterlederen. 

– Vi har en logo som er enkel og tydelig. 

Derfor viser den godt igjen på drak-

tene. En stor aktør som oss har også 

et samfunnsansvar, og det er viktig for 

oss å støtte opp om det som skaper 

sosialt engasjement. Fotballen har stor 

betydning på Jæren, og Bryne FK er 

den fremste klubben både på topp og 

bredde.

Sponsornettverket i Bryne FK er det 

største næringsnettverket på Jæren og 

en annen viktig arena for M44. 

– Nettverket er profesjonelt og trolig 

et av de beste sponsornettverkene i 

regionen. Gjennom jevnlige møter og 

turer knytter jeg svært mange gode og 

viktige kontakter.

Eli Ulveseter vil også trekke fram ilds-

jelene i klubben: 

– Spesielt damene på VIP’en fortjener 

litt ekstra honnør. Og når vi først nevner 

damer, vil jeg si at damefotballen er 

veldig positiv for klubben. Jeg gleder 

meg over at Bryne gjør det så godt.

Selv har hun aldri spilt fotball, men 

hun følger ivrig med. Fotballinteressen 

kom fra faren som var lidenskapelig 

Vard-supporter. 

– Det blir stort å se reaksjonen når han 

pakker opp årets julepresang. Jeg har 

kjøpt Bryneboka til ham. Med auto-

grafen til Gabriel. 

– Vi har akkurat fått beskjed om at Drillo og Arne Scheie kommer til M44 12. mars, 2020. 
Få med at alle fotballinteresserte damer og menn må sette av datoen, sier senterleder Eli 
Ulveseter i det jeg kommer inn på kontoret for å intervjue henne.
Av Atle Jerstad, Glødefisk

Glede er knaggen M44 henger mye av 
markedskommunikasjonen på. Fotball 
gleder veldig mange jærbuer, så det er 
viktig for M44 å sponse Bryne FK.
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1 million 
til lag og foreninger!

GJORT MULIG, SAMMEN MED OSS.

Vi heier på barn og unge i våre eierkommuner. 
Søk støttemidler til ditt lag på spirer.lyse.no
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DET GROR 
FORTSATT GODT

Det har vært mye positivt på gutte- 
og jentesiden i 2019, og det er veldig 
gledelig. Nå vil jeg reflektere litt over 
det som har skjedd rundt våre eldste 
lag på guttesiden

Vi gleder oss over at mange unggutter 
har hatt fin utvikling i år. Flere av  
ungguttene har fått mye spilletid både 
på A-laget og ikke minst for Bryne 2 
i 3.divisjon. De sitter igjen med viktig 
læring og god erfaring. Bryne 2 fikk det 
som ventet litt for tøft i 3.divisjon, men 
det var lenge håp om å holde plassen i 
Norsk Tipping-ligaen.

I starten av høstsesongen fikk vi se et 
meget ungt Bryne 2-lag imponere med 
å ta tre seirer på rad i Norsk  
Tipping-ligaen. I en av årets beste 

kamper, 4-2-seieren mot Flint, startet vi 
med tre guttespillere, fem førsteårsjuniorer 
og tre sisteårsjuniorer. Totalt har 19 junior- 
spillere og 9 guttespillere fått verdifull  
erfaring med spill i Norsk  
Tipping-ligaen. 
 
Dagen etter seieren mot Flint fikk vi se 
3 spillere som holder junioralder starte 
for A-laget mot Kvik Halden. Jonatan 
Braut Brunes har vært god på midt-
banen i høst. På høyresiden fikk vi se 
Ola Mæland debutere fra start med to 
scoringer. 2001-modellen Petter Øf-
steng startet for andre kamp på rad, 
denne gang som midtstopper, noe han 
løste på en god måte. Øfsteng endte til 
slutt med ni kamper fra start og syv inn-
hopp for A-laget. 

Mot slutten av kampen mot Kvik Halden 
fikk vi se 2002-modellen Tobias Bakken 
Dalbye fra Kåsen debutere på A-laget. 
På benken satt 16-åringen Daniel  
Seland Karlsbakk sammen med  
juniorene Oscar Gåsland, Varhaugs- 
gutten Torben Dvergsdal og Sondre 
Svalestad Hovland. 

