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Hvor var du da 
Midgardsormen åpnet?
Lørdag 7. mai åpner brua som bukter seg over  

Frøylandsvatnet. Jæren Sparebank sponser det  

staselige byggverket som Brynes Vel står bak  

– og de frivillige lagene som skal være med å lage 

fest. Løypa med postene går fra Sandtangen til  

Gunnarsberget. Du får snorklipping, brukryssings-

diplom, ballongslipp, korpsmusikk og mye annet 

også. Alt er for alle. 

Hovedsponsor for Midgardsormen og små og store frivillige lag på Jæren. 
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Endelig kan vi igjen kjenne ekta hevdalukt leg-

ge seg over Jæren. For oss i landbruket er det-

te ei godlukt, eller lukten av penger som noen 

sier. Hevdalukta er ensbetydende med at det 

snart begynner å spire og gro, og i neste om-

gang kommer spenningen rundt hvordan årets 

avling vil bli.  Men hevd i lufta på Jæren er også 

det beste tegnet på at det nærmer seg serie-

start – endelig! Så spørs det om denne lukta 

bærer bud om begeistring eller fortvilelse. Det 

blir nok helt sikkert noe neglebiting i år også, 

men la oss håpe at det blir gledes-tårene vi 

husker best.

Du kan si hva du vil om serieavslutningen i fjor, 

men vi som elsker fotball fikk i hvert fall testet 

hele følelsesregisteret.  Vi skal langt tilbake i 

historien for å finne gledesscener i nærheten 

av de som oppstod etter at Mads Bøgild 

endelig fikk hull på byllen i sesongens siste 

spilleminutt, så glemmer vi heller fortvilelsen 

før den tid. Bærumkampen viste også poten-

sialet klubben fortsatt har med godt over 3 000 

på tribunen, i tillegg til alle som fulgte med på 

tv.  Samt stort trykk fra mange media i dagene 

både før og etter kampen, der ikke minst vår 

nye lokale helt Bjørn Serigstad Ege bidro på 

en fantastisk måte. I ukene etterpå fikk vi også 

et engasjement med blogging og leserbrev i 

Jærbladet som av og til kunne få oljekrisen og 

andre kriser til å fortone seg som bagateller i 

forhold til situasjonen i Bryne FK. Dette viser at 

mange brenner for klubben, og ønsker å bidra 

med sitt for at vi skal bli bedre. Jeg kan love at 

vi lytter til alle.

Etter fjorårssesongen har klubben vært igjen-

nom kanskje den mest omfattende evaluerin-

gen noensinne. Som igjen resulterte i en om-

fattende strategiprosess. Asle skriver mer om 

selve strategiarbeidet i sitt innlegg her i bladet.  

Jeg kan bare tilføye at vi er mange som har stor 

tro på at dette vil ta oss flere steg framover. I 

hverdagen har vi så enormt mange utfordringer 

som skal løses på kort sikt, at vi ikke får nok tid 

til å tenke over det store bildet. Nå har vi prøvd 

å løfte blikket fem år framover. En utfordrende 

øvelse, som vi likevel må tørre å stå for.

Vi er ellers ikke eneste klubben som har hatt 

føling med nedrykksspøkelset i vår divisjon. I 

alle år har det vært pratet om at når 4 av 16 

lag rykker ned, så er det ødeleggende for at 

OBOS-ligaen skal bli den utviklingsarenaen 

den er tenkt å være. Det gir et enormt tabellfo-

kus der mange er livredde for å rykke ned mes-

teparten av sesongen. I følge Norsk Toppfotball 

(men ikke enkelte leserbrevskribenter…) var 

gjennomsnittsalderen i start-elleveren i OBOS 

på 27 ½ år, mens den i Tippeligaen var langt 

yngre. Derfor var det viktig at dette ble endret 

på fotballtinget nylig. Fra 2017 blir det bare 2 

lag som rykker direkte ned. Skal vi få opp de 

som nå banker på døren av egne talent er det 

viktig at de møter en mindre fysisk fotball enn 

det dagens tabelljag fører til. For øvrig var det 

et ganske spesielt fotballting å delta på, der kri-

tikken mot forbundet munnet ut i et vedtak om 

at «folkelighet» skal inn som en egen kjerne-

verdi i NFF. Kanskje er det nettopp mangel på 

folkelighet som er årsaken til at forholdene har 

blitt som de har blitt?

Foran årets sesong har vi også hatt ekstra fo-

kus på jentefotballen. Selv om vi har utviklet 

mange jentetalent i årenes løp til landslag og 

i neste omgang Klepp, er det med hånden på 

hjertet ikke tvil om at vi har noe å gå på i denne 

sammenheng. Når så en foreldregruppe øn-

sker å ta tak i dette, så griper vi den muligheten 

begjærlig - klubben blir aldri større enn at vi er 

avhengig av gode foreldrekrefter på alle nivå.  

Dette har medført at det nå blant annet er an-

satt trenerkoordinator også på jentesiden, og at 

vi nå snakker om «jenteløftet i Bryne».

For en ekta jærbu er det fantastisk å lande på 

Sola i disse dager.  Allerede når flyet takser 

bort til gaten kjenner du på lukta at du er på rett 

plass. Hevdalukt er fantastisk for en klubb som 

har begrepene så, dyrke, høste i sin visjon. La 

oss håpe at 2016 blir året da vi høster både 

noen små mirakler, og kanskje til og med noen 

store mirakler!

Nils Steinsland

styreleder

Hevdalukt betyr 
NYE MULIGHETER!
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Bryne FK har i år inngått et samarbeid med Unge 

Spor. Unge SPOR er en frivillig organisasjon for 

og med ungdom mellom 14 og 25 år som kan og 

vil noe innenfor, og rundt det brede feltet scene-

kunst i lokalmiljøet. Enten det er dans, drama, 

musikk eller media. Hovedmålet til Unge SPOR 

vil være å fremme ungdomskultur, samt ungdom-

mens egen deltagelse, medvirkning og kunnskap 

rundt dette. 

Unge Spor skal i år bidra til å utvikle spillere og tre-

nere i rollen som artister, forbilder og toppidretts-

utøvere. 

Disse bildene ble tatt for gøy og for å knytte Unge 

Spor og Bryne FK sammen.

Foto: Preben Haugstad, Unge spor 

Skuespillere i Unge Spor sammen med spillere i Bryne FK: f.v Anna Sørmarken Vestly, Truls Sælevik Vagle, Torstein 

Mjønner, Magnus Retsius Grødem, Herdis Høiland, Jonas Høidahl, Robert Undheim og Vilde Mossige.

UNGE SPOR OG BRYNE FK
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Hult stilte klare krav: Han ville for det første ha fast 
hjelpetrenar som skulle ha same status i forhold til 
spelartroppen som hovudtrenar. Gaute Skrudland, 
som langt på veg hadde hatt den rollen i 1973, 
fekk status som hjelpetrenar i tillegg til oppmann-
sjobben.
 Frammøtetid for å vera klar til trening og kamp, 
melding om fråvær og skader vart presisert, like-
eins det å halda personleg utstyr, som  fotballsko, 
i orden.  
 På spelarsida henta Bryne inn lovande spelarar 
frå naboklubbane der Nils Steinsland frå Orre vart 
den som skulle markera seg mest. Ut gjekk den 
siste av veteranane frå 60-talet, Magne Opstad.
 Med omtrent same mannskap som i 1973 og som 
nå var blitt to år eldre, kunne ikkje målsetninga 
vera dårlegare enn opprykk. Det var tidleg klart at 
den hardaste opponenten for å klara det, var Vard. 
Kjernen i Haugesund-laget var juniorlaget frå 1972 
som hadde blitt norgesmeistrar med mellom anna 
Rune Ottesen og Arne Larsen Økland. Då Bryne 
slo Vard 1-0 på Bryne om våren, begynte Bry-
ne-patriotane så smått å snakka om opprykk.
 Også i spelartroppen herska optimismen, for sjøl  
om Gabriel Høyland i Stavanger Aftenblad mana 
til ikkje å snakka om 1. divisjon endå, la han til:  
 - Det er klart at seieren mot Vard har styrket våre 
muligheter til å nå det målet vi har vært så nære de 
siste tre sesongene.
 Då Hødd vart slått 2-0 på Høddvoll i den siste vår-
kampen, stod Bryne utan tap etter halvspelt serie. 
16 poeng var tre meir enn tabelltoar Vard. 
 Vi er optimister og tror på opprykk til toppserien, 
men det kan bli en lang og spennende høstse-
song, med vanskelige kamper underveis, før en 
slik drøm kan gå i oppfyllelse, uttalte Gustav Hult 
til Stavanger Aftenblad før haustsesongen starta. 
 - Vårt spillemateriell er ungt og lovende, og 
utviklingsmulighetene store. Vil spillerne selv 
være med, så tror jeg det er mye å gå på før laget 
slår ut i full blomst. Gjennomsnittsalderen er under 
21 år – sikkert den yngste av alle i 2. divisjon, vil 
jeg tro.

 I 12. serieomgang kom det første tapet. Eit skade-
ramma Bryne-lag måtte gi tapt mot Lyn i Oslo, og 
Vard nytta sjansen til å krypa opp i ryggen  og var 
bare eitt poeng bak. Bryne vann  sine fire neste 
kampar, med målforskjellen 15-1, men også Vard 
tok full pott. Dermed var det bare eitt poeng som 
skilte då dei to laga møttest til seriefinale i Hauge-
sund 28. september.

Seriefinale
Som 11 år tidlegare kunne opprykket avgjerast 
på Haugesund stadion mot Vard. Interessa før 
kampen var enorm,  kanskje endå større i Hau-
gesund og Haugalandet enn på Bryne og Jæren. 
Bryne-publikummet hadde nemleg ord på seg for 
å mangla entusiasme. 
 «Det hevdes at når Bryne spiller hjemmekamper, 
skal det de utroligste prestasjoner til fra hjemme-
lagets side, for at tilskuerne aller nådigst finner på 
å klappe for prestasjonene.
 Det sies også at når Bryne spiller utekamper, 
klarer en håndfull patrioter å skape mer jubel enn 
halvannet tusen tilskuere gjør på hjemmebane. 
Mens hjemmelagets tilskuere andre steder støtter 
opp om spillerne for å få dem til å yte sitt beste, er 
det motsatte tilfellet på Bryne. Der er det hjemme-
lagets spillere som må yte sitt beste for å få litt liv i 
tilskuerne», var inngangen i ein artikkel om jærbu-
ens manglande entusiasme i Stavanger Aftenblad 
før kampen.
 Slik sett var det kanskje ein fordel at den avgje-
rande kampen gjekk på utebane, og såpass nære 
at dei ivrigaste patriotane tok turen. For på uteba-
ne var ikkje jærbuane redde for å gi lyd frå seg.
 - Der er vi alene, vi som er de ivrigste Bryne-patri-
otene. Når vi er hjemme på Bryne, så er det alltid 
en eller annen «gamling» som ber oss tie stille, om 
vi skulle begynne å rope for høyt, forklarte ein av 
dei ivrigaste, Geir Ståle Fjermestad.

Opprykk
Han saman med fleire hundre andre brynepatriot-
ar frå Jæren tok turen til Haugesund søndag 28. 
september. Dei fleste kjørde i privatbilar, men det 
vart også sett opp buss i klubbens regi.
 Bryne-patriotane var i klart mindretal på Hauge-
sund stadion der 12-13000 hadde pressa seg inn. 
Det vart ein tett kamp der taktikken Gustav Hult 
hadde lagt opp, med punktmarkering av Arne Lar-
sen (Økland) og Rune Ottesen, lukkast bra.
 Midt i 1. omgang sprinta Magnus Flatstøl i kjent 
stil,  for øvrig med Bryne tidlegare hurtigtog, Tor 
Jan Skretting som linjemann, frå oppassaren sin 
på vingen. Det presise innlegget stupheada Nils 
Steinsland i mål, og påstandane om at brynepa-
triotane mangla entusiasme, vart gjort grundig til 
skamme.
 Slik vart scoringen skildra i Aftenposten: «27 mi-
nutter ut i kampen forserte Magnus Flatestøl frem 
på sin venstreving, fintet ut Vard-backen et par 
ganger, kom seg ned til dødlinjen og la inn til Nils 
Steinsland foran goalen. Dette har de to terpet på 
gjentagne ganger på treningen, Steinsland kastet 
seg rett ut i luften, traff ballen perfekt med panne-
brasken, og Vard-keper Rolf Kvalevaag var uten 
chanser. Virkelig et praktmål til 19,5 i stil!»
 På den våte og søkktunge banen gav heimelaget 
på ingen måte opp etter scoringen. Det var likevel 
sjeldan farleg framfor Bryne-målet der forsvaret, 
med Birk Engstrøm i spissen, rydda opp i stor stil. 
Ein gong var imidlertid Vard svært nær utikning, 
men ein kjemperedning av Gunnar Steen gjorde 
at det aldri vart fleire mål på Haugesund stadion 
den søndagen.
 Dermed kunne spelarar, leiarar og Bryne-patri-
otane sleppa jubelen laus for alvor.  Det var ikkje 
ein frå Bryne og Jæren som brydde seg det al-
ler minste om kva andre meinte om å jubla vilt og 
hemningslaust. Til tonar av «Seiern er vår» med 
tekst «1. divisjon, 1. divisjon, Bryne æ i 1. divisjon» 
forlot brynepatriotane gledestrålande Haugesund. 
Enkelte, som Tor Arvid «Mussi» Bjorheim, heldt 
songen i gang til bussen var på Bryne.

