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Soldoggvegen 1-9 Eivindsholen, Bryne
Type Eneboliger 
Strl 167 m2 BRA/ 
 158 m2 P-rom 
Pris fra 5.398.000,-

Flotte familieboliger i populært område, 
med gjennomtenkte planløsninger. 
Les mer på blockwatne.no/soldoggvegen
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HELAFTEN 
Fantastisk show inklusiv 4 rettes 
middag, kr 1295,- pr pers.

DINNER SHOW
DINNER SHOW

DINNER SHOW

DINNER SHOW

dinner show

dinner show

NOVEMBERTILBUD!
Showpakke og overnatting i dobbeltrom
kr 1595,-  pr pers. Gjelder 28.10 - 20.11.

PREMIERE 28. OKTOBER
Spilles hver helg frem til nyttår.
Aldersgrense 18 år.

BILLETTER
Online booking: www.grand-egersund.no
Tlf: 51 49 60 60  •  booking@grand-egersund.no

KONFERANSE  - EVENT  - MULTIMEDIA  - TEKNIKK
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Vi spiller alltid 
på hjemmebane

Alle lag er best hjemme.
Derfor spiller vi rett og slett ikke  
bortekamper. Jæren er stort nok  
for oss. Lokalbanken er ett lag.
Plassert sju bra plasser på Jæren.

Telefon 03290
www.jaerensparebank.no
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Styrerommet har ikke akkurat vært åstedet for 

de store jubelscenene i løpet av årets sesong, 

det vil være et solid understatement å påstå 

noe annet.  Jeg skal innrømme at da det så ut 

som verst i sommer med 9 poeng opp til sikker 

plass, så var det stunder der jeg tenkte hvorfor 

i all verden holdt jeg meg ikke til «Di Hognest» 

der vi bare har det gildt, og ikke trenger å tenke 

på noe nedrykkingsspøkelse rett og slett fordi 

vi faktisk ikke kan rykke lenger ned.  Her må jeg 

også skynde meg å understreke at jeg har den 

største respekt og sans for det som skjer på 

Hognestad.  I disse dager bygger de nytt klubb-

hus som vil bli samlende og miljøskapende så 

det holder.  Og de setter i gang ene aktiviteten 

etter den andre som gjør at klubben virkelig er 

det limet i bygda som et idrettslag skal være.  I 

likhet med veldig mange andre klubber - også 

i likhet med Bryne.  At vi er en del av frivillighe-

ten og idrettsbevegelsen med den betydning vi 

har for fellesskapet er noe jeg alltid har vært 

stolt av.

Dette skrives i forkant av Hødd-kampen, og 

altså etter Jerv-kampen.  Der for øvrig våre 

supportere enda en gang gjorde seg bemerket 

på tv med spontan entusiasme og ekte kjærlig-

het.  Det var også der mange av oss fikk troen 

tilbake, og ante at det kanskje var et håp like-

vel.  Seieren i Grimstad var på ingen måte et 

resultat av tilfeldigheter. Ole og Even har gjort 

en særdeles grundig og omfattende jobb etter 

at de kom inn.  Når vi andre var i ferd med å 

miste trua, har de fortsatt stått på og fått re-

spons fra spillerne på en imponerende måte.  

Det er flere andre klubber der laget nærmest 

har gått i oppløsning etter å ha vært igjennom 

det samme som oss.  Vi har stått samlet, og 

spillerne har kjempet mer og mer for hver kamp 

som har gått.  Uansett hvordan dette ender, så 

vil vi ha et godt fundament for å slå tilbake nes-

te år, selv om det helt sikkert blir krevende når 

den tid kommer.

Vi har lagt en langsiktig strategi i forhold til vi-

sjonen om å så, dyrke og høste.  Den skal vi 

følge, og i det begrepet ligger det at tålmodig-

het er et nøkkelord.  Vi har definert hva som 

skal være «Bryne-genet» som spillerne våre 

skal ha i framtiden.  Folk på Jæren vil se fot-

ball basert på innsats og løpsstyrke.  Vi tror at 

det er lettere å dyrke fram «Bryne-genet» med 

spillere fra distriktet, og trenere som har bak-

grunn i klubben.  I tillegg må vi selvfølgelig av 

og til hente noen utenfra, der vi må sjekke enda 

grundigere at de passer inn hos oss.