I siste seriekamp mot EIK startet vi 
igjen med tre juniorer, og vi hadde 3 
juniorer og 1 guttespiller på benken. Mot 
slutten av kampen fikk Daniel Seland 
Karlsbakk sin debut for Bryne sitt A-lag. 
Karlsbakk har hatt god utvikling i år, og 
har blant annet spilt fem kamper for 
G16-landslaget. 
 
Nå har jeg nevnt noen av de spennende 
spillere som vi har klubben, men vi har 

Tekst & foto: Even Sel, Toppspillerutvikler Bryne FK



Side 21

mange flere. Det viktigste for våre unge 
spillere i denne fasen av karrieren er 
at de utvikler seg og blir litt bedre hver 
eneste dag. Det har mange av spillerne 
blitt i år! De er lærevillige og trener  

fornuftig og bra.
De skal fortsette å trene godt, ta til seg 
læring, prøve og feile, sette seg mål, 
være tålmodige, unne hverandre  
suksess, alltid gi 100% på hver eneste  

trening/kamp og være utviklingsorienterte. 
Da blir de litt bedre hver dag! 
 Unge spillere varierer i prestasjonene, 
og det er naturlig. Med hard jobbing 
over tid, kombinert med tålmodighet, så 
blir det ofte veldig bra til slutt. Spiller- 
utvikling er et maraton, ikke en sprint. 
Det tar tid å bli god! Derfor må vi og  
omgivelsene være litt tålmodige. 
Spillerne har tatt steg individuelt, men det 
har også vært mye bra lagmessig. G16 og 
G19 var begge blant de 16 beste lagene i NM. 
 Vi som klubb har vært gode på 
spillerutvikling over flere år. Vi kan 
selvfølgelig bli bedre på enkelte om-
råder og det jobber vi med, men totalt 
sett har det vært mye bra. Vi har og har 
hatt mange flinke trenere i klubben de 
siste årene, og det er viktig og bra. 
 
Det er en glede for oss trenere å samarbeide 
med de lærevillige spillerne vi har i 
klubben. Vi trenere skal hjelpe spillerne 
på veien mot å bli bedre fotballspillere, 
men jobben må de gjøre selv, og det tror 
vi at mange av våre nåværende spillere 
er innstilte på.

“SETT DET PÅ BRYNE”

Støtt Bryne FK når du 

handler! Hvis du har 

COOP medlemskort, er 

det enkelt. Du ber om at 

kjøpet ditt reg istreres på 

”Brynekontoen” – så går 

kjøpsbonusen rett i beina 

på heltene i rødt og hvitt. 

De lover å kvittere!

G
LØ

D
EF

IS
K

Fra venstre: Tobias Bakken Dalbye, Oscar Gåsland, Daniel Seland Karlsbakk, Petter Øfsteng, Jonatan 
Braut Brunes, Torben Dvergsdal, Ola Mæland
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JULEBASAR OG ÅRESALG
Tradisjonen tro hadde også i år Bryne FK julebasar. Tirsdag 3. desember kom ca 150 voksne og barn for 
å kose seg med riskrem og loddtrekninger av mange fine premier. Selv om loddsalget var noe svakere 
fra klubben enn tidligere, ble det nok en gang suksess og mange fikk med seg flotte premier. En spesiell 
takk til Edith og Ester for organisering og gjennomføring.
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BRYNES FØRSTE NEDRYKK
Tekst: Kjell Olav Stangeland

FRA ARKIVET

I 1962 vart Bryne flytta ned frå nivå 2 

til nivå 3 som ein følge av serieomleg-

ging trass i at laget enda på 4. plass i 

dåverande Landsdelsserie. Nedrykk på 

grunn av sportslege resultat hadde ikkje 

klubben opplevd frå stiftinga i 1926 fram 

til 1970.

Etter opprykket til 2. divisjon i 1964 

steig etterkvart ambisjonane, ikkje 

minst etter 2. plass i serien i 1968. 4. 

plassen i 1969 vart derfor ein aldri så 

liten nedtur.  Ein av konsekvensane 

vart trenarskifte der Olav Sigbjørnsen, 

som tidlegare hadde trent Bryne i fleire 

sesongar, gjorde comeback og tok over 

etter Einar Jacobsen.

 Spelartroppen var stort sett uforandra. 