Gustav Hult, som førte Bryne til kvalifiseringsplass i 1973, var sterkt ønska tilbake som trenar. Alt i 
august  1974 vart det tatt kontakt, og i september kom beskjeden alle håpa på: Gustav Hult sa ja til 
å trena Bryne i 1975. Dermed var grunnlaget lagt for det som skulle bli ein jubelsesong.
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tar i mot hyllest frå tilreisande brynefans 
etter at han har sikra opprykk til 1. divi-

sjon på Haugesund Stadion.
Foto: Stavanger Aftenblad
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Der venta endå meir jubel. Ein hærskare av folk 
hadde møtt fram på torget for å ta mot spelarar, 
trenar og leiarar. Varaordførar Olav Rommetveit 
og formann i Brynes Vel, Jostein Fylling, heldt talar 
før lag og støtteaparat feira opprykket i Gjestehei-
men, stadig avbrotne av oppfordringar til å koma 
ut og motta folkets jubel.
 Slik skildra Gabriel Høyland kampen og jubelen 
etterpå: ‹«For å slippe forstyrrelser fra tilreisende 
Brynefans og for ikke å risikere sjøsyke spillere 
under kampen, reiste vi til Haugesund allerede 
lørdag. Vi sjekket inn på Saga Hotell midt i byen. 
Spiste middag og slappet av etterpå. Noen med 
TV og Ukespeilet, andre gikk på kino. På kinoen 
traff vi Vards midtstopper Olav Wiig, han var høyst 
overrasket over at vi var reist i forveien. «Skal si 
dere satser», sa han. Vi gikk i seng ved 23.00-ti-
den. Ble vekket neste morgen kl. 09.00. Ingen 
klaget på søvnen, unntatt Birk, han hadde kap-
teinsnerver.
 En lett nervøs stemning preget Bryne-gjengen 
allerede ved frokostbordet, det så ikke ut som om 
jærbuen var «svolten» denne morgenen. Nils S. 
var unntaket, han spiste like mye som de andre 
til sammen. 

 Etter frokost gjorde vi i stand støvlene, spilte kort, 
fikk tiden til  å gå. Trond S. og jeg gikk en tur  til 
banen like før middag, opp og rekognoserte før 
det store slaget. Banen så fin ut, men den var me-
get myk, tung og det blåste en sjenerende vind 
på tvers.
 Middag kl. 12.00. Heller ikke nå var appetitten 
slik som den pleier å være for eksempel på spil-
lermøtene. Jeg satt rett overfor Gustav H. under 
middagen. Han hadde tydeligvis nerver, middagen 
hans gikk ned i flere etapper med god pause mel-
lom hver.
 Etter middagen gikk vi en tur utenfor byen. Dette 
hjalp sikkert litt på nervene, kampen kom liksom 
mer på avstand. Det ble fleipet, kastet kongler og 
småstein. Steen var veiviser, han fant selvfølgelig 
en blindvei. Vi tok taxi ned på hotellet igjen, på 
vegen passerte vi Stadion som allerede var tett-
pakket med folk. På hotellet slappet vi av ytterli-
gere en time.
 Gustav repeterte kort opplegget, vi drakk litt te, 
spiste småkaker, så på klokken, lyttet, gikk den? 
Som en spiller sa etterpå, han kunne kjenne ner-
vøs, svett luft i hele rommet. Klokken nærmet seg 
14.30, trafikken til W.C. økte sterkt. For en nerve-

påkjenning.
 Klokken ble endelig 13.30 tid for å spasere opp til 
Stadion. På vegen oppover ble vi passert av fle-
re Vard-spillere, de smilte bredt, virket selvsikre. 
Stadion var nå fullpakket med folk, «Super Vard» 
lød det høylydt over Stadion, ikrydret enkelte tapre 
«Heia Bryne» fra trofaste Brynefans.
 Vi skiftet, noen skulle «tapes», Gaute løp rundt 
som i en virvelvind i garderoben. En halv time før 
avspark løp vi ut for å varme opp. Fantastisk stem-
ning på tribunen. Nervene begynte nå å legge 
seg. Ti minutter før avspark gikk vi inn i gardero-
ben igjen og gjorde de siste forberedelser, Gustav 
repeterte nok en gang det viktigste. Jeg gikk den 
vanlige turen på WC like før vi skulle gå ut. «Hva 
er det du er så blek for da?» hørte jeg en stemme 
spurte. Det var Rune Ottesen, smilende, selvsik-
ker som vanlig.
 Lagene entret banen under øredøvende jubel fra 
tribunen. Dommeren, Halle fra Træff, blåste for av-
spark. Jevnt til å begynne med. 25 min gått, fort-
satt 0-0, vi ble tildelt frispark på midtbanen, kvikt 
tatt av Trond S. til Magnus, Magnus rundet backen 
sin – la inn foran mål og der var han «the ever smi-
ling man with the golden head», Nils Steinsland, 

Brynes A-lagstropp i jubelsesongen 1975.

Første rekke f.v.: Trond Sirevåg, Oddvar Kristensen, Arild Aadnesen, Kjell Tjåland, Gunnar Steen, Birk Engstrøm, Einar Kristensen, Henrik Pedersen, Bjarne Undheim.

Bak f.v.: Oppmann og hjelpetrener Gaute Skrudland, Njål Magne Løvik, Gunnar Orre, Charles Tjessem, Trond Ekholdt, Magnus Flatestøl, Geir Herrem, Nils Steinsland, 

Gabriel Høyland, Asgeir Kleppa og trener Gustav Hult.
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han stupte ballen i mål. En kjempescoring som 
skulle vise seg å avgjøre kampen til vår fordel.
 Omgangen ebbet ut med 1-0, mye dramatikk 
foran begge mål og fin-fin stemning på tribunen. 
Etter pause regnet vi med hardkjør, men guttene 
kjempet så utrolig godt og riktig de resterende 45 
minutter at det var i grunnen ingen fare.
Om vi 11 på banen hadde kontrollen, så var visst-
nok ikke det samme tilfelle på Brynes reserve-
benk. Et kvarter før slutt utspant denne dialogen 
seg: Gustav til Gaute:«Skal vi gå en tur?» Gaute: 
«Hvor da?» Gustav: «Hvor som helst, bare gå en 
tur.» De ble sittende. Flere tilskuere fra Bryne for-
lot stadion 10-15 minutter før slutt, de orket rett og 
slett ikke se mer.
 Dommerens fløyte gikk for full tid. Bryne-fans 
stormet banen, spillere, ledere, tilskuere omfavnet 
hverandre, det oppstod scener vi aldri før hadde 
opplevd som fotballspillere. Da vi omsider kom 
oss inn i garderoben var det journalister og foto-
grafer over en lav sko, aldri har det vel vært så 
mange pressefolk i en Bryne-garderobe.
Langt om lenge kom vi oss i dusjen, ut av Stadion 
og entret westamaranen som tok oss til Stavan-
ger. Stemningen på heimvegen var rolig, visst var 
vi glade, men det så ut som det store som hadde 
skjedd ikke riktig hadde gått opp for oss enda.
 På kaien i Stavanger stod en delegasjon fra Bry-
ne og tok imot oss med blomster. Derfra gikk tu-
ren til RA sine lokaler i Hillevåg der vi så oss sel i 
Sportsrevyen. Så bar det sørover mot Bryne med 
«Fjermestadrotta» (bussen vår). På Bryne var det 
samlet hundrevis av mennesker for å ta i mot oss. 
Gratulasjoner fra Brynefolk som kke hadde vært i 
Haugesund, men som likevel viste sin interesse 
ved å møte opp på Torget. På «Gjesten» hadde 
Farstad gjort i stand til fest. Stemningen steg etter 
hvert, og nådde sitt klimaks da bussene fra Hau-
gesund ankom. Haugesundsfarerne samlet seg 
utenfor trappa til «Gjesten» og ropte ut en og en 
spiller + Gustav. Det er slikt som det en aldri glem-
mer. Du verden for en stemning det var utenfor 
«Gjesten».
 Så var det i gang med taler av varaordfører Rom-
metveit og formannen i Brynes Vel, Fylling. Gaver 
fra Thv. Solberg til hver spiller, telegrammer i fleng, 
utdeling av pokaler av forskjellig ting Bryne IL had-
de fått i gave som takk for jobben. 
Festen pågikk ut i de små timer. En optimistisk, 
avslappet tone hersket på Gjesteheimen. Det ble 
snakket om neste sesong, ny tribune, derbyet 
Viking, besøk på Lerkendal, Marienlyst og Brann 
stadion. Alt var fryd og gammen.
 Bryne IL hadde opplevd sin største dag i fotball-
historien.» (BryneLuren 4/75)

1. divisjon
Og i den grad Gabriel Høyland hadde vore i tvil 
om han skulle satsa vidare i Bryne eller takka ja 
til eit av tilboda frå andre klubbar, var den tvilen 
blåst bort: - Jeg må jo innrømme at jeg har hatt i 
tankene om jeg skulle vurdere å skifte klubb om 
det ikke hadde blitt opprykk i år. Jeg har jo vis-
se ambisjoner som fotballspiller og er interessert 
i fortsatt landslagsspill. Derfor føler jeg at jeg også 
må tenke litt på meg selv. Nå slipper jeg imidler-
tid å lide valgets kvaler. Nå blir det bare spørsmål 
om Bryne for mitt vedkommende, uttalte han til 
Stavanger Aftenblad etter kampen.
 Gustav Hult var ikkje like sikker: - Det er ingen 
spøk å være trener for et lag som alle venter skal 
klare den oppgaven vi nå har fullført. Det går rett 
og slett på nervene løs. Men la til i intervjuet med 
Aftenbladet at mykje tyda på at han gjekk på ein 
ny sesong.

Lokale spelarar
Laget som sikra Bryne opprykk var desse: 
Gunnar Steen; Einar Kristensen, Oddvar Kris-
tensen, Birk Engstrøm, Bjarne Undheim, Hen-
rik Pedersen, Trond Sirevåg, Gabriel Høyland, 
Geir Herrem, Nils Steinsland, Magnus Flate-
støl.
 Alle 11 kom frå Rogaland, og med unntak av 
Steen, Herrem og Flatestøl kom alle frå Jæ-
ren. Fire av spelarane hadde aldri spelt for 
andre lag enn Bryne, dei andre fire frå Jæren 
kom frå lokale klubbar som Ålgård, Nærbø, 
Klepp og Orre.

Pizza  ~  Kebab  ~  Grill  
Hamburger  ~  Salatbar

51 56 55 55
481 31 271

Kjøring fra kl: 12.00–23:00     
Utkjøring inntil 6 km  -  60;-   

       Åpningstider:
Man-Tor  11:00-23:00
Fre            
Lør            12:00-04:00
Søn           12:00-23:00

11:00-04:00

Kongsgårdbakken 3, 4005 Stavanger

SALAT MENY
52. K ebabsalat                                             100; -
      Salat, tomat, agurk, mais, løk, kebabkjøtt,
      kebabsaus og inkludert brød
53. K yllingsalat                                            100; -
      Salat, tomat, agurk, mais, paprika, løk,
      kylling, saus og inkludert brød
54. Hawaiisalat                                             100; -
      Salat, tomat, agurk, ost, skinke, mais,
      ananas, saus og inkludert brød

47. K yllingrull                                           90; -
      Hjemmebakt brød, kylling, salat, tomat, 
      agurk, løk, mais og valgfri saus
48. K yllingtallerken                                    1 00; -
      Salat, løk, tomat, agurk, pommes frites,
      kylling, kebabsaus, mais og ferske brød
49. F alafel i P ita                                           70; -
      Grønsaker, falafelkrydde, mais , salat, løk,
      tomat, agurk og kebab  saus
50. F alafel i rull                                            80; -
      Grønsaker, falafelkrydde, mais , salat, løk,
      tomat, agurk og kebabsaus  
51. F alafeltallerken                                     90; -
      Salat, tomat, agurk, mais, løk og saus

55. Tunfis ksalat 100; -
      Salat, tomat, agurk, mais, løk, tunfisk,
      kebabsaus og inkludert brød

     BARNE MENY
56. C hic ken Nuggets                                   65; -

57. Hamburgertallerken (100g)                  80; -

58. B arnepizza (gjelder fra nr.1-10)             90; -

      Nuggets med pommes frites og ketchup

      Salat, dressing og ketchup 

HAPPY 

P I Z Z E R I A

TIME

K EBAB MENY
80; -

      Hjemmebakt brød, salat, løk, tomat, agurk,
      kebabkjøtt, kebabsaus og mais

90; -
      Hjemmebakt brød, salat, løk, tomat, agurk,
      kebabkjøtt og kebabsaus 

ost                100; -
      Hjemmebakt brød, kebabkjøtt, salat, tomat, 
      agurk, løk, ost og kebabsaus   

HAMBURGER MENY
brød              
og ketchup     
os t                

      Salat, dressing, ketchup 
Hamburgertallerken            

      Salat, pommes frites, dressing 

m. brød                         
      Salat, dressing og ketchup
39. C hic kenburgertallerken                         
      Salat, pommes frites, dressing og ketchup

      Løvbiff stek. pommes frites og bernaisesaus. 
      Inkludert fersk brød og salat

(190g)      80; -     
(160g)      70; -

(190g)      85; -
(160g)       75; -

(190g)        110; -
(160g)        100; - 

80; -

100; -

100; -

120; -
      Marinert biffkjøtt, paprika, ferske 
      champignon, løk, salat og bernaisesaus.