Det er unødvendig å minne om at Bryne FK er 

mye mer enn a-laget.  Som mange vet er det 

sådd veldig bra over mange år, og nå gror det 

veldig godt.  Juniorlaget ble nylig kretsmestre 

for første gang på 29 år, noe som faktisk vel 

så mye er et resultat av at det er sådd godt i 

bredden.  G-16 laget er godt på vei til å gjøre 

det samme.  Samtidig som 2-er laget har gode 

sjanser til å berge plassen i 3. div.  

Det er også gledelig å konstatere at «Jente-

løftet» som vi startet i år virkelig begynner å 

gi resultater.  Damelaget kjemper helt i toppen 

av 3. div., det er det årevis siden sist skjedde.  

Tilsiget i bredden på jentesiden er også bedre 

enn på lenge.  Dette skjer heller ikke tilfeldig, 

også her står det engasjerte og ambisiøse tre-

nere bak.  Til syvende og sist er alt et resultat 

av at vi sår fotballglede hver dag.

Ikke minst jubler vi for at det nå bare er uker 

igjen før reguleringsplanen for stadionutbyg-

gingen endelig blir vedtatt.  Det betyr at vi i 

neste omgang går fysisk i gang med å utvikle 

noe av det viktigste som har skjedd i forhold til 

idrettsmiljøet på Bryne, og ikke minst for stan-

darden for idrettslinjen på Bryne VGS.  Så det 

er faktisk plenty av lyspunkter oppi det hele.

Og skulle det nå ende med at vi berger plassen 

i OBOS-ligaen, så er det rett før vi går på van-

net!  Det er i så fall et par tusen år siden sist 

det skjedde …

Nils Steinsland

Styreleder

BARE ELENDIGHET 
– ELLER …?

TOTAL Betong AS er et etablert betongfirma på Jæren 
med hovedfokus på det profesjonelle markedet. 

Vi tar på oss de fleste oppdrag innen betong og råbygg.



TOTAL Betong AS er et etablert betongfirma på Jæren 
med hovedfokus på det profesjonelle markedet. 

Vi tar på oss de fleste oppdrag innen betong og råbygg.
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I skrivende stund har vi for øvrig klart å få kontakt 

med lagene foran oss på tabellen, og muligheten 

for å klare fornyet kontrakt i OBOS- ligaen er abso-

lutt til stede. Vi slo nylig Jerv borte i Grimstad. En 

veldig sterk borteseier mot et solid hjemmelag, og 

vi hadde ikke vunnet borte siden juni i fjor. I tillegg 

har vi nå spilt fem hjemmekamper uten tap, hvorav 

de tre siste er vunnet. Kan vi klare å gjøre Bryne 

stadion til vårt fort igjen, hvor vi bestemmer? Ja, 

det tror jeg. Og det må vi, skal vi nå de resultater vi 

ønsker fremover.

Når dette bladet går i trykken, gjenstår tre viktige 

fotballkamper av årets sesong. Vi kan klare å vinne 

alle tre, og det vil sannsynligvis være tilstrekkelig til 

å overleve i ligaen. Det kan også gå med å vinne to 

av disse tre. Uansett har vi gjennom hardt og mål-

rettet arbeid gradvis klart å snu en svært negativ 

spiral fra i sommer. Laget fremstår nå bedre struk-

turert med en sterkere innstilling og innsats som 

grunnlag for fremgangen. Vi har klart å snu til noe 

positivt, og få hele klubben i angrepsposisjon. 

Dette vil uansett være viktig foran neste sesong, 

enten det blir OBOS- liga eller 2. divisjon.

Mye av det vi har sett de siste ukene skal trener-

teamet med Ole og Even i spissen ha æren for.

Trenerkabalen

Vi har i mange år famlet litt i trenerspørsmålet, og 

dette har resultert i alt for mange utskiftinger og for 

stor gjennomtrekk. Da er det vanskelig å bygge 

suksess og skape positiv utvikling.

Da Gaute Larsen måtte gå i mai, ønsket klubben å 

forsøke en spennende løsning med Alf Ingve Bernt-

sen ved roret. Dessverre ble ikke dette noen umid-

delbar suksess, og Berntsen valgte noe overras-

kende å trekke seg allerede i begynnelsen av juli.

Klubben valgte da å gi hovedansvaret til Ole Hjelm-

haug, som har flere års erfaring fra klubben og må 

regnes som en ekte klubbmann. Han ønsket å ha 

med Even Sel som assistent og toppspillerutvikler. 