Før sesongen kom keeper Gunnar Steen 

frå Viking. Til haustsesongen kom det 

forsterkning frå Sarpsborg i den tidle-

gare juniorlandslagsspelaren Oddvar 

Midtfjeld som avtente verneplikta i Vat-

neleiren.

 Frå eigen junioravdeling spelte Nils 

Petter Aarrestad spelte seg til fast plass 

i løpet av sesongen. Han vart klubbens 

femte juniorlandslagsspelar i 1970. Også 

Vidar Øfsteng og Åge Fjermestad fekk 

sjansen på A-laget dette året.

1970 var også året Gabriel Høyland 

debuterte på A-laget. Det skjedde mot 

Nærbø i ei turnering på Klepp. Gabriel 

var på det tidspunktet så vidt fylt 15 år 

og hadde ikkje lov til å spela seniorkam-

par i følgje reglementet i NFF.

 I slutten av juni vart Birk Engstrøm 

alvorleg skada i ei alvorleg bilulykke 

på veg heim  frå Evje der han avtente 

førstegongstenesta. Dermed rauk heile 

haustsesongen, noko som utan tvil var 

medverkande til den sportslege ned-

turen dette året.

Ulf i 2. divisjon

Bryne hadde halde stillinga som kret-

sens nest-beste lag sidan tidleg på 

1950-talet, men kjente nå pusten i na-

kken av Ulf som var klar for sin første 

sesong på nivå 2 som bestod av to 

puljer på åtte lag. Puljevinnarane rykka 

opp til nivå 1, som då heitte 1. divisjon, 

medan dei to siste i kvar pulje rykka ned 

til 3. divisjon.

Ulf hadde vore forkjempar for å utvida 
2.divisjon til 10 lag  i kvar pulje slik at 
alle vinnarane i 3.divisjon rykka direkte 
opp. Men Sandnes-laget trekte seg som 
forslagsstillar like før fotballtinget i feb-
ruar. I forslaget låg det nemleg at tre av 
laga i kvar pulje skulle rykka direkte ned, 
og etter at opprykket var sikra, var ikkje 
det i Ulfs interesse.
Ein av grunnane til å utvida 2.divisjon, 
var å få Nord-Norge med i ein lands- 
omfattande serie. Det var eit for langt 
steg å ta for delegatane på fotballtinget, 
og ein komité vart sett ned for å sjå på 

seriesystemet. 

4-3-3

Resultata frå treningskampane gav 

ikkje grobotn for den heilt store optimis-

men før seriestarten mot Odd i Skien. 

Trenar Olav Sigbjørnsen meinte hard 

vintertrening var årsak til at spelet ikkje 

hadde vore som ønska, men håpa på 

eitt poeng i Skien. Han ville leggja om til 

4-3-3 formasjon til den kampen. 

Bryne greidde 0-0, men mot Haugar, 

som ikkje hadde slått Bryne på åtte år, 

vart det tap. Etter ein liten opptur med 

1-0 mot Mjøndalen på bortebane, vart 

det nytt tap mot Start.  

Så var det klart for den første serieka-

mpen  mot Ulf på åtte år. Bryne hadde 

overtaket det meste av kampen, men 

kom aldri nærmare scoring enn tre skot 

i treverket. Ulf sette såkalla «frimerke» 

på Johannes Vold, noko som var med-

verkande til at kampen enda 0-0

Etter tap mot Stabæk vart det 0-0 for 

tredje gong  i den siste seriekampen 

før ferien mot Frigg. Med fem poeng låg 

Bryne nest-sist etter halvspelt serie.  

Tre x Brann

I cupen gjekk det langt betre enn i  

serien. Vigrestad vart slått 5-1 i 1.runde. 

Per Undheim sikra avansement frå 2. 

runde med kampens einaste scoring 

mot Buøy.  

Viking vart sett opp mot Bryne i 3. 

runde. Resultata frå serien gjorde at 

dei færraste levna Bryne særleg sjanse 

sjølv om kampen gjekk på Bryne sta-

dion. Same cupfeberen som åtte år 

tidlegare var det heller ikkje. 3400 fann 

vegen til stadion, langt meir enn på 

seriekampane, men langt færre enn då 

laga møttest i cupen i 1962. 