85; -
      Hjemmebakt brød, kylling, salat, tomat, 
      agurk, løk, mais og valgfri saus

; -
      Salat, løk, tomat, agurk, pommes frites, 
      kebabkjøtt, kebabsaus, mais og fersk brød

m. 

C hic kenburger 

42. K ebab i pita                                                     

43. K ebabrull                                           

44. K ebabrull 

35. Hamburger m. 
      Salat, dressing 
36. Hamburger m. 

37. 

      og ketchup                           
38. 

40. L øvbiff                                                    

41. B iffs nadder                                          

46. K ylling i pita 

45. K ebabtallerken                                     100 

Alltid ferskt og nybakt

      Inkludert fersk brød 
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Tekst: Stig Rune Elvedahl, 
sportslig trenerkoordinator jenter.
Jørn Gabrielsen, administrativ trenerkoordinator jenter.
Lagledere og trenere for jentelagene i Bryne FK.

 I BRYNE FK

Bakgrunn

Internasjonal er jentefotball den største idretten. 

Også i Norge er fotball for jenter den desidert stør-

ste særidretten. Fotballen er en viktig møteplass 

og en sosial arena for jenter i alle aldre. Med Bry-

ne FK som utgangspunkt så ser vi at vi har en ut-

fordring med hensyn på rekruttering jenter. Denne 

har i de siste årene vist en negativ trend. I tillegg 

så ser vi at frafallet av jenter i ungdomsfotballen er 

større enn ønskelig. Her blir ikke målsettingen om 

flest mulig, lengst mulig og best mulig etterlevd 

slik som vi ønsker. Det er dette jenteløftet i Bryne 

FK først og fremst dreier seg om. Gjennom jen-

teløftet ønsker vi å samle jentesiden i Bryne FK. 

Og sammen skal vi, etter beste evne, gjennomfø-

re ønskede endringer som i sum skal bidra til at 

klubbens ambisjoner, mål og ønsker for jentefot-

ballen klart defineres. Med Bryne FK som sjef skal 

det, med kvalitetsklubb konseptet i bunn, arbeides 

mot oppfyllelse av klubbens ambisjoner og mål.

Høsten 2015

Trenere og lagledere jentelagene fra 13 år og 

oppover i Bryne FK tok høsten 2015 et initiativ 

hvor vi satte et internt fokus på jentenes posisjon 

i klubben.

Når trenere og lagledere setter seg ned for å ta 

«tempen på situasjonen» kan det ofte bli «kos 

med misnøye» det eneste som kommer ut av mø-

tene om noen er misfornøyde med et eller annet. 

Hos oss var det heldigvis annerledes. Vi brukte en 

halvtime på å bli enig om at situasjonen ikke var 

slik vi ønsket den skulle være. Fokuset vårt ble; 

hvordan få et ønske om endring for jentene tuftet 

i hele klubben. For å få til en ønsket endring må 

styret, administrasjon, trenere, lagledere, foreldre 

og spillere må stille seg bak arbeidet som må til for 

å oppnå dette. Vi valgte å starte denne prosessen 

med utgangspunkt i ønskene til trenere og lagle-

dere som representerte J13 tom Damer A.

Herfra gikk vi videre med følgende utgangs-

punkt; hva må til for at jentene får en likere og 

bedre håndtering i Bryne FK? Utgangspunkt vi 

valgte var hvordan vi kan bidra til at jentene blir 

håndtert i samsvar med klubbens intensjonen? 

Jenteloftet
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Grovplan for dagen: 
13.00 G19 seriekamp mellom Bryne og 

Viking på Aarbakkebanen
15.00 Familiearrangement av Unge 

SPOR med aktiviteter og skøy på 
parkeringsplassen. 

   
16.30 Underholdning fra scenen ved 
Tommy & Tigeren og Unge Spor. Her 

kan du få høre den nye Bryne-sangen!  
 

18.00 Seriekamp i OBOS-ligaen. 
Bryne-Ullensaker/Kisa

BLI MED PÅ 
KICK OFF 
1.APRIL

Årets sesong nærmer seg med 
stormskritt. Vi inviterer til Kick Off

fredag 1.april kl.19.30 i 2.etasje i klubb-
huset på Bryne stadion. 

Det blir live musikk fra Lausdrift og mat 
fra Jærgarden Kvalbein. 

Spillerne og trenere blir selvfølgelig 
med på denne kjekke kvelden. 

Blir du med?

Arrangementet passer for alle som liker 
en god kveld med underholdning, mat, 

drøs og god stemning.

Aldersgrense 18 år.
Pris: 200 kr. 

Billett kan kjøpes på klubbhuset, via mCASH, 

eller ved å ta en telefon til administrasjonen 

for å melde deg på. Da får du kontonummer 

og blir satt opp på listen. 

Ring oss på 51 77 77 00. 

90 ÅR 10.APRIL
Søndag 10.april blir Bryne FK 90 år, 

og dette må selvfølgelig feires.  

Det blir en festdag på Bryne stadion 

som forhåpentligvis ender med 

seier mot Ullensaker/Kisa.

Utgangspunktet for klubbens intensjon fikk vi fra 

det som faktisk var nedfelt i sportsplan og klubb-

håndbok. Vi ønsket videre at Bryne FK skulle bli 

mer oppmerksom på at klubben har dedikerte og 

talentfulle jenter, som er glade i klubben sin. Disse 

jentene har kommet for å bli, og de ønsker å bli 

en verdsatt ressurs for klubben. Målsettingen til 

klubben, både for jenter og gutter er flest mulig, 

lengst mulig og best mulig. Og denne målsettin-

gen gjelder da også for jenter 5/6 år til og med 

Damer A. Det er dette som er jenteløftet; å gjøre 

det arbeidet som må til for at jentene blir en syn-

lig ressurs i Bryne FK.  Å påbegynne Jenteløftet 

nå, sammen med hele klubben, tror vi vil være 

fornuftig og utviklende for Bryne FK som klubb. 

Men dette er bare en god begynnelse på starten 

og ingenting annet.

Vi henvendte oss etter dette til styret og adminis-

trasjonen i klubben og ba om å få presenterte våre 

betraktninger omkring jentenes situasjon i klub-

ben. Dette skjedde gjennom uformelle møter, og 

hensikten for oss var å få råd og tilbakemeldinger. 

Hensyntatt innspill og råd ble et konkret forslag 

for Jenteløftet utformet og oversendt styreleder 

i klubben for styrebehandling. Tilbakemeldingen 

fra et enstemmig styre var; JA – dette tror vi på 

og støtter fullt ut! Med dette var startskuddet for 

Jenteløftet i Bryne FK offisielt gitt. Samtidig er an-

svaret for gjennomføring og suksess gitt tilbake til 

oss trenere, lagledere og foreldre på jentesiden i 

klubben. Nå er det bare opp til oss – vi som repre-

senterer en viktig del av Bryne FK - JENTENE!   

Organisering

Jentefotballen fra J13 tom Damer A planlegges 

organisert slik som dette;

 

Trenerkoordinator jenter

Hovedmålet for trenerkoordinator jenter er å sør-

ge for at jentelagene fra og med 13 år til og med 

damelag får den støtten og anerkjennelsen de 

trenger, både sportslig og administrativt, samt å 

være pådriver for at Jenteløftet etableres og vi-

dereutvikles.

Trenerkoordinator jenter er delt i en sportslig og 

en administrativ del. 

Stig Rune Elvedahl har ansvar for de sportslige 

oppgavene. Det innebærer å påse at det sportsli-

ge opplegget er i henhold til sportsplan, være en 

støttespiller for trenere til trening og kamp samt 

å ha ansvar for dialog mellom klubber, spiller og 

foresatte i hospitering og overgangssaker.

Jørn Gabrielsen har ansvar for de administrative 

oppgavene. Det innebærer å lage en årsplan, 

kartlegge og påse at trenerkompetansen heves, 

registrere spillere og melde på jentelag til serie og 

turneringer samt påse at det er god informasjons-

flyt innad i kull og mellom kullene på jentesiden.

Både sportslig og administrativ trenerkoordinator 

jenter skal øke fokus på jentene i klubben ved å 

gjennomføre jentefotballskole, «Alle jenter på ba-

nen», ett par sosiale helgesamlinger, trenermøter 

og trenerforum.

Breddeutvalg Jenter 14

Jenter 15

Jenter 15

Jenter JR

Dame 7’er

Styringsgruppe
J13-Dame A

Trenerkoordinator
Jenter
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Bryne FK skal så fotballglede, 
dyrke talent og høste mirakler. 

Det er vår visjon. 

Vi har laget en langsiktig plan for å komme tilbake i det ypperste selskap i Norsk 
Toppfotball. Samtidig har vi en stor og god bredde i klubben som vi er stolte av.

Bryne FK har 130 samarbeidspartnere, og over 150 frivillige som legger ned 
tusenvis av dugnadstimer hvert år som trenere, lagledere, foreldrekontakter, 
arrangementsstab og mye mer. Alle er viktige for Bryne FK. 
Og alle gjør en fantastisk jobb, som klubben ikke ville klart seg uten.

Det jobbes godt i klubben. Både blant frivillige og ansatte. Vi er stolte av mye av det 
vi får til. Vi skal fortsatt jobbe med topp og bredde, og utvikle gode fotballspillere 
samtidig som vi har et godt tilbud til flest mulig. Men vi ønsker oss enda flere støtte-
spillere.

Du kan bidra. Både ved å ta på deg oppgaver, eller støtte klubben økonomisk.
Ønsker du verv eller oppgaver kan du ta kontakt med administrasjonen. 
Vi har mange ulike oppgaver som skal løses.
 
Ønsker du å støtte klubben økonomisk er det mange måter å gjøre det på. 
Her er noen eksempler:
- Kjøp en stein i Grunnmuren. Ved å gjøre dette støtter du klubben med 
kr 100 pr mnd. 
Skjema får du ved å kontakte oss på post@brynefk.no eller på tlf 51 77 77 00.
- Bli støttemedlem. For kr 500 pr år så blir du formelt medlem av klubben, 
og har stemmerett på årsmøtet. 
Da får du også nyte godt av andre fordeler som medlem.

- Spiller du via Norsk Tipping? Gi din andel av Grasrotandelen til Bryne FK. 
SMS: GRASROTANDELEN 934 238 168  til 2020 (tjenesten er gratis).

- Bli medlem i Scoringsklubben, og støtt oss med kr 20 pr mål. 
Send en epost til post@brynefk.no så ordner vi medlemskap.
 
- Støtt laget, kjøp sesongkort og møt på stadion. 
Sesongkort kan du kjøpe på vår hjemmeside eller ved å komme innom klubbhuset.
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De siste par sesongen har glitter og stas 
vært med på å fargelegge kampopplevel-
sen, og ikke minst profilert de mange, flotte 
sponsorene våre. Sammen med Glødefisk, 
vårt lokale reklamebyrå, har vi skapt en far-
gerik og bevegelig ramme rundt kampene 
våre. Og sponsorene er fornøyde:

Arve Edland, Kverneland Bil
Det handler om hjertet. Og om business. 
Å støtte Bryne FK, være sponsor og få bli 
synlig gjennom den digitale arenareklamen, 
er verdifullt for oss. Det kan ikke måles 
i kroner og øre, men det å være til stede, 
støtte lokalmiljøet, få treffe andre aktører i 
det lokale næringslivet er garantert en styr-
ke for oss.

Arild Slettebø, Jadarhus
Vi hadde gode erfaringer fra å være 
sponsor på DNB Arena, og vet hvordan 
arenareklame forsterker oppmerksomheten 
og gir sponsoratet verdi. Lyseffekten, og 
bevegelsene, gjør at både logo og budskap 
blir gjort synlig på en helt annen måte enn 
tidligere. Dette er bare supert!
 
Berit Pollestad Sele, Jærbladet
– Vi i Jærbladet setter pris på samarbeidet 
med Bryne FK. Når den digitale arenarekla-
men dukket opp, syntes vi det var stas – 
nytt og fargerikt, det løfter opplevelsen på 
stadion. Ellers er det å være Bryne-sponsor 

veldig verdifullt for oss, vi deltar i et spen-
nende nettverk med matnyttige treff. Jeg vil 
absolutt anbefale flere bedrifter å bli med!
 