Dette har så langt vist seg å være et klokt valg, og vi 

har også valgt å forlenge samarbeidet ut sesongen 

2018 med mulighet for ytterligere forlengelse. 

I dette trenerteamet har vi to relativt unge og am-

bisiøse trenere. Samtidig har de nok erfaring til å 

lede og utvikle laget på dette nivået. De har vist en 

fantastisk evne til å holde hodet kaldt, jobbe mål-

rettet og systematisk, samt ha en sterk tro på det vi 

driver med. Entusiasmen og gløden er tilbake, og 

med hardt arbeid som grunnlag, har jeg stor tro på 

at Ole og Even vil klare å utvikle laget videre på en 

positiv måte, og i tråd med de føringer klubben har 

satt i vår strategiske plan for årene som kommer. 

Det er vanskelig å finne så dedikerte og oppofren-

de personer, med hjertet godt plantet i klubben. I 

tillegg har de store ambisjoner både på klubbens 

og egne vegne.

Fremtiden

Fremtiden er etter mitt syn lys for Bryne FK. Vi har 

en fantastisk bredde i klubben, og sterke lag med 

mange talent i årskullene som kommer. I tillegg har 

vi startet å løfte jentefotballen mer frem, noe som er 

viktig og berikende for klubben.

Det viktigste vi gjør fremover når det gjelder elite-

satsingen, er å forvalte og utvikle våre unge talent 

på en forsvarlig, tålmodig og grundig måte. Når ta-

lenter oppnår drømmen om a-laget, skal de være 

klare for det. Og da ønsker vi også å beholde dem 

så lenge som mulig, slik at de på sikt kan danne 

grunnstammen i fremtidens Brynelag. Dette må vi 

legge til rette for, samtidig som at spillerne ønsker å 

bli gode og vinne med Bryne FK.

Jeg har ved flere anledninger sagt at det er tre 

ting som blir avgjørende for klubbens utvikling og 

fremtid. Langsiktighet er en av tingene. Vi må tenke 

langsiktig, og jobbe etter langsiktige linjer.

Jeg ser lyst på fremtiden!

Kontinuitet

Den andre av de tre viktigste faktorene for frem-

gang og suksess, er kontinuitet. Vi skal fortsatt 

jobbe for å forsterke kontinuiteten på alle nivå i 

klubben.  Vi må ha dyktige folk med over tid, både 

frivillige, ansatte og på styrenivå. På denne måten 

vil vi kunne utvikle alle sider i klubben.

Når vi taper noen fotballkamper, registrerer jeg en-

kelte som krever at alle må ta sin hatt og gå. Det blir 

for enkelt, og er ikke noen vinneroppskrift. Det er 

bare å kaste et historisk tilbakeblikk på de siste 15 

årene i klubben. Selvsagt må folk gjøre jobben sin, 

og ta ansvar for resultater og utvikling. Og selvsagt 

må vi ha folk som klarer å ta de beste beslutninger 

for klubbens beste.

Samtidig må vi huske at det tar tid å snu motgang til 

medgang. Det tar tid å bygge klubb og lag. Det tar 

tid å jobbe inn en skikkelig toppfotball- og vinnerkul-

tur. Men vi er på rett vei.

Dette er et spørsmål jeg har fått og får ganske ofte. Og jeg forstår at spørsmålet stilles, 
spesielt når vi står i fare for å rykke ned til 2. divisjon. Uansett har klubben hatt mange 
tøffe år bak oss, og det er naturlig at spørsmålet stilles.
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Økonomi

Økonomi er den tredje bærebjelken som etter 

mitt syn må på plass for å kunne ta klubben 

fremover. Vi har nå brukt snart to år etter det 

fatale resultatet i 2014, på å gradvis skape et 

økonomisk fundament som bærer seg. Selv 

om vi også i år vil gå med et underskudd, så 

viser foreløpige anslag at fortsatt spill i OBOS- 

liga 2017 vil gi et vesentlig overskudd både på 

drift og sluttresultat. Det viser at vi har beveget 

oss i rett retning. Vi har gradvis klart å redusere 

kostnadene i klubben, samtidig som vi klarer å 

holde inntektsnivået oppe. Og dette selv uten 

de beste sportslige resultat. Derfor nærmer vi 

oss et nivå, som gjør at vi kan begynne å rein-

vestere i klubbdriften igjen. Det skal bli godt!