Dei som var møtt fram fekk sjå eit 

Eit av få lyspunkt i nedrykksesongen 1970 var 
cupsigeren over Viking. Her løftar Gunnar Steen 
og Magnus Grødem dei to målscorarane Vidar 
Øfsteng og Johannes Vold.
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Bryne-lag som for andre gong tok 

skalpen til dei mørkeblå. Etter at dei 

90 første minutta var mållause, scora 

Vidar Øfsteng og Johannes Vold utan 

at Viking greidde å kvittera. Dermed 

var  Bryne vidare til 4.runde denne ons-

dagskvelden i slutten av juli med dette 

laget: Gunnar Steen – Oddvar Midtfjeld, 

Gaute Opstad, Magnus Grødem, Bjarne 

Undheim – Reidar Omdal, Per Undheim, 

Jonny Engstrøm – Johannes Vold, Nils 

Petter Aarrestad, Vidar Øfsteng.

Ein nøktern Bryne-trenar, Olav Sigb-

jørnsen kunne fornøgd konstatera at 

taktikken med ein 4-3-3-formasjon had-

de lukkast: —Vi var innstilt å spille hardt 

og kontant, slik som det skal gjøres når 

motstanderen kommer fra en divisjon 

høyere, sa han til Stavanger Aftenblad 

etter kampen.

Han la likevel ikkje skjul på at serien var 

langt viktigare enn cupen, men var ikkje 

redd for at cupkampane skulle tappa 

spelarane for krefter. Men då hadde han 

ikkje rekna med at Bryne skulle spela 

tre kampar i 4. runde mot Brann.

Den første gjekk i Bergen der Nils Pet-

ter Aarrestad scora Bryne i leiing, men 

der heimelaget utlikna like etterpå. 

Fleire mål vart det ikkje verken i or-

dinær til eller i ekstraomgangane.  Heller 

ikkje i løpet av dei neste 120 minutta, 

denne gong på Bryne stadion, makta 

nokon av laga å scora.

Straffesparkkonkurransen for å avgjera 

ein cupkamp var uhøyrt på denne tida. 

Laga måtte derfor ut i ein tredje kamp 

på nøytral bane. På Haugesund stadion 

hadde Bryne eit spelemessig overtak 

det meste av kampen. Det hjelpte svært 

lite all den tid laget ikkje greidde å om-

setja sjansane i mål. Det greidde Brann 

som kunne jubla for kvartfinale etter 

3-0.

Nedrykk

I ettertid er det ikkje vanskeleg å sjå at 

sju kampar i løpet av august  var med-

verkande til den dårlege haustsesongen 

i serien.

Etter uavgjort mot Odd på heimebane 

og siger mot Haugar i Haugesund, var 

det klart for lokalderby på Bryne stadi-

on mot Ulf. Heller ikkje denne gongen 

greidde Bryne å ta begge poenga. Etter 

Vidar Øfsteng sitt første seriemål leia 

Bryne 1-0  ved pause. Då Johannes Vold 

dobla leiinga fem minuttar ut i  

2. omgang, rekna dei fleste med at  

poenga var sikra. Men Rolf Stangeland 

og Gunnar Berland sørgja for at Ulf tok 

med seg det eine poenget til Sandnes.

Det vart ny uavgjort mot Mjøndalen i ein 

kamp der keeper Gunnar Steen brakk 

leggen, og etter eit nytt tap mot Start 

hadde Bryne same poengsum som Start 

og Ulf, eitt meir enn Haugar på  

sisteplass når to kampar stod att.

  2-1 over Stabæk på Bryne i nest-siste 

serieomgang såg ut til å redda plassen. 

Før siste kamp låg Bryne nemleg to 

poeng før Start på nest-siste plass og 

med betre målforskjell. Også Ulf låg bak 

Bryne med same poengsum, men med 

dårlegare målforskjell.

Siste seriekamp var mot Frigg som 

kjempa om opprykk. På grunn av bane-

situasjonen i Oslo, måtte kampen flyt-

Bryne-stallen i nedrykksesongen 1970. Framme f.v.: Harald Ravndal, Per Undheim, Kjell Aasland, Gunnar Steen, Bjarne Undheim, Aasbjørn Aasland. Bak f.v.: Nils 
Petter Aarrestad, Torbjørn Reime, Johannes Vold, Jonny Engstrøm, Gaute Opstad, Magnus Grødem, Birk Engstrøm, Arnstein Eikeland, Magne Opstad
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tast frå søndag til lørdag. Det innebar 

at dei andre laga ville vera kjende med 

resultatet når dei spelte dagen etter. 