Gode råd
Steven Goldfine er kreativ leder i Glødefisk, 
reklamebyrået som selv er Bryne-sponsor 
og lager de aller fleste arenareklamene på 
stadion:
Det handler om å bli lagt merke til. En rekla-
me der noe beveger seg, tiltrekker seg opp-
merksomhet. Men den store utfordringen er 
tiden – folk er på kamp for å se fotball, de 
sitter ikke og nistirrer på reklamen. I praksis 
har du noen få sekunder til å fortelle det du 
ønsker, sier Steven.
Og hvordan gjør man det?
Logoen må være til stede, hele tiden. Og 
det øvrige budskapet må være kort, veldig 
kort. Ellers er det noen triks, for eksempel 
er hvit bakgrunn ikke å anbefale. Det “dir-
rer” på skjermen og er vondt å se på. Også 
enkelte farger bør unngås, sier Steven, som 
har utviklet et stort antall arenareklamer.
 
Rimelig reklame
Som Bryne-sponsor trenger du ikke bekym-
re deg for prislappen heller. De enkleste 
arenareklamene koster ikke mer enn et par 
tusen kroner å lage, derfra kan du velge 
å oppgradere nivået til det aller ypperste, 
med både animasjon, bildebruk og kreative 
ideer.

 
Det er også verdt å nevne at du kan velge 
kortsidene, langsiden eller begge deler. Vil 
du bli sett på tv, er kortsidene mest spen-
nende – det er jo mål og målsjanser som 
oftest vises der. Snakker du til publikum, 
kan langsidene være det lureste. Og vil du 
kuppe hele stadion i 20 sekunder, velger du 
begge deler.
 
Vil du bli med?
Bryne FK er selvsagt alltid på jakt etter nye 
samarbeidspartnere. Vi har tro på suksess, 
vi har tro på å komme tilbake i øverste di-
visjon, og vi trenger ressurser fra lokale, 
entusiastiske støttespillere. Skulle du lure 
på om hva vi har å tilby, hva du kan få som 
Bryne-sponsor, så ta kontakt med oss, sier 
Asle Tjøtta, daglig leder i Bryne FK.

BLI SETT 
PÅ STADION!
Vi var ikke først i verden, men vi er her med full styrke: Digital arenareklame er en lys levende 
ramme rundt Bryne Stadion og kampen om poengene. Og en unik sjanse til å bli sett.
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Vi hadde en strategiprat med hele klubben 
etter sesongen, der spørsmålet var «Hvor er 
Bryne om fem år». Sportslig sett kom vi fram til 
at vi skal rykke opp i 2018, og være der om fem 
år. For å få til det må vi bygge et fundament 
nå. Vi skal opp for å bli værende der, forteller 
Gaute Larsen.

Stabile

Fjorårssesongen ble svært variabel for jærbue-
ne, og spesielt høsten var tøff.
Det var en svært ustabil sesong. Vi spilte OK 
fram til sommeren, men solgte vi noen spille-
re og fikk store utfordringer. Når tabellen er så 
jevn er hver kamp viktig, og et tap kan bety at 
du slåss mot nedrykk, mens en seier tar deg 
opp i toppen, sier han.
Han regner med at årets sesong blir tilsva-
rende jevn, og det krever at Bryne må bli mer 
stabile.
Kommer vi et mål under må vi greie å snu mar-
ginene. Vi må vinne jevne kamper, da kan vi 

være med på å kjempe om å være topp seks 
i OBOS-ligaen. Det sagt har vi ikke satt oss 
noen målsetning enda, forklarer treneren.

Spillere i fokus

En av de store utfordringene for Bryne, som 
blir en fordel på sikt, er at Bryne stilte med et 
svært ungt mannskap i fjor.
Snittalderen var på 21,7 år. I OBOS-ligaen ge-
nerelt er snittet 27. I år har alle blitt ett år eldre, 
de har litt mer erfaring, og vi satser på å få se 
en positiv utvikling, forteller Larsen.
Dette er da også en av nøklene for at Bryne 
skal kunne lykkes med 5 års-planen. De har 
lenge vært gode på spillerutvikling, med god 
produksjon av spillere til aldersbestemte land-
slag.
Vi setter spillerne veldig i fokus, og ser hver en-
kelt spiller i forhold til ukes-sykluser. Det går på 
ting å tilrettelegge for skoler, trening og kamp-
belastning, slik at man unngår skader. Totalbe-
lastningen er veldig viktig. De yngre spillerne 
på aldersbestemte lag blir ofte dratt i fra flere 
lag som vil bruke dem, om de er gode nok. Det 

kan gi en stor totalbelastning. Her er vi med på 
å styre og kontrollere hverdagen, få det til å 
fungere så optimalt som mulig. Passe på at de 
matches på riktig nivå og med riktig mengde, 
forklarer han.

Tilpasse seg

Det går også ut på å gi unggutta sjansen til å 
tilpasse seg nivået.
En spiller som Magnus (Restius Grødem) må 
få lov til å bli god i sin posisjon, og da kan vi 
ikke hente inn masse etablerte spillere som så 
vidt er bedre enn ham. Vi må lage plass til ham. 
Han må få den spilletiden han trenger. Det gjel-
der å legge til rette for en karriereplan for de 
yngre spillerne vi har, sier han.
Han er imidlertid klar på at det må være en to-
talbalanse.
Kanskje man ikke har fire unggutter inne sam-
tidig. Det må være en miks av etablerte spille-
re og ungdommelighet. Vi har et par rutinerte 
spillere, som er godt for de yngre spillerne, 
forteller han.

ET LAG FOR FREMTIDEN
Trener Gaute Larsen tror at årets sesong kan bli jevn og hard, men er 
ikke i tvil om at Bryne på sikt hører hjemme i den øverste divisjonen.

Tekst: Mats Schjølberg Ulshagen
Foto: Rune Eikeland, RM foto



S
ide 15

på Bryne stadion har åpent manda-
ger fra kl.18.00-20.00. Vi har også 
åpent før, under og etter hjemme-

kamper. 

Telefon
Bryne FK - 51 77 77 00

Svenn Olav Sele - 993 47 027 

E-post
butikksjef@brynefk.no

Eller besøk vår hjemmeside
www.brynebutikken.no

BRYNEBUTIKKEN

Unggutta

Nivået i OBOS-ligaen har det vært snakket mye 
om, det er jevnt og tett, og ingen enkle kamper. 
For folk flest er det nok veldig interessant, med 
tanke på at det er så jevnt og skiftende, men 
for spillere og trener, og klubbøkonomien, er 
det litt stress rundt det. Usikkerheten er stor. I 
stedet for at det får bli en utviklingsarena er det 
en mer resultatorientert liga, der man jakter re-
sultater hele tiden. Det kan gjøre det vanskelig 
å slippe til unggutter. Det kan fortsatt være fin 
læring, men som trenere skulle man nok hatt 
noen flere eldre, rutinerte spillere i stallen. Men 
når det er sånn det er, må unggutta ta den ut-
fordringen. Det jobber vi med på treningsfeltet 
hver dag, forklarer han.
Han nevner sønnen til Alf Inge Håland som ek-
sempel.
Vi har en spennende spiller i Erling Håland, 
som kommer til å få sjanser til å prøve seg i år. 
Han er et kjempetalent som er veldig spennen-
de, som vi kommer til å matche litt forsiktig i år. 
Han trenger å bli vant med treningsmengden 
og vi forventer ikke så mye av ham i år. Han 
er 16 år gammel, og møter spillere som Glenn 
Andersen i Jerv, som er 35 år med fysikk så det 
holder. Det er derfor jeg sier at OBOS-ligaen 
er ganske tøff for unge talenter, avslutter han.

Årets sesong

Det er mange lag som har som mål å rykke 
opp eller havne på kvalikkplass i år. Bryne kan 
melde seg på, tror Gaute Larsen.

Mjøndalen og Sandefjord ønsker nok å komme 
tilbake til Tippeligaen igjen, og Sandnes Ulf og 
Fredrikstad er to klubber som satser hardt. Det 
er nok de fire favorittene. Bak dem følger et 
kobbel av lag. Kristiansund har et bra lag, Ran-
heim og Hødd også. Og så er Bryne der oppe. 
Jerv gjorde en god sesong i fjor, og så har du 
travere som Strømmen i tillegg til nykommere 
som Ull/Kisa og KFUM som det blir spennende 
å se på. Jeg tror det blir tett og jevnt hele veien, 
forteller Larsen.
Han tror at det kan bli vel så spennende som 
i fjor, både mot toppen og bunnen av tabellen.
I enkeltkamper kan alle slå og tape for alle. 
Gjennom en lang sesong vil det være de med 
en bredere stall som får en fordel. Vi andre er 
litt mer avhengig av den 11-eren vi har. Da må 
de beste levere som de skal, spissene må sco-
re mål, sier han.

ET LAG FOR FREMTIDEN
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PAAL FJELDSTAD 

321 kamper og 30 mål for Bryne FK.

a) Sølvlaget i 1982
b) Cupfinalelaget 1987 – ny generasjon.
Laget blir en god mix av disse to generasjonene. 
Beklageligvis bare plass til 11 på laget mitt. Altfor 
mange gode spillere er utelatt dessverre.

KEEPER
Per Egil Nygård 
(knepent foran Lars Gaute Bø).
Brynes svar på Peter Schmeichel. Dirigerte og 
styrte hele laget. Svær som en «låvedør. Norges 
beste keeper på tidlig 80 tallet.

FORSVAR
Høyre back: 
Hugo Hansen 
(beklager Kjell Iversen).
Sterk og hurtig plugg fra Vega. Ambisiøs. Svært 
seriøs med en enorm viljestyrke. Løpskapasitet 
av en annen verden. Fikk etter hvert flere lands-
kamper.

MIDSTOPPER
Bjørn Gulden
Spiller med suverent fotballhode og blikk. Lederty-
pe. Aldri dårlig i kamp.
Skader ødela en stor fortballkarriere. Hadde knær 
som en 80 åring…

MIDSTOPPER
Tor Fosse
Tøff konkurranse med Trond Sirevåg 
(sorry Trond).
Kanskje Norges smarteste fotballhode som dek-
ket over andre mangler (spesielt fart). Bryne`s 
svar på John Terry. Klare meldinger til de som ikke 
leverte. Når jeg på slutten av karrieren endte som 
høyre back fikk jeg klar beskjed i første kamp: 
Hold linjen bak. Ligger du innenfor meg og opp-

hever offside så dreper jeg deg…..greit med 
klare beskjeder!

VENSTRE BACK: 
Nesten dødt løp mellom Asgeir Kleppa og 
Oddgeir Mellomstrand (Gagg).
Asgeir Kleppa:
God med begge beina. Kanskje bedre offen-
sivt enn defensivt. Enorm vilje. Kunne bli sin-
tere enn oksen Ferdinand. Aldri kranglet mer 
med en spiller på våre treninger. Kunne terge 
en stein.

MIDTBANE
Gabriel Høyland
Kommer ikke utenom Mr. Bryne. Svært sen-
tral tidlig på 80 tallet. Kunne avgjøre kamper 
alene om humøret var på plass (f.eks. om 
Burnley hadde vunnet). Offensiv anlagt spiller 
som ikke hadde en defensiv fiber i kroppen. 
Ble prøvd som back i en kamp.....det ble med 
forsøket.

MIDTBANE
Rune Ottesen
Sjefen på midtbanen tidlig på 80 tallet. Kre-
vende å spille med. Alt skulle innom han. 
Har aldri fått så mye kjeft av noen medspillere 
noen gang. En god pasning var en pasning 
til Rune. Punktum! God skuddfot, tror han har 
nevnt et visst landslagsmål en gang eller to….

MIDTBANE
Jan Madsen
På sitt beste var Jan Norges beste midbane-
spiller. Dessverre best i treningskampene…
Teknikk og løpsstyrke som gikk utenpå de 
fleste. Sendte Bryne til cupfinalen nesten ale-
ne…

MIDTBANE
Børre Meinseth
Kunne spille både midtbane og angrep. 
Enorm kapasitet. Hurtig og løpssterk. Trop-
pens «morromann». Skjedde alltid noe med 
Børre. Alltid positiv og særdeles vimsete. 
Skapte mye med farten sin. 

ANGREP
Arne L. Økland
Vi hadde mange «sjefer» og store personlig-
heter på 80 tallet. Arne var den største i kraft 
av sin posisjon i laget og sin personlighet. 
Suverene avslutningsegenskaper som send-
te han til store klubber i Europa. Utrolig at en 
mann med sko i barnestørrelse kan skyte så 
hardt.

ANGREP
Bernt Mæland
Vanskelig siste valg av spiss. Sterke alterna-
tiver bl.a. i Nils Ove Hellvik, Mons Ivar Mjelde 
og Paul Folkvord. Det må imidlertid bli Bernt 
som var sentral på sølvlaget i 82. Han var en 
måltjuv. Dukket opp så snart det «luktet» mål-
sjanse. Var som «gjedda i sivet». Må ha vært 
et mareritt for forsvarspillere.
Uredd og fullstendig uten respekt for hvem 
han møtte på banen.

Bryne FK blir i år 90 år. I den anledning har vi utfordret flere markante 
spillere fra historien til å sette opp sitt drømmelag
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KAI OVE STOKKELAND
456 kamper og 43 mål for Bryne FK.

1. Roger Eskeland
Meget reaksjonssterk, og flink til å lese skudd/spil-
let. Spilte sammen veldig mange år.
 
2. Knut Sirevåg
Lokal spiller, med Norges beste høyrefot ifølge han 
selv. Smart høyreback som det var lett å finne en 
god relasjon med.