Et evt nedrykk vil imidlertid sette oss noe tilba-

ke. Det er klart at rammevilkårene i 2. divisjon 

vil bli vesentlig svekket, men selv da skal vi 

klare å drive forsvarlig. Men det vil selvsagt i 

en slik situasjon ta ytterligere tid før vi er på 

det nivået vi mener er forsvarlig i et lengre per-

spektiv.

Det som selvsagt også vil være synd ved et evt 

nedrykk, er at det også i noen grad vil måtte 

påvirke bredden i klubben.
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 KONTAKT BRYNEBUTIKKEN

146613 GAMMA STRØMPE
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Code  B

Price  129,-

Klubbpris: 97,-

: 375/412,-Klubbpris

Brynebutikken på Bryne Stadion har åpent 
mandager fra kl.18.00-20.00. Vi har også 
åpent før, under og etter hjemmekamper. 

Eller besøk vår hjemmeside
www.brynebutikken.no

Stadionutvikling

Signalene vi har nå tyder på at reguleringspla-

nen for stadionområdet vil bli godkjent av kom-

munen i november i år. Det er ikke ett år for tid-

lig! Vi har jobbet med dette i mange år, og hele 

stadionområdet er overmodent for utvikling. Så 

håper jeg at alle gode krefter forener seg i åre-

ne som kommer, slik at vi gradvis kan få byg-

get ut området både med ny hall for fotball og 

innendørsidretter, boliger, næring og stadion.

Det både trenger og fortjener Bryne FK, byen 

og kommunen.

Asle Tjøtta

Daglig leder

Bryne FK



S
ide 8

Tekst: Kristin Løge

- Det handler om røtter og følelser. Og det er business. 

I flere år har Kåre og Wenche Qvalbein vært en 

del av nettverket til Bryne FK, de leverer blant an-

net mat på Vippen til Bryne sine hjemmekamper.

Business

-Å servere vårt produkt til de andre samarbeids-

partnerne på Vippen er en unik mulighet. Det er 

ikke mange bedrifter i nettverket som har et så 

konkret produkt som kan testes ut, før en eventu-

elt velger å kjøpe, sier Kåre. 

- I Bryne FK sitt nettverk er det omkring 140 be-

drifter, muligheten er enorm. Ved aktiv deltakelse 

på nettverkstreff, nettverksturer og på Vippen, vil 

vi skape relasjoner som igjen gir oss business, 

forteller Kåre. 

Røtter på Bryne

For 5 år siden avviklet Jærgarden Kvalbein kafé-

driften på Brusand. – Det ble en utfordrende pe-

riode etterpå, forteller ekteparet Qvalbein. Det ble 

slutt på søndagsmiddagene, og da konkluderte 

en del med at vi hadde lagt ned hele driften. Vi har 

brukt mye tid på å kommunisere at vi fremdeles 

er i markedet. 

I dag er catering blitt en stor del av hverdagen, 

samt selskap i slutta lag, bussgrupper innom på 

mat og opplevelser, og julebord.

Ekteparet er aktive i nærmiljøet og har samar-

beidsavtaler med flere idrettslag på Jæren. I 

OBOS-ligaen er de partnere i nettverket til både 

Bryne FK og Sandnes Ulf.  – Jeg tar meg av 

Sandnes Ulf avtalen, Wenche er selvskreven på 

Bryne FK avtalen, sier Kåre.

- Selvskreven?

-Ja, her kommer røtter og følelser inn i bildet. 

Wenche er oppvokst i en grønnsakskasse på 

Ree, sier Kåre.  

- Far min, Torbjørn Ree, tok meg alltid med på 

kamp, forteller Wenche. Følelsene for klubben er 

der, og vil alltid være der. Etter at vi avviklet kafé-

driften for 5 år siden, er det jammen ikke mange 

kamper vi ikke har fått med oss, sier Wenche. Det 

har vært den store familie-happeningen på søn-

dager.  

JÆRGARDEN KVALBEIN
Fra venstre: Kåre Qvalbein, Edith 

Håland Sele og Wenche Qvalbein.



S
ide 9

ANDRE 
SAMARBEIDSPARTNERE 

SOM LEVERER MAT PÅ 
VIPPEN:

 Bryne Kro & Hotell

 Jæren Hotell

Farstad Catering

Kafe Jærbuen

Pizzabakeren

På tilbudssiden

Edith Håland Sele som er ansvarlig på Vippen er 

veldig fornøyd med samarbeidspartnerne som 

leverer mat til Bryne FK sine hjemmekamper. – 

Jærgarden Kvalbein er alltid på tilbudssiden, og 

har med det ”lille ekstra” nesten hver gang, sier 

Edith. 