Ulf skulle ha leiarlaget Odd, som kjem-

pa med Frigg om opprykk. Start hadde 

heimekamp mot Mjøndalen som ikkje 

hadde noko å spela for. Start protest-

erte mot kampflyttinga fordi dei var 

redde det kunne påverka resultata 

dagen etter. Sørlandsklubben frykta  i 

første rekke at Bryne skulle slå Frigg, 

slik at Odd alt var klare for opprykk før 

kampen mot Ulf. 

Heller ikkje Frigg var fornøgd med bytte 

av kampdag, medan Bryne ikkje rea-

gerte spesielt. Protesten frå Start vart 

ikkje tatt til følgje.  

—Nå er det bare å håpe at kampene i 

Kristiansand og Sandnes går i vår favør. 

Men med så mye motgang som vi har 

hatt i år, blir jeg ikke det minste over-

rasket om resultatene søndag vil bety 3. 

divisjon for Bryne, spådde trenar  

Sigbjørnsen etter at Frigg hadde vunne 

2-0 på Ullevål.

Og Olav Sigbjørnsen vart sannspådd. 

Odd måtte vinna for å gå forbi Frigg 

og rykka opp, men tålte ikkje presset. 

Samtidig leverte Ulf årsbeste og vann 

3-0. I Kristiansand greip Start sjansen 

og vann 5-1. 

Det var nok til å gå forbi Bryne på mål-

forskjell, og dermed var historias første 

nedrykk for Bryne eit faktum. At det var 

jamt på nivå 2 også på den tid viser at 

Bryne rykka ned med 12 poeng, medan 

Stabæk vart nummer tre med 14 poeng. 

Utskifting

Nedrykket førde til utskifting både av 

trenar og fotballformann. Etter beinbro-

tet mot Mjøndalen, var det lenge usik-

kert om Gunnar Steen kunne halda fram 

sin aktive karriere. N tok han over som 

trenar med håp om også å koma tilbake 

som keeper.

 Reidar B. Thu hadde fått nok som 

fotballformann etter 1970-sesongen. 

På årsmøtet tok han eit kraftig oppgjer 

med haldningane både til spelarane på 

A-laget og til enkelte styremedlemmer.

 Med Øyvind Bråten tilbake i formann-

stolen rykka Bryne opp på første forsøk 

året etter og det trass i at lagets beste 

spelar og suverne toppscorar, Johannes 

Vold, gjekk til Viking etter at nedrykket 

var eit faktum. 

Etter opprykket i 1971 spelte Bryne i ein 

av dei to øvste divisjonane helt fram til 

nedrykket i 2016. Tre år etter nedrykket 

i 1970 spelte Bryne kvalifiseringskamp 

om opprykk til 1. divisjon. Fem år etter 

nedrykket, i 1975, vann Bryne 2. divis-

jon suverent og rykka opp i eliten. Slik 

sett vart nedrykket til 3. divisjon i 1970 

starten på klubbens glansperiode med 

13 samanhengande år i eliten, seriesølv 

i 1980 og 1982, og cupmeisterskap og 

kongepokal i 1987.

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

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

Storgata 40, 4340 Bryne
Tlf. 51482712 // topptiltaa.com
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BRYNES HOVEDSPONSOR 
4. ÅRET PÅ RAD

-Vi har stor tro på Bryne FK, og er sikre 
på at vi sammen skal klare å ta steget 
tilbake til toppfotballen. Klubben jobber 
godt og systematisk, og vi kan lett iden-
tifisere oss med klubbens arbeid og ver-
dier, sier Dag Inge Slettebø, daglig leder 
i Sørvest Betongsaging.

Slettebø forteller at hans engasjement 
for Bryne FK begynte som en slags 
protest siden de fleste i hjembygda 
Bjerkreim var Vikingsupportere. -Jeg 
ville ikke være som alle andre. Det var 
starten - nå har jeg fulgt Bryne i 40 år 
gjennom opp- og nedturer.