3. Marek Lemsalu. 
Solid bauta i mange år, som var med på både opp 
og nedturer. 
 
4. Marcus Andreasson
Rolig og sterk midtstopper, som løp opp mange far-
ligheter.

5. Ole Hjelmhaug
Pålitelig og skuddfarlig back. God med begge ben.

6. Einar Braut
Alltid 100% fra denne allsidige kraftpluggen fra 
Brautaslettå. Lojalt hurtigtog.

7. Asle Andersen
Rolig og god med ball. Playmaker med lederegen-
skaper.

8. Ragnvald Soma
Allroundspiller med en herlig venstrefot. Tøff i spil-
lestilen.

9. Pierre Gallo
Den spilleren med størst utvikling fra han kom til han 
dro. Mange mål og assist. Silkemyk venstrefot.
 
10. Allan Borgvardt
Innsatsfylt spiss med gode avslutningsferdigheter. 
Kjekk å spille kombinasjonsspill med.

11. Dejan Pavlovic 
Reddet oss nesten alene iblant. Sterk spiss, med en 
meget god spilleforståelse. Goalgetter.
 
Største høydepunkt.
Lagmessig: Opprykket på overtid i 99, og semi/cup-
finalen 2001.
Personlig: Matchvinner hjemme mot Viking, foran 
10 090 tilskuere.

BIRK ENGSTRØM 
530 kamper og 120 mål for Bryne FK.

KEEPER
Tom R. Jacobsen
God på strek, suveren i feltet. God med ball 
på bakken

HØYREBACK
Kjell Iversen.
 Rolig og god. Kunne også snakke og dirigere 
andre. 

MIDTSTOPPER
Birk Engstrøm
Kan ikke gå utenom. Blir lett sur. 

MIDTSTOPPER
Knut Ertesvåg.
 Stor og sterk, enorm rekkevidde. Alltid i godt 
humør.

VENSTREBACK
Oddgeir Mellomstrand
Omskolert fra spiss. Rask, offensiv og god 
plasseringsevne. 

HØYRE MIDTBANE
Magnus Flatestøl
Utrolig rask, driblesterk og gode skudd. Mot-
standers skrekk. 

SENTRAL MIDTBANE
Trond Sirevåg
Sier selv at han kan alt med ballen, bortsett 
fra å få den til å snakke. Utrolige langpasnin-
ger.

SENTRAL MIDTBANE
Rune Ottesen
Kunne motta ball og vende seg med ball bed-
re enn alle andre. Ballfordeler bedre enn alle 
andre. 

VENSTRE MIDTBANE
Gabriel Høyland
Teknisk meget god. Driblesterk og suverene 
innlegg. Scoret mye mål med begge bein. 
Lite på hodet. 

SPISS
Arne Larsen Økland
Var en av Norges beste. Scoret fra alle vin-
kler, god med begge bein. Proff til Tyskland 
sommeren 1980. Vi mistet nok gullet på 
grunn av det. Et mål dårligere enn Start. 

SPISS
Johannes Vold
Sympatisk, driblesterk og kjent for sin ven-
strefot. Gikk til Viking med suksess. 

Dette er laget fra 1979-1980, bortsett fra Jo-
hannes Vold. Laget var samspilt. Alle kjente 
hverandre etter tre år under Kjell Schou An-
dreassens dyktige veiledning og Brian Green 
som tok over med engelsk glød og humor. 
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ARNE NORHEIM
201 kamper og 65 mål for 
Bryne FK.

KEEPER: 
Roger Eskeland (504 kamper) 
Stødig, stabil i Norgesklasse. 
Men jeg kommer ikke utenom 
å nevne Øyvind Braaten (270 
kamper). Tok de mest fantas-
tiske skudd på mål, men av og 
til slapp inn ”hysballene”. ”Den 
går” ropte Braaten, og den gikk 
rett i mål.

FORSVAR: 
Kjell Lura 
(419 kamper) Kjell var en offen-
siv spiller med stor fart og god 
teknikk, men slet av og til med 
temperamentet. 

FORSVAR: 
Trond Sirevåg 
(463 kamper).  Trond  var kjem-
pen i midten. Nådeløs. Fikk 
også med seg en A-landskamp. 

FORSVAR/ANGREP
Birk Engstrøm 
(530 kamper). Omskolert angri-
per til klippe i forsvar. 1 A- lands-
kamp.

MIDTBANE        
Kåre (Kabben) Thu 
(527 kamper). En type spiller 
alle lag trenger. Ga minst 100 % 
- alltid, men fikk sjelden de store 
overskriftene.

MIDTBANE 
Alf Inge Håland
En av Brynes mest kjente spille-
re med 34 A-landskaper og lang 
karriere i utlandet.

MIDTBANE 
Johannes Vold 
(262 kamper – 274 mål) 3 
A-landskamper. Eleganten fra 
Vigrestad. Lagspilleren.

MIDTBANE 
Gabriel Høyland 
(596 kamper). Mister Bryne. 23 
A-landskamper. Ingen over – in-
gen ved siden.

LØPER/VING 
Torbjørn Reime 
(371 kamper). Torbjørn var en 
type spiller alle lag trenger. Opp-
forende. Perfekte innlegg. Gjør 
andre spillere gode. Stabil.

LØPER/SPISS 
Arne Larsen Økland 
(241 kamper – 147 mål). 54 
A-landskamper og 13 mål. Proff 
i BayerLeverkusen. Kom fra 
Bømlo via Vard Haugesund.
  
Stig Norheim 
(393 kamper – 147 mål) Bry-
negutt. Ekstrem hurtighet og 
styrke.

LØPER/VING 
Per Undheim 
(418 kamper – 106 mål) Teknik-
keren. Spilloppmakeren. Gle-
dessprederen. En type som alle 
lag er avhengig av.

VEGAR LANDRO  
376 kamper for Bryne FK
fra 2006-2015.

KEEPER
Roger Eskeland 
Solid keeper, god med beina 
og veldig god på strek og 1 
mot 1

FORSVAR
Vegar Landro 
Aldri spilt med andre =)

FORSVAR
Jaakko Nyberg
God med ball, sterk i duelle-
ne. 
God fotballforståelse.

FORSVAR
Tommy Eide Møster 
Duellsterk, gav alltid 100%

FORSVAR
Aleksander Midtsian 
Fantastisk venstrefot, offen-
siv god back.

MIDTBANE
Marius Helle 
God målskårer, rask og løps-
sterk. Skuddfinte som spesi-
alitet.

MIDTBANE
Kai Ove Stokkeland 
Legende, klok og veldig god 
spiller.

MIDTBANE
Esben Ertzeid 
Duracell kanin. En god ball-
vinner.

MIDTBANE
Jon Helge Tveita 
God 1 mot 1 offensiv, rask. 
Kunne avgjøre på egenhånd.

SPISS
Allan Borgvardt 
God avslutter og veldig fot-
ballklok. 

SPISS
Oddbjørn Skartun 
Målskårer, god avslutter og 
tilrettelegger.
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TORBJØRN REIME               
371 kamper og 100 mål for 
Bryne FK. 

Per Egil Nygård
Mange gode Bryne-keepere, men 
Per Egil er min mann. 

Oddgeir Mellomstrand
Stabil og lettbeint back.

Birk Engstrøm
Birk var en god spiss, mens kan-
skje enda bedre som midtstopper. 
En lagspiller av rang.

Alf Inge Håland
Ville vært en flott makker til Birk, 
hurtig som han var. 

Kjell Iversen
Mitt klare valg på venstrebacken. 
Klok og god.

Kåre Thu (Kabben)
Ville vært et aktivum for alle lag. 
Utrolig kondisjonssterk, og laget 
fremfor noe. 

Gabriel Høyland
Et klart førstevalg. God i alt. 
For en spiller for Bryne. 

Trond Sirevåg
God fotballspiller både på godt og 
vondt, også en sterk midtstopper.

Johannes Vold
Toppscorer, seiersvant. Mer enn 
1 mål i gjennomsnitt per kamp 
på sine 262 kamper- 274 mål er 
enormt. Fantastisk spiller for meg 
å ha som medspiller. 

Arne Larsen Økland
Blir mitt førstevalg.

Olav Sigbjørnsen
Mitt andrevalg. En komplett spiller 
som så altfor tidlig måtte gi seg på 
grunn av kneskade.

ROGER ESKELAND 
504 kamper for Bryne FK.
 
KEEPER
Svein Bø
Undheims gutt med ekte jærsk 
drivkraft, fin å ha med i tilfelle 
slåsskamp.
 
HØYRE BACK 
Knut Sirevåg
Ekte Bryne-gutt, jovial, intelligent 
og strøken høyre fot. Fin å ha med 
for å kverulere.

MIDTSTOPPER
Jørgen Rangnes 
Beste hodespiller i Tippeligaen.

MIDTSTOPPER
Ragnvald Soma
Kreativ, spilleforståelse og vinne-
rinstinkt.

VENSTRE BACK  
Einar Braut 
Kjapp, spisse rompa og masse 
humor.
 
HØYRE VING
Geir Atle Undheim 
Løpsterk, tøff, Rosselands gutt og 
damenes spiller.

SENTRAL MIDTBANE
Asle Andersen 
Spiel fuhrer.

SENTRAL MIDTBANE
Bent Apneseth
Passelig kynisk, passelig galen. 
Bra å ha med i krigen.

VENSTRE VING
Kai Ove Stokkeland 
Kongen fra Egersund.

SPISS
Tommy Høyland 
Råskap samt en kjempe grei gutt 
og en strålende spiss.

SPISS
Rune Medalen 
Oksen fra Ålgård, kjemper 
og scorer mål
 
TRENER 
Trond Sirevåg - Fantastisk miljø-
skaper, god menneskekjenner og 
vinnerinstinkt. 
 
TEAM LEDERE. 
Kurth Gausland og Sverre Sele.
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Det som har gitt meg energi gjennom et tøft år, er 
først og fremst alle de dyktige og positive mennes-
kene vi har i klubben. Enten de er daglige med-
arbeidere eller frivillige. Det er så utrolig mange 
flinke folk som bidrar til at det meste fungerer som 
det skal, og alle fortjener stor ros for den jobben og 
innsatsen som legges ned.
Det andre som gjør at vi holder fokus og som gir 
energi, er å se langt frem og utvikle klubben i en 
retning vi har tro på. I den forbindelse har det vært 

svært givende å jobbe sammen med mange klub-
bfolk gjennom vinteren for å utvikle og få på plass 
en langsiktig strategisk plan for klubben. Denne 
skal jeg dele litt av her.

Bryne FK skal til en hver tid ha en strategisk plan 
for elitedelen i klubben, som strekker seg minst 
tre år frem i tid. Dette skal være det strategiske 
styringsverktøyet for administrasjonen, styret og 
klubben for øvrig.
Planen skal være dynamisk og kunne endres/
justeres ved behov, og skal alltid forankres i hele 
klubben.
Den langsiktige strategien skal være tydelig i for-
hold til visjon, ambisjoner og målsettinger. Den 
skal være konkret og ha delmål og tiltak for hvert 
år.
Planen skal brukes til å planlegge og drifte klub-
ben både på kort og lang sikt, og skal danne 
grunnlag for måling og evaluering.

I klubbens sportsplan er hovedambisjonen å være 
blant landets 20 beste klubber til enhver tid. Det er 
lenge siden klubben var i den posisjonen, og den-
ne planen skal danne grunnlaget for å ta steget 
tilbake til øverste nivå.

Nåsituasjon.
Bryne FK har hatt mange år utenfor topp 20 i 
Norge. Akkurat nå må vi nok konkludere med at 
klubben ligger rundt 25 plass, og kurven har vært 
nedadgående på mange områder.
Allikevel finnes det lyspunkter. Det er fortsatt et 
stort potensial i klubben, og vi har vært sammen-
hengende på de to øverste nivå i nær 45 år.
Sportslig sett har vi et godt grunnlag, med mange 
unge talenter på vei opp. Samtidig er det lenge 
siden egne unge spillere virkelig har slått til i Bry-
nedrakten.

Bryne FK har mye kultur i veggene, men klubben 
må strekke seg lenger og ikke godta middelmå-
dighet som nok har fått preget klubben de siste 
årene.
Klubben er for tiden i rød sone økonomisk. Dette 
betyr svekket handlefrihet og streng økonomisk 
kontroll og rapportering. Bedre økonomi er av-
gjørende for å kunne utvikle klubben i årene som 
kommer.
Bryne FK har et av landets mest lojale nettverk 
av samarbeidspartnere, og fremstår moderne ved 
å kunne tilby digitale reklameflater også på kam-
parrangement. Samtidig er klubben for tiden uten 
markedsavdeling, og arbeidet drives i stor grad 
basert på frivillige. I tillegg er det lenge siden klub-
ben hadde en stødig og langsiktig hovedsponsor.
Bryne FK er fortsatt en sterk merkevare, og har et 
godt omdømme. Men de siste års sviktende re-
sultater og negative medieoppslag har ikke vært 
positivt for klubben.
Anlegget er gammelt og nedslitt, men fungerer 
bra. Vi har gode treningsfasiliteter, men å få ut-
viklet stadion til en ny og moderne kamparena er 
avgjørende. Her ligger det gode planer, og klub-
ben kan og bør komme i gang med dette snarest 
mulig.

Organisasjonen kan ikke sies å være tilpasset 
klubbens behov. Det er et mål å gradvis bygge or-
ganisasjonen slik at den er tilpasset virkeligheten 
og de krav og behov klubben har. Samtidig må fri-
villigheten styrkes.

Visjon og identitet
Bryne FK skal så fotballglede, dyrke talent og høs-
te mirakler.
Bryne FK skal være tuftet på det som historisk 

DEN STRATEGISKE PLANEN
Etter et drøyt år i sjefsstolen i Bryne FK er det mange tanker som spinner i hodet.
Det meste er positivt, selv om jeg ærlig skal innrømme at 2015 var et tøft år for klubben på 
mange måter. Og som leder føler en selvsagt dette på kroppen.
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DEN STRATEGISKE PLANEN
kjennetegner Jæren, nemlig hardt og ærlig arbeid. 
Derfor har vi definert en klar identitet for klubb og 
spillere som skal preges av jærsk drivkraft, vinner-
mentalitet og lojalitet.
Det er lett å snakke om dette, men vi har gjennom 
vinteren også gjort flere tiltak i for å jobbe med det-
te i praksis. Det å skape et sterkt kollektiv og sam-
hold vil kunne skaffe oss flere poeng på banen.

Hovedmål for femårsperioden frem mot 2020:
- Bryne FK skal være etablert i Tippeligaen 
 (nivå 0) i 2020.
- Bryne FK skal rykke opp til TL innen 2019.
- Bryne FK skal være i grønn sone (lisens) og ha  

 en organisasjon tilpasset Tippeliga i 2020.
- Bryne FK skal i 2020 har minst 20 millioner 
 kroner i sponsorinntekter, i tillegg til 
 tjenesteavtaler.
- Bryne FK skal i 2020 være kjent for å være laget 
 på Jæren, av Jæren og for Jæren.
- Bryne FK skal i 2020 ha et ferdig utbygd stadion 
 i tråd med de planer som ligger. 

For å nå disse målene har klubben listet en rekke 
delmål og tiltak for hvert år. Dette skal vi måle 
kontinuerlig både i daglig drift og i styret.
Det er mange av oss som skal jobbe hardt for å nå 

de målene vi har satt oss. Jeg håper at alle gode 
krefter, og alle som er glade i Bryne FK, vil være 
med å bidra til dette. Alle bidrag betyr noe, og i en 
bransje med små marginer og høy risiko vil alle 
bidrag kunne ha en avgjørende betydning.

Jeg ønsker alle et godt fotballår og en god sesong!

Asle Tjøtta
Daglig leder

NORGESPREMIERE!
HELT NYE 22xe PLUG-IN HYBRID MED FIREHJULSTREKK.

BMW
Plug-in hybrid

Ren kjøregledewww.bmw.no

BMW xe Active Tourer

Fra kr 374.400,-*
BMW 225xe Active Tourer Plugin-hybrid har en 3-sylindret 
BMW TwinPower Turbo bensinmotor kombinert med en 
elmotor som samlet har en effekt på 224 hk. Elektrisk 
firehjulstrekk og automatgir er standard slik at du er 
sikret optimalt veigrep og fremragende retningsstabilitet. 
Avhengig av valgt kjøremodus og batteriets ladenivå 
kan elmotoren drive bilen alene eller den kan hjelpe 
forbrenningsmotoren. BMW 225xe har en elektrisk 
rekkevidde på inntil 40 km.*** Samtidig har den stor 
innvendig plass og et praktisk bagasjerom på 400 liter. 
Velkommen til prøvekjøring.

Bavaria Bryne
www.bavaria.no
T: 51 77 66 50
Trallfavegen 7, 4340  Bryne

*Prisene er ferdig registrert og inkl. vrakpant. Frakt og leveransekostnader 
(15.800,-) levert til forhandler er inkludert. Forbruk 2,1–2,0 l/100 km ved 
blandet kjøring. CO2-utslipp 49–46 g/km. Forbruksverdiene er avhengig 
av dekkdimensjon og valgt ekstrautstyr. Bilde kan avvike fra tilbudt modell. 
**Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/
klimaanlegg og forhåndstemperering.
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    Tekst: Even Sel

Syv av spillerne i A-stallen er under 20 år. Her kan du bli bedre kjent med spillerne 
som har ambisjoner om å bli viktige for Bryne FK.

FREMTIDSHÅPENE

Fra venstre: Truls Sælevik Vagle, Sondre Norheim, Marius Halvorsen, Sander Ystanes, Magnus Retsius Grødem 
og Erling Braut Håland. Andreas Ueland var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Rune Eikeland, RM Foto

I A-stallen finner vi 00-modellen Erling Braut Hå-

land, 99-modellen Andreas Ueland, 98-modellene 

Marius Halvorsen, Sander Ystanes og Magnus 

Retsius Grødem, 97-modellen Sondre Norheim 

og 96-modellen Truls Sælevik Vagle. Seks av spil-

lerne er oppvokst på Bryne. Unntaket er keeper 

Marius Halvorsen som  kommer fra Ålgård. 

Av spillerne nevnt ovenfor er det kun Sander 

Ystanes som foreløpig ikke har spilt landskamper.  

Andreas Ueland fikk i februar sin landslagsdebut 

for G17. Yngstemann Erling Braut Håland har spilt 

ni landskamper for Norge G15 og G16. Magnus 

Retsius Grødem har spilt 14 landskamper for Nor-

ge G16 og G17, mens keeper Marius Halvorsen 

har voktet buret i 11 kamper for Norge. Sondre 

Norheim har spilt 13 kamper med flagget på brys-

tet, mens eldstemann Truls Sælevik Vagle har 

spilt 14 kamper for Norge. 

Truls Sælevik Vagle er inne i sin fjerde som 

A-lagsspiller. 20-åringen gleder seg til årets se-

song og er fornøyd med at det er flere unge som 

har tatt steget opp i A-stallen. 

- Det er bra at vi er så mange unge i stallen. Vi er 

unge spillere med gode holdninger og god innstil-

ling. Vi har lyst til å bli litt bedre hver dag og jobber 

hardt for å ta nye steg, sier Vagle. Som eldste-

mann av de yngste, prøver jeg også å hjelpe de 

yngre som nylig er tatt opp i A-stallen, avslutter 

Vagle. 

Trener Gaute Larsen ønsker å legge til rette for de 

yngre spillerne. Det går også ut på å gi unggutta 

sjansen til å tilpasse seg nivået.
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Andreas Ueland

- En spiller som Rets Grødem må få lov til å bli god 

i sin posisjon, og da kan vi ikke hente inn masse 

etablerte spillere som så vidt er bedre enn ham. 

Vi må lage plass til ham. Han må få den spilleti-

den han trenger. Det gjelder å legge til rette for en 

karriereplan for de yngre spillerne vi har, sier han.

Han er imidlertid klar på at det må være en total-

balanse.

- Kanskje man ikke har fire unggutter inne samti-

dig. Det må være en miks av etablerte spillere og 

ungdommelighet. Vi har et par rutinerte spillere, 

som er godt for de yngre spillerne, forteller han.

Tålmodighet og hardt arbeid

Toppspillerutvikler Ole Hjelmhaug jobber tett med 

de unge spillerne i A-stallen, og han er fornøyd 

med det han ser. - Dette er spillere som vi har 

god tro på kan bli etablerte A-lagspillere i Bryne 

FK, men det kreves tålmodighet og hardt arbeid. 

Vi som klubb er tydelige på at vi ønsker å dyrke 

frem våre unge spillere, men spillerne må ta steg 

for steg. Det er ingen som kan gå fra juniorstallen 

og rett inn fast på A-laget. Det er et stort steg å 

ta. Disse spillerne jobber hardt på trening og er 

lærevillige. Det er et veldig godt utgangspunkt, 

og vi gleder oss til å se de unge spillerne i ak-

sjon i 2016, sier Hjelmhaug. - I tillegg har vi flere 

spennende spillere i juniorstallen. Vi har i år en 

ung juniorstall, hvor det er flere spillere som kan 

ta steget opp i fremtiden. Vi samarbeider tett og 

bra med juniortrenerne Even Sel og Aleksander 

Midtsian, og vi a-trenere har god kontroll på det 

som skjer nedover. Det er mange spennende spil-

lere i yngre rekker, og det er veldig gledelig, sier 

Hjelmhaug.

Erling Braut Håland 

Født: 21.07.00

Posisjon: Spiss

Tidligere klubber:  Ingen

Ole Hjelmhaug om Erling: 

Erling er en målfarlig spiss med voldsomt godt 

fotballhode. Han er flink til å lese situasjoner og 

komme i gode situasjoner for scoring. Erling må 
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brukes på rett måte i forhold til sin alder og fy-

sikk, men trener med A-laget 4-5 økter i uken. 

Erling er av fire spisser i A-stallen.

Erlings mål for sesongen: Målet er å holde 

meg skadefri, debutere i OBOS-ligaen, spil-

le mest mulig i 3.divisjon og score flest mu-

lig mål. I tillegg ønsker jeg å prestere bra på 

landslaget.. 

Andreas Ueland

Født: 19.09.99

Posisjon: Midtstopper

Tidligere klubber: Ingen

Ole Hjelmhaug om Andreas: Ung og 

lovende midtstopper som trener fire 

økter i uken med A-laget. Han har en 

voldsomt spennende fysikk. Andreas må 

være tålmodig og ta steg for steg. Med rett ut-

vikling, ser vi for oss at Andreas kan bli en god 

midtstopper for Bryne FK. 

Andreas sitt mål for sesongen: Målet er å ut-

vikle meg som spiller og holde meg skadefri. 

Jeg vil gjøre det bra i 3.divisjon og forhåpent-

ligvis debutere i OBOS-ligaen. 

Sander Ystanes

Født: 10.07.1998

Posisjon: Midtbane

Tidligere klubber: Ingen

Ole Hjelmhaug om Sander: Sander er en 

stabiliserende midtbanespiller, som gjør 

ting enkelt for seg selv og laget. Han har 

ekstremt gode holdninger og ønsker å bli 

veldig god. Han er målbevisst og vi håper 

å se Sander debutere i OBOS-ligaen i år. Her 

er det meste opp til han selv. 

Sander sitt mål for sesongen: Målet mitt er å 

få mest mulig spilletid for A-laget og true de 

to sentrale midtbanespillerne. Jeg vil prestere 

jevnt godt for Bryne 2 i 3.divisjon og hjelpe la-

get til en god plassering. 

Marius Halvorsen

Født: 13.01.1998

Posisjon: Keeper

Tidligere klubber:  Ålgård FK

Keepertrener Thomas Solberg om Marius: 

Han er en ung og lovende keeper, som går inn 

i sitt andre år i A-stallen. Marius har tatt store 

steg i denne perioden. Han er god i 1v1-situa-

sjoner, bra fysikk og er en robust keeper. Mari-

us er veldig treningsvillig og ambisiøs. 

Marius sitt mål for sesongen: Målet er å spille 

mye i 3.divisjon og prestere jevnt på et høy 

nivå. Jeg ønsker å utvikle meg slik at jeg 

begynner å kjem-

pe om førsteke-

eper-plassen på 

A-laget. 

Magnus Retsius Grødem

Født: 14-08-98

Posisjon: Midtbane/spiss

Tidligere klubber:  Ingen

Ole Hjelmhaug 

om Rets:  Rets 

har tatt store 

steg fra 2015 

til 2016. Han 

er blitt vant 

med nivået i 

OBOS-ligaen 

og er en veldig god offensiv spiller. Rets må 

jobbe med det defensive spillet for å utvikle 

seg videre som fotballspiller. Rets er tiltenkt 

en kantrolle, men kan også brukes på topp. 

Rets sitt mål for sesongen:

Spille fast i OBOS-ligaen

Sondre Norheim

Født: 12.04.1997

Posisjon: Back

Tidligere klubber:  Viking FK

Ole Hjelmhaug om 

Sondre: Sondre har 

tatt store steg etter 

at han kom tilbake 

fra laget i byen. 

Han har jobbet 

hardt og målret-

tet i vinter og 

viser at han er 

en konkurrent 

til Vegar Landro på høyre-

backen. Sondre kan også spille venstreback, 

som han gjort ved flere anledninger i vinter. Vi 

forventer at Sondre tar ytterligere steg denne 

sesongen. 

Sondre sitt mål for sesongen: Målet mitt er å 

fortsette å utvikle meg som spiller. Jeg har tatt 

gode steg i vinter, og vil fortsette med det. Jeg 

vil gjøre meg fortjent til en plass i startelleve-

ren. Utover i sesongen ønsker jeg å spille så 

mye som mulig og levere positive opplevelser 

på stadion. 

Truls Sælevik Vagle

Født: 25.03.1996

Posisjon: Midtbane

Tidligere klubber: Ingen

Ole Hjelmhaug om Truls: Truls er nå klar for 

voksenfotball og kjenner sin rolle i laget klart 

og tydelig. Spiller med autoritet sentralt på 

midtbanen. Hardtarbeidende lojal spiller som 

konkurrer om to plasser sentralt på midtbanen. 