Bjerkreimsbedriften har hele Rogaland 
som sitt nedslagsfelt. -Vi er sentralt 
lokalisert midt i Rogaland, nærmere 
bestemt på Røysland i Bjerkreim. Enten 
vi reiser sør- eller nordover er det ikke 
lange veien til kundene våre. Etter at 
vi gikk inn som hovedsponsor i Bryne 
merker vi at flere kjenner til bedriften 
vår og vi får forespørsler og oppdrag på 
nye steder i regionen. Vi har godt med 
jobb og bra ordrereserve. 

Sørvest Betongsaging ble etablert i 
1994. I årene etterpå har de vokst seg 
sterke, med flinke folk og en stor og 
moderne maskinpark. Som navnet sier 

driver de med betongsaging, men like 
viktig er kjerneboring, riving, meisling 
og gulvbehandling. 

Slettebø gleder seg til en ny sesong 
sammen med Bryne. Dette året har 
Sørvest Betongsaging feiret 25 års- ju-
bileum og i den anledning har bedriften 
frisket opp profilen sin og fått ny logo. 
Derfor er det Sørvest Betongsaging sin 
nye logo som nå vil prege Bryne-drakta. 
På spørsmål om hvordan han tror resul-
tatene i 2020 blir er Slettebø ikke i tvil: 
- Jeg har tro på at vi skal opp og fram. 
Det blir opprykk. Uten tvil!

I 2015 stod Bryne FK uten hovedsponsor. Men så skjedde det noe i slutten av 2016. Etter 
to år uten hovedsponsor, skulle Bryne-spillerne igjen få spille med logo på brystet. Sørvest 
Betongsaging takket ja til å gå inn som Bryne FKs nye hovedsponsor. Firmaet fra Bjerkreim 
har siden den gang prydet brystet til draktene til A-laget, 3.divisjonslaget og G19 Elite. Og nå 
har de signert for enda et år.  

Av Skarp Reklamebyrå



Side 27

in
no

ve
nt

i.n
o

Inspirasjon til nye 
utsikter

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

Opplevelser du ønsker å vende tilbake til.

Utsikten Hotell Kvinesdal fremstår som et moderne kurs- og 

konferansehotell med beliggenhet 1,5 time fra Kristiansand. 

Hotellet har en spektakulær utsikt over Fedafjorden. Engasjerte 

ansatte gjør alt for å glede og inspirere bedrifter som trenger å 

løfte blikket, se fremover, eller feire med et godt år.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

+47 38 35 88 00 / booking@utsiktenhotell.no

Agnes Berntsen
Hotelldirektør
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EIT OPPRYKK MED BÅDE 
HERRE- OG DAMELAGET I 2020 
HADDE VORE FANTASTISK

Tomas vaks opp i ein familie som var 

Bryne-supporterar og vart tidleg tatt 

med på kamp. Heimekampane i Tip-

peligaen frå 2000-2003 og seinare 

OBOS-ligaen var høgdepunktet i veka. 

Då han var gammal nok fekk han stå 

med B-gjengen på den tida dei stod  

under tak på «Litle ståtribunen» i  

nordre enden av hovedtribunen. 

Første borteturen var til kvalik-kampen 

mot Odd i 2006, som 12-åring. Det gav 

meirsmak, og då Bryne tok leiinga 1-0 

etter få minutt av returkampen heime 

på Bryne fekk han oppleva kjensla av 

fellesskap i ei gruppe som fekk trua 

på at dette kunne bli opprykk. Men 

nedturen kom fort. Tilslutt blei det 1-7 

tap. Men Tomas hadde fått smaka både 

gleden og sorgen i eit fellesskap, og livet 

som supporter var starta.

Tomas spela fotball sjølv som barn, 

først i Vigrestad IK der han vaks opp, 

før han avslutta karriera i Varhaug som 

16-åring. For det meste stod han i mål. 

Det var derfor ikkje unaturlig at Roger 

Eskeland var hans største og første for-

bilde blant Bryne-spelarane.

Den første tida i B-gjengen var han med 

ein liten aktiv gjeng frå Vigrestad, der 

han ganske snart kom med i TIFO-grup-

pa, og fekk vera med å laga til slik at 

B-gjengen blei høyrt og sett på tribu-

nen, både på heime- og bortekampar. 