Truls sitt mål for 

sesongen: Målet er å 

spille meg til en fast 

plass på laget.
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KEEPER
FØDT: 24-02-92
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 28

TIDLIGERE KLUBBER: 
BRYNE, EIK, FRØYLAND

OPPRINNELIG HJEMSTED:
EGERSUND

ALDER 2016
24
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FORSVAR
FØDT: 21-02-83
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 376

TIDLIGERE KLUBBER: 
LØV-HAM, KONGSVINGER, 
BRANN, VADMYRA,NEST-
SOTRA

OPPRINNELIG HJEMSTED:
BERGEN

ALDER 2016
33

V
E

G
A

R
 

L
A

N
D

R
O

4

TIDLIGERE KLUBBER: 
FRØYLAND

OPPRINNELIG HJEMSTED:
KVERNALAND

ALDER 2016
23

M
A

R
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S
 

L
O

D
E

2 FORSVAR
FØDT: 11-03-93
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 151

TIDLIGERE KLUBBER: 
BRYNE, VIKING

OPPRINNELIG HJEMSTED:
BRYNE

ALDER 2016
19
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O
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D
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N
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R

H
E
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5 FORSVAR
FØDT: 12-04-97
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 1

TIDLIGERE KLUBBER: 
STRØMMEN, ODD, LØVHAM, 
FAIRPOINT FC(GHANA)

OPPRINNELIG HJEMSTED:
GHANA

ALDER 2016
26

P
A

U
L 

A
D

D
O

3 FORSVAR
FØDT: 14-06-90
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 64

SPILLERSTALLEN 2016 

A-LAGET

TIDLIGERE KLUBBER: 
STAAL JØRPELAND, 
VIKING

OPPRINNELIG HJEMSTED:
JØRPELAND

ALDER 2016
22

P
Å

L 
F
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L

D
E

6 FORSVAR
FØDT: 26-07-94
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 32



S
ide 26

MIDTBANE
FØDT: 08-10-94
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 0

TIDLIGERE KLUBBER: 
GREI, SKEID, 
VÅLERENGEN OG 
HØNEFOSS

OPPRINNELIG HJEMSTED:
OSLO

ALDER 2016
22
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ANGREP
FØDT: 21-07-00
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 0

TIDLIGERE KLUBBER: 
BRYNE

OPPRINNELIG HJEMSTED:
BRYNE

ALDER 2016
16
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KEEPER
FØDT: 26-02-93
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 0

TIDLIGERE KLUBBER: 
FØRDE

OPPRINNELIG HJEMSTED:
KROATIA

ALDER 2016
23
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MIDTBANE
FØDT: 25-03-96
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 42

TIDLIGERE KLUBBER: 
BRYNE

OPPRINNELIG HJEMSTED:
BRYNE

ALDER 2016
20
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10 ANGREP
FØDT: 28-07-89
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 107

TIDLIGERE KLUBBER: 
NOTODDEN, BODØ/GLIMT, 
GAIS, BRYNE, START, 
VIGØR

OPPRINNELIG HJEMSTED:
KRISTIANSAND

ALDER 2016
27

MIDTBANE
FØDT: 02-06-85
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 39

TIDLIGERE KLUBBER: 
GREI, STABÆK, BRANN, 
SANDNES ULF, KALMAR, 
FREDRIKSTAD

OPPRINNELIG HJEMSTED:
OSLO

ALDER 2016
31
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9 ANGREP
FØDT: 28-01-89
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 114

TIDLIGERE KLUBBER: 
SOGNDAL, VARD 
HAUGESUND, FK 
HAUGESUND

OPPRINNELIG HJEMSTED:
SOGNDAL

ALDER 2016
27

ANGREP
FØDT: 06-06-88
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 13

TIDLIGERE KLUBBER:
VIDAR, FLØY, BRODD, SIF, 
VIKING

OPPRINNELIG HJEMSTED:
STAVANGER

ALDER 2016
28
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A
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Ø
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18

ANGREP
FØDT: 12-02-95
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 13

TIDLIGERE KLUBBER: 
BRYNE

OPPRINNELIG HJEMSTED:
BRYNE

ALDER 2016
21
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A

A
M

O
D

T
14
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FORSVAR
FØDT: 18-09-93
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 0

TIDLIGERE KLUBBER: 
FOLLO

OPPRINNELIG HJEMSTED:
SKI

ALDER 2016
23
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E
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ANGREP
FØDT: 16-05-92
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 49

TIDLIGERE KLUBBER: 
UNDHEIM, BRYNE, 
FRØYLAND

OPPRINNELIG HJEMSTED:
UNDHEIM

ALDER 2016
24
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KEEPER
FØDT: 13-01-98
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 1

TIDLIGERE KLUBBER: 
ÅLGÅRD

OPPRINNELIG HJEMSTED:
ÅLGÅRD

ALDER 2016
18
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MIDTSTOPPER
FØDT: 19.09.99
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 0

TIDLIGERE KLUBBER: 
INGEN

A
N
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E
A
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E

L
A

N
D

MIDTBANE
FØDT: 13-01-98
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 0

TIDLIGERE KLUBBER: 
INGEN

S
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Y

S
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E
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FORSVAR
FØDT: 21-02-92
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 78

TIDLIGERE KLUBBER: 
MOLDE, BODØ GLIMT, 
MOSS FK, SORTLAND IL

OPPRINNELIG HJEMSTED:
SORTLAND

ALDER 2016
24
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G
21 MIDTBANE

FØDT: 14-08-98
KAMPER FOR BRYNE FK 
FREM TIL 2016: 22

TIDLIGERE KLUBBER: 
BRYNE

OPPRINNELIG HJEMSTED:
BRYNE

ALDER 2016
18

M
A

G
N

U
S

 

R
 G

R
Ø

D
E

M

22

MEDTRENER/TOPPSPILLERUTVIKLER
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150 dagers ventetid er nå over, og etter den av-

slutningen vi hadde på sesongen i fjor tror jeg det 

var mange som var klare for en pause. Nå tror jeg 

de fleste begynner å merke at det kribler litt etter å 

komme i gang igjen. 

Vi har brukt ventetiden til å planlegge årets sesong 

med turer, medlemsmøter og andre happeninger. 

Vi har hatt årsmøte og fått inn 2 nye styremed-

lemmer. Mads Ove Kapstad og Cathrine Ree er 

kommet inn for Cato Thue og Per Kristian Vold.  

 

Vi har laget nye bannere som skal pyn-

te store stå og nye bluss er på vei inn.  

Vi har også satt oss et mål om å klare å arrangere 

flere borteturer. Det skal vi klare i form av et mini-

buss prosjekt  som vi har fått til med Ålgård HK. 

Her åpner det seg mange muligheter, så det er 

bare å følge med. 

Vi har hatt møter med Krazy fotball pub. De fort-

setter i samme spor og viser alle Bryne FK sine 

bortekamper på storskjerm og har i tillegg åpent 

foran hver hjemmekamp.  

Her skal vi kjøre forskjellige konkurranser og ut-

delinger så møt opp og støtt opp om denne fan-

tastiske plassen. Husk at fotball er best sammen 

med andre supportere! 

 

Vi har de siste årene hatt en litt negativ retning 

på medlemstallet. I år håper jeg veldig på at tallet 

blir grønt igjen. Det er tøffere tider økonomisk og 

vi har mistet noen gode sponsorer. Vi trenger all 

støtten vi kan få, så støtt oss gjerne med et med-

lemskap. Selv om vi ønsker at flest mulig skal stå 

med oss under kampene, er det mulig å støtte 

oss uten og stå med B-Gjengen også. Et støtte 

medlemskap setter vi veldig pris på.  

 

Som medlem i B-Gjengen får du blant annet: 

• Billigere sesongkort.  

• Gode priser hos Stadion Bowling på bowling. 

• Billigere borteturer. 

• Sikret cupfinalebillett.  

• Nye venner og forhåpentligvis mange nye flotte 

opplevelser. 

Slik blir du enkelt medlem: 

Overfør penger til kontonummer: 3325.37.56808 

og merk betalingen med navn og epost. 

Prisen er 250,- for voksen og 150,- junior(18år) 

eller 600,- familiemedlemskap.  

 

Til slutt, velkommen til store stå under B-Gjengen 

banneret. Jo mere folk vi er, jo bedre støtte skal 

vi gi til laget! 

Måtte 2016 bli et rødt år! 

 

Hjemmeside: http://www.b-gjengen.com 

Facebook: http://www.facebook.com/pages/

BGjengen/170993969579561 

Twitter: http://twitter.com/B_Gjengen 

Snapchat: bgjengenbryne

Ett liv, en klubb

ME Æ B-GJENGEN!
Tekst: Morten Seland
Foto: Svenn Olav Sele

Ventetiden er over. Det er klart for ny sesong, vi er klare! 
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ME Æ B-GJENGEN!

Ildsjelen Kurth
Det finnes mange personer i og rundt Bryne FK som er glad i klubben. Både i 
bredde- og eliteavdelingen har vi mennesker som gjennom utallige timer legger 
ned et formidabelt stykke arbeid. Ildsjeler som hjelper klubben opp og frem.  

Ildsjelene er ikke de som stjeler overskriftene, 
men snarere de som jobber i kulissene, trekker 
i trådene og smører tannhjulene, slik at driften 
kan gå mest mulig knirkefritt. 

En rekke foreldre, søsken og lignende stiller år 
etter år opp som trenere, oppmenn og dom-
mere, for å legge forholdene best mulig tilrette 
for de aldersbestemte lagene i Bryne FK. Etter 
at spillerne i klubben blir eldre ordner klubben 
selv i enkelte tilfeller med kvalifiserte trenere 
som ikke er foreldre, men det betyr imidlertid 
ikke at det skorter på dugnadsånden og enga-
sjementet. Også her bidras det med impone-
rende innsats fra foreldre, slektninger og an-
dre ildsjeler, slik at vilkårene legges til rette for 
ungdommene på en eksemplarisk måte. Det er 
mye som skal ordnes i forbindelse med Bryne 
FKs seriekamper i OBOS-ligaen. Det kreves 
et stort apparat, og vi har rundt 80 frivillige til 
hver kamp, og uten dem hadde vi aldri klart å 
arrangere seriekamper. De frivillige er en helt 
naturlig del av Bryne FKs klubbvirksomhet. 
Daglig leder Asle Tjøtta er enig i dette. 
- Noe av det som har imponert meg mest siden 
jeg begynte for drøyt et år siden, er alle de fri-
villige som stiller opp for klubben. Det legges 
ned enormt mye dugnadsarbeid i klubben, og 
dette er vi helt avhengige av. Et forsiktig anslag 
viser at det jobbes minst 30 årsverk på dugnad 
hvert år. Dette er imponerende. Samtidig er det 
viktig for oss å styrke frivilligheten i og rundt 
klubben. Dersom vi skal ta steget til å bli en 
Tippeligaklubb, så betyr det også at vi trenger 
enda flere frivillige.

Opp mot a-lag og rekruttlaget er det en person 
som fortjener honnør for arbeidet som utfø-
res. Her er det flere som kunne og burde vært 
nevnt, men vi skal videre bli litt bedre kjent med 
Kurth Gausland og jobben han gjør for klub-

ben. Dette er nemlig en person som fortjener 
all mulig ros for jobben han legger ned. Kurth 
har vært involvert i klubben i en årrekke, og 
fungerer som materialforvalter og ”altmulig-
mann” for A-lag og rekruttlaget. Han er tilstede 
på samtlige treninger,  og har vært det siden 
02/03 sesongen. Før dette har han bidratt som 
trener på aldersbestemte lag i klubben. Det 
skal også nevnes at Kurth var 1 år i a-stallen 
som spiller før han reiste i militæret. Kurth sin 
karriere som frivillig startet i 2001, da som 
trener for knotter 7 år. Men dette var ikke helt 
Kurth sin greie. Gabriel Høyland spurte da om 
hva han heller ville være med på, og da svar-
te Kurth at han kunne tenkt seg en rolle rundt 
a-laget. Og slik ble det. Deretter har Kurth vært 
en stødig og pliktoppfyllende materialforvalter 
for a-laget, som nyter stor respekt blant spil-
lere, trenere og ledere. Tidligere Bryne-spiller 
Kai Ove Stokkeland har følgende å si om job-
ben Kurth gjør for a-lagsspillerne. 

Kurth Gausland er rett og slett en hedersmann 
for Bryne FK. Han gjør en fantastisk jobb både 
før og etter kamp/ trening slik at spillerne har 
alt de trenger. Skulle ikke alt være på stell, så 
fikser han det. Kurth er en kjempekar med godt 
humør og lidenskap for det han holder på med, 
noe jeg vet at spillerne og klubben setter veldig 
stor pris på. I tillegg har han faktisk ganske god 
peiling på fotball.
    
Kurth Gausland sier selv at han stortrives med 
å være med som frivillig rundt a-laget. Det er 
spennende å være en del av klubbmiljøet, og 
kjenne på kameratskapet og samholdet.

I ordet ildsjel ligger det at man brenner for noe. 
Det hersker ingen tvil om at Kurth med mange 
flere, bryr seg, brenner og ikke minst gjør en 
fantastisk flott innsats for klubben. På vegne 
av Bryne FK, vit at det settes uendelig stor pris 
på det fantastiske frivilligarbeidet som legges 
ned. Tusen takk.  