«Å stå midt i klynga av supporterar og 

synga for full hals som under cupseier-

en mot Viking i Jåttåvågen i 2013, er ei 

oppleving du aldri gløymer. Særlig når 

heile laget kjem bort etter kampen og 

feirar saman med oss, og viser at støt-

ten under kampen har betydd noko», 

seier Tomas og let minnene strøyma på.

Men og i motgang er det viktig å vera 

med. Sju gonger i år har han og  

Cathrine Ree vore dei einaste aktive frå 

B-gjengen tilstades på bortekampar, og 

Tomas Tuen

25 år

Bur på Vigrestad

Sambuar

Arbeider hos Årdal & Skeie

Tekst: Geir Magnus Sandve | Foto: Hans Kristian Hognestad & Svenn Olav Sele

 Tomas Tuen og Cathrine Ree har vore på utallige kampar i år. Det vet Brynespelarane å setta pris på.



vore synlege i sine raude og kvite drak-

ter, i tillegg til medbrakte flagg og  

banner.  Tomas har vore på alle  

kampane i år, og sist bortekamp  han  

ikkje var tilstades på, var mot Nest-

Sotra i mai 2017, då broren vart  

konfirmert. 

«Borteturane med buss, der fleire er 

med,  er utruleg gilde, sjøl om me bare 

er 15-20 stykker. Alltid god stemning, og 

det er med folk i alle aldersgrupper. Full 

buss er sjølvsagt det beste, særlig viss 

me har vunne, og då blir ein 8-timars 

busstur heim ein søndagskveld ekstra 

gildt.»

« Sjølsagt går det med mykje tid til 

dette. Eg varierer med å reisa med fly, 

tog eller buss, alt etter kva som passar 

best i forhold til kamptidspunkt og pris. 

Eg har alltid med supportereffektar, 

men det kan vera vanskelig å få med 

seg på flyet.  Ein gong klarte eg likevel 

å få med pyro-effekter ombord, » fortel 

Tomas med eit smil. «På bortekampar 

treffer me utflytta jærbuar, særlig  

studentar i Oslo- og Trondheimsområdet, 

og då kjem dei ofte bort og vil stå  

saman med oss for å visa at dei  

støttar Bryne.»

Tomas har eit godt forhold til spelar-

ane i klubben. Han held kontakten med 

mange på sosiale medier og føler at 

B-gjengen har stor respekt i spelar-

gruppa. Mange gonger reiser han med 

spelarbussen etter bortekampar og. 

Trenarane har han og god kontakt 

med, både Even og Jan Halvor. Han er 

opptatt av at som supporterleiar bør ein 

snakka positivt og vera med på å finna 

løysingar, istadenfor å rakka ned på 

klubben og leiarane. «Det gagnar ingen 

å stå fram og snakka negativt om Bryne 

FK. Som leiar av B-gjengen har eg alltid 

hatt god dialog med dagleg leiar, både 

når det gjeld borte- og heimekampar, og 

får god informasjon om ting som rører 

seg i klubben.» 

«B-gjengen har omlag 100 stabile med-

lemmer, som er med vidare uansett. Så 

er det ein gjeng på 20-30 som er litt på 

og av, der nokre er heilt nye, og nokre 

har vore med tidligare. Akkurat nå er 

det 128 medlemmer. Me har gode og 

trufaste sponsorar i frå Sirevåg i sør, til 

Bryne i nord. Økonomien er bra, så det 

blir gode borteturar neste år og, same 

korleis avdelingsoppsettet blir. Me held 

fram med å vera på Møllehagen før 

kampane neste sesong og. Det er det 

som er fotballpuben på Bryne. Sjøl har 

eg vore Liverpoolsupporter sidan 2015, 

og då blir det ikkje kollisjon når B-gjen-

gen er på Møllehagen og Liverbirds er 

på Crazy før kampane. » 

B-gjengen er med i Norsk Supporter-

allianse ( NSA ), og stiller alltid med 

deltakarar på arrangementa der. Tomas 

er med i ei gruppe som heiter «Norsk 

tribunekultur». Der er det mange friske 

debattar, blant anna om bruken av 

pyro og bluss før og under kampane. 

Fire medlemmer skal på seminar i Oslo 

i januar der dette temaet blant anna 

skal diskuterast. «Det er mykje å læra 

på slike samlingar,» seier Tomas. «Eg 

treffer og supporterar frå heile landet i 

samband med landskampar på Ullevål, 

og det er sosialt og veldig gildt.» 

Tomas er og heilt klar på at bruk av 

bluss og pyro både før og under kam-

«Egen garderobe» på klubbhuset for Tomas Tuen 
når det er vanskelig å nå hjem før han skal på 
bortekamp.

Tomas Tuen sammen med årets spiller, Igor Spiridonov.
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Lønnsomhet

Trygghet

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

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

steinslandco.no

Medlem i B-gjengen sidan 2006

Styremedlem sidan 2013, medlem av TIFO-gruppa

Leiar i 1 år, sidan årsmøtet i 2018

Nylig valgt som leiar i to nye år, på årsmøtet i 2019

pane i ordna former er ein viktig del av totalopplevinga på ein 

fotballkamp. 

Dei siste åra har Tomas og vore engasjert supportar på Bryne 

sine bortekampar med damelaget. I fjor var han på åtte 

bortekampar og hadde med seg supportereffektar, og på nokre 

av kampane var fleire frå B-gjengen med. I år har mange av 

kampane kollidert med herrelaget sine kampar, men oppmøtet 

frå B-gjengen på damelaget sine heimekampar både på Rosse-

land og  

Aarbakkebanen har vore brukbart. 

« Den største forhåpningen til neste sesong er at trenarane 

får tak i gode nok spelarar nå, i dei sentrale rollane på banen, 

slik at laget kan scora fleire mål og sleppa inn færre. Ein rask, 

solid og rutinert midtstoppar, ein erfaren leiartype sentralt som 

er flink til å vinna ballar og fordela dei vidare, og ikkje minst 

ein spiss som kan scora 15-20 mål i sesongen. Det er og bra at 

fleire av dei  unge talenta i klubben er blitt tatt opp i A-stallen 

til neste sesong, og heilt sikkert får framgang. Då er ikkje ve-

gen lang til opprykk. Me høyrer ikkje heime i 2.divisjon.» 

Tomas er klar og tydelig på at eit  

opprykk både for herre- og damelaget, som har vore svært nær 

dei siste to åra, hadde vore fantastisk i 2020.

Tomas Tuen deler ut premie til årets spiller, kåret av B-Gjengen. 
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BETONG-
SAGING

RIVING OG 
MEISLING

GULV-
BEHANDLING

KJERNE-
BORING

svbs.no • +47 911 06 046

RIVING OG 
MEISLING

GULV-
BEHANDLING

25 år med
kvalitet og 
presisjon
Siden starten i 1994 har vi vokst oss 
sterke - med allsidige og dyktige 
medarbeidere og kjekke kunder som 
daglig utfordrer oss. I år feirer vi ikke 
bare 25 år. Vi feirer også vårt 
3. år som hovedsponsor i Bryne FK. 
og ser fram til å fortsatt pryde brystet 
på favorittspillerne våre i 2020. 

Vi gleder oss til ny sesong!

skarp.no
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Frittliggende eneboliger, 6-roms, BRA 149-180 m2 + garasje/bod 
Tomter ca 400-520 m2

Priser fra 5 998 000,-

Les mer på blockwatne.no/dynjarbakken

Dynjarbakken Kleppestemmen Klepp

Enebolig i kjede, 6-roms, BRA 195 m2 + garasje/bod
Priser fra 5 648 000,-

Les mer på blockwatne.no/orstad

Gabriel Edlands veg 30-40 Orstad
Enebolig i kjede, 6-roms, BRA 201 m2 + garasje/bod
Priser fra 6 448 000,-

Les mer på blockwatne.no/orstad

Gabriel Edlands veg 16-24 Orstad

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

Les mer på blockwatne.no/engsyrevegen

Engsyrevegen 82-90 Bøtunet-Nærbø
Frittliggende enebolig, 6-roms, BRA 190 m2 + garasje 
Tomt ca 435 m2. Pris 3 998 000,-

Les mer på blockwatne.no/skoratuaa

Skoratuå 13 Skoran Sirevåg

NYE
BOLIGER

Finn ditt nye 
drømmehjem

Kontakt: Magne Skårland, 915 73 157, magne.skarland@blockwatne.no 
Kåre Vigdel, 916 00 086, kare.vigdel@blockwatne.no 
Se flere prosjekter på blockwatne.no

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

10 solgt, 
kun 4 igjen

3 solgt