Tekst: Paul Ove Laland
Foto: Even Sel
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Bryne FK har i over ett år arbeidet for å bli kvali-

tetsklubb. Det har vært mye arbeid og 28.januar 

ble det markert at målet er nådd. Formann i Ro-

galand Fotballkrets Hans Olav Braut var på plass 

for å gi Bryne den endelige sertifiseringen. Bryne 

FK ble da Rogalands femte kvalitetsklubb. 

NFF kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer. 

Målet er å stimulere til god klubbutvikling som 

vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber 

tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn 

barne- og ungdomsidrett. Bryne er første klubb i 

Sør-Rogaland som blir kvalitetsklubb på nivå 1. 

Nivå 2 og 3 blir lansert fra NFF ved en senere 

anledning

KVALITETSKLUBB!
Tekst og foto: Even Sel

Alle dokumenter og nødvendig informasjon ligger 

nå ute på vår hjemmeside. Her finner trenere/

lagledere og andre all informasjon de skulle trenge. 

Både Braut og daglig leder i Bryne FK Asle Tjøtta 

var veldig fornøyde med den jobben som hadde 

blitt gjort, men begge var klare på at det var nå 

den virkelige jobben skulle gjøres med å få pla-

nene ut i praksis.

- Dette er slutten på begynnelsen, sa Hans Olav 

Braut, som ga mye skryt til klubben for jobben 

som hadde blitt gjort.

Astrid B. Bekkeheien har vært prosjektleder og 

hun fikk fortjent skryt under markeringen. Bekke-

heien har hatt med seg flere personer som har 

gjort en veldig god jobb. Takk til alle som har bidratt. 
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Den som vil vinne, må score – både på fotballbanen 
og i næringslivet for øvrig. Og kampen er hard, enten 
det handler om seriepoeng eller markedsandeler. Det 
gjelder å ha riktig strategi, riktig ammunisjon – og å 
vite hvem du skal sikte på.

Glødefisk har utviklet “Krigsskolen” – et skreddersydd 
salgs- og markedsføringsprogram for bedrifter som 
ønsker å bli dyktigere på slagmarken. Vi har vært 

i krigen før, på vegne av mange  
kunder og bransjer, og vet hva som må til for å lykkes.

Ikke tro at det koster så mye heller. Vi har satt 
kunnskap i system og utviklet et effektivt, kompakt 
opplegg klart for deg og medarbeiderne dine. Vi 
tilpasser opplegget etter dine budsjetter. Ring Atle på 
951 79 394 for en uforpliktende og kostnadsfri prat!

ANGRIP ELLER DØ!

JÆRBLADET STØTTAR
IDRETTEN PÅ JÆREN

Abonnementsbestilling på jbl.no eller abo@jbl.no/51 77 99 00Abonnementsbestilling på jbl.no eller abo@jbl.no/51 77 99 00Abonnementsbestilling på jbl.no eller abo@jbl.no/51 77 99 00

Ein jærbu 

har ikkje alt 

før han har 

fått seg eit 

abonnement 

på Jærbladet
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Dialekt er spennende, alltid morsomt å finne 

ut hvor en person kommer fra. Med Krister 

Wemberg er det ikke lett, han snakker 

befalsdialekt.

- Forklar Krister.

- Jeg er født i Bergen, så bar det nordover til Sort-

land, videre til Moss, Molde, Bodø og så til Jæren 

og Bryne. Min far er yrkesbefal, der ligger forkla-

ringen, forklarer Krister.

Du har nettopp blitt 24 år, men du har opp-

levd mye som fotballspiller alderen tatt i be-

traktning?

- Jeg kom til Moss som 16-åring, gikk på Wang 

toppidrett og kom med i A-stallen til Moss. Spilte 

fast der i to sesonger. Spilte mye på aldersbes-

temte landslag, har over 30 kamper med flagget 

på brystet. Jeg var også på treningsopphold i 

Fulham, Everton og Glasgow Rangers. Jeg var 

nære på å havne i Rangers, men Rangers og 

Moss ble ikke enige. Jim Solbakken var min agent 

så det var vel ingen bombe at jeg havnet i Molde. 

Kjell Jonevret hadde akkurat fått sparken i Mol-

de og Uwe Rösler overtok, men jeg visste på det 

tidspunkt at Ole Gunnar Solskjær skulle bli Mol-

detrener ved nyttår. Jeg fikk tre kamper for Molde, 

akkurat nok til å bli seriemester, sier Krister.

Krister Wemberg
Brynemagasinet har tatt en prat med Krister Wemberg mellom treningsøktene 
på Bryne Stadion.

Tekst: Gabriel Høyland
Foto: Svenn Olav Sele

Krister Wemberg

Krister Wemberg 
Født: 21-2- 92
Sivilstand: Forlovet med Frida Johannesen Sevland, 
far til Kornelius
Søsken: Kasper 21,Kim 27,Caroline 26 og Kaja 32
Favorittlag : Manchester United
Favorittspiller: Ingen spesiell
Favoritfotballsko. Adidas ledi pure
Favorittsted i Norge: Bryne
Favorittbil: Volvo XC 90, Hvit
Musikk: Glad i musikk, men ingen spesielle favoritter
Yrke du kan tenke deg i fremtiden: Bankjobb
Person på kloden du ser mest opp til: Christiano Ronaldo
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Så bar det nordover igjen?

- Ja, dro på lån til Bodø Glimt, spilte 16 kamper 

der. Deretter var jeg på nippet til å havne i Øst-

errike og Reindorf Altag, men så ble det Bryne 

isteden, forteller Krister. 

Du spilte stopper ved siden av Marius Lode 

og det så ut som dere skulle bli et par, men 

sånn gikk det ikke?

- Nei, det ble mye småskader etterhvert og det 

ene avløste det andre, i desember 2014 ble jeg 

operert for Gilmores Groin. Jeg slet fortsatt med 

mye småskader utover 2015-sesongen, men nå 

er kroppen fin og det virker som om kroppen tåler 

mer nå, sier Krister. 

Det så en tid ut til at Krister Wemberg tid 

som Brynespiller skulle være forbi etter 

2015 sesongen, hva skjedde?

- Jeg spurte på høsten i fjor om 2016-sesongen, 

og fikk til svar at der og da kunne ikke Bryne tilby 

meg ny kontrakt. Det måtte jeg bare forholde meg 

til, men så spilte jeg de siste kampene og det gikk 

bra, og jeg ble enig med Bryne om ny kontrakt, 

sier Krister. 

Vi har mistet flere gode spillere og noen nye 

har kommet til. Hvor står vi i dag?

- De nye spillerne ser godt ut. Torstein Mjønner og 

jeg har funnet tonen og samarbeider godt. Fitim  

er en veldig spennende spiller. Ante er en keeper 

med enormt potensiale. Rets er en veldig spen-

nende spiller med spesielle ferdigheter og Sander 

Ystanes har imponert meg veldig, en flott type. 

Juniortrener og Bryne 2-trener Even 

Sel har i åtte måneder vært delta-

ker på UEFA A-lisens. Det har vært 

samlinger i Porsgrunn, Trondheim 

og i Oslo. Sel har hatt besøk av 

veileder i egen klubb og levert inn 

en skriftlig oppgave på 80 sider. Sel 

skrev en oppgave som hadde tit-

telen «Analyse av Bryne FKs bak-

lengsmål i Obosligaen 2015». Vi 

gratuler med UEFA A-lisens.

Foto: Trude Håland, Jærbladet

EVEN SEL MED 
UEFA A-LISENS

-Vi har spilt fem kamper og holdt buret 

rent i fire av disse, tilfeldig?

- Nei, vi har jobbet mye med den defensive 

delen av spille. Kampene avgjøres i boksene, 

det er derfor viktig å være god her, sier for-

svarsspiller Wemberg. 

Trenerteamet har vært i klubben i lang 

tid. Går det i same sporet , eller er det 

forandringer i opplegget ?

- Vi merker forskjell. Trenerteamet lærer og 

utvikler seg. Føler de er bedre på dette nå enn 

tidligere. En må jo prøve og feile i dette gamet, 

sier Krister. 

Hvordan vurderer du årets OBOS-liga?

- Jeg er usikker på de nye lagene. Det er 

mange gode lag som Mjøndalen, Sandefjord, 

Fredrikstad og Ranheim. Jerv og Hødd må vi 

også regne med.

Og Bryne da?

- Jeg syns vi har et bedre samhold i gruppen 

i år. Vi skal slå nedenfra og jobbe knallhardt. 

Vi gleder oss!

Avslutter en optimistisk Krister Wemberg. 

Vi sier lykke til.



Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

S-MAXFORD
Norgespremiere 
8. juni

De er velkommen inn for å

SE OG PRØVEKJØRE den helt nye flerbruksbilen 

Ford S-MAX hos Kverneland Bil på Bryne. 

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

Tirsdag langåpent
9.00-20.00

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

ÅRETS BIL

NYHET
FRA FORDS-MAXFORD

Norgespremiere 
8. juni

De er velkommen inn for å

SE OG PRØVEKJØRE den helt nye flerbruksbilen 

Ford S-MAX hos Kverneland Bil på Bryne. 

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

Tirsdag langåpent
9.00-20.00

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

ÅRETS BIL

NYHET
FRA FORD

Bryne

Kjernepartnere



Postboks 308   4349 Bryne   www.jarenhotel.no

Pizza  ~  Kebab  ~  Grill  
Hamburger  ~  Salatbar

51 56 55 55
481 31 271

Kjøring fra kl: 12.00–23:00     
Utkjøring inntil 6 km  -  60;-   

       Åpningstider:
Man-Tor  11:00-23:00
Fre            
Lør            12:00-04:00
Søn           12:00-23:00

11:00-04:00

Kongsgårdbakken 3, 4005 Stavanger

SALAT MENY
52. K ebabsalat                                             100; -
      Salat, tomat, agurk, mais, løk, kebabkjøtt,
      kebabsaus og inkludert brød
53. K yllingsalat                                            100; -
      Salat, tomat, agurk, mais, paprika, løk,
      kylling, saus og inkludert brød
54. Hawaiisalat                                             100; -
      Salat, tomat, agurk, ost, skinke, mais,
      ananas, saus og inkludert brød

47. K yllingrull                                           90; -
      Hjemmebakt brød, kylling, salat, tomat, 
      agurk, løk, mais og valgfri saus
48. K yllingtallerken                                    1 00; -
      Salat, løk, tomat, agurk, pommes frites,
      kylling, kebabsaus, mais og ferske brød
49. F alafel i P ita                                           70; -
      Grønsaker, falafelkrydde, mais , salat, løk,
      tomat, agurk og kebab  saus
50. F alafel i rull                                            80; -
      Grønsaker, falafelkrydde, mais , salat, løk,
      tomat, agurk og kebabsaus  
51. F alafeltallerken                                     90; -
      Salat, tomat, agurk, mais, løk og saus

55. Tunfis ksalat 100; -
      Salat, tomat, agurk, mais, løk, tunfisk,
      kebabsaus og inkludert brød

     BARNE MENY
56. C hic ken Nuggets                                   65; -

57. Hamburgertallerken (100g)                  80; -

58. B arnepizza (gjelder fra nr.1-10)             90; -

      Nuggets med pommes frites og ketchup

      Salat, dressing og ketchup 

HAPPY 

P I Z Z E R I A

TIME

K EBAB MENY
80; -

      Hjemmebakt brød, salat, løk, tomat, agurk,
      kebabkjøtt, kebabsaus og mais

90; -
      Hjemmebakt brød, salat, løk, tomat, agurk,
      kebabkjøtt og kebabsaus 

ost                100; -
      Hjemmebakt brød, kebabkjøtt, salat, tomat, 
      agurk, løk, ost og kebabsaus   

HAMBURGER MENY
brød              
og ketchup     
os t                

      Salat, dressing, ketchup 
Hamburgertallerken            

      Salat, pommes frites, dressing 

m. brød                         
      Salat, dressing og ketchup
39. C hic kenburgertallerken                         
      Salat, pommes frites, dressing og ketchup

      Løvbiff stek. pommes frites og bernaisesaus. 
      Inkludert fersk brød og salat

(190g)      80; -     
(160g)      70; -

(190g)      85; -
(160g)       75; -

(190g)        110; -
(160g)        100; - 

80; -

100; -

100; -

120; -
      Marinert biffkjøtt, paprika, ferske 
      champignon, løk, salat og bernaisesaus.

85; -
      Hjemmebakt brød, kylling, salat, tomat, 
      agurk, løk, mais og valgfri saus

; -
      Salat, løk, tomat, agurk, pommes frites, 
      kebabkjøtt, kebabsaus, mais og fersk brød

m. 

C hic kenburger 

42. K ebab i pita                                                     

43. K ebabrull                                           

44. K ebabrull 

35. Hamburger m. 
      Salat, dressing 
36. Hamburger m. 

37. 

      og ketchup                           
38. 

40. L øvbiff                                                    

41. B iffs nadder                                          

46. K ylling i pita 

45. K ebabtallerken                                     100 

Alltid ferskt og nybakt

      Inkludert fersk brød 

Bryne