Og ikke nok med det, for kort tid siden ble det ar-

rangert ”dans” i klubbhuset. Der tok Jærgarden 

Kvalbein kostnaden med mat til alle gjestene, et 

arrangement som ble arrangert på dugnad, for å 

gi noen ekstra kroner i klubbkassen. 

JÆRGARDEN KVALBEIN
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Hvorfor være medlem i Norsk Familieøkonomi –
og hva kan du konkret få ut av medlemskapet?

• Uansett hvem du er og hvor du er i livet, kan Norsk Familieøkonomi gi deg 
rådene du trenger. Når du trenger dem. 

Du får tilgang til økonomisk og juridisk rådgivning. Ved aktiv bruk av 
rådgivningen kan du spare mange tusen kroner, gjerne over 10 000 kroner. 
Norsk Familieøkonomi har flere eksempler på dette.

• Tilgang til medlemsfordeler (sparing, forsikring, helseforsikring, drivstoff, 
strøm, veihjelp, boligalarm, hotell, fly, leiebil med mer.)

Alle medlemsfordeler har enten lavere priser, bedre vilkår eller begge deler. 
Norsk Familieøkonomi klarer å forhandle frem betingelser og fordeler for 
medlemmene - som du nok ikke ville fått på egen hånd. Tar du i bruk en 
fordel eller to, vil du spare inn hele medlemskontingenten!

• Gratis tilgang på oppdaterte tester og undersøkelser kan spare en 
oppmerksom medlem for mye penger pr. år.

• Magasinet ”Norsk Familieøkonomi” direkte hjem i postkassen. Her får du 
økonomiske tips og råd, og praktisk hjelp. 

Leser du magasinet jevnlig, vil du få økt forståelse for hvordan du tar de 
riktige valgene i din egen personlige økonomi.

Og på toppen av det hele får Bryne FK 300 kroner av din innbetalte 
medlemskontingent!

Gå til www.norskfamilie.no/brynefk for å melde deg inn.

_______________________________________________________________________

Ja, jeg ønsker å bli medlem i Norsk Familieøkonomi 768 kroner pr. år, og bidrar 
til at Bryne FK mottar 300 kroner pr. år.

Fornavn : __________________________

Etternavn : __________________________

Mobilnummer : __________________________

E-post : __________________________

Vervet av : __________________________
Eksempel : J 2003 (skriv laget til den som verver deg)

Svarslippen sendes til: Norsk Familieøkonomi, Pb. 184, 4349 Bryne.

VV

Hvorfor være medlem i Norsk Familieøkonomi  
– og hva kan du konkret få ut av medlemskapet?
• Uansett hvem du er og hvor du er i livet, kan Norsk Familieøkonomi gi deg
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• Du får tilgang til økonomisk og juridisk rådgivning. Ved aktiv bruk av
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Blir DU medlem i Norsk Familieøkonomi –
da får Bryne FK 300 kroner

Samarbeidet mellom Norsk Familieøkonomi og Bryne FK vil gi gode 
ekstrainntekter til klubbkassen, og du kan spare tusenvis av kroner!

Du blir medlem i Norsk Familieøkonomi, klubben mottar 300 kroner hvert år
du fornyer og betaler ditt medlemskap.

Medlemskapet gir deg økt forståelse for hvordan du tar de riktige valgene i din 
personlige økonomi. Sparer du ikke penger på våre avtaler får du pengene 
tilbake!

Medlemskapet koster 768 kroner pr. år.

AHetlandsgata 9, P.B.184, 4349 Bryne
www.norskfamilie.no

Blir DU medlem i 
Norsk Familieøkonomi 
– da får Bryne FK 300 kroner!
 
Samarbeidet mellom Norsk Familieøkonomi og Bryne FK vil gi gode ekstra-inntekter 
til klubbkassen, og du kan spare tusenvis av kroner!

Du blir medlem i Norsk Familieøkonomi, klubben mottar 300 kroner hvert år  
du fornyer og betaler ditt medlemskap.

Medlemskapet gir deg økt forståelse for hvordan du tar de riktige valgene i din  
personlige økonomi. Sparer du ikke penger på våre avtaler får du pengene tilbake!

Medlemskapet koster 768 kroner pr. år.
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Nå har det ikke gått slik og laget kjemper en 
desperat kamp for å holde seg i OBOS-ligaen. 
Det har vært tøft å være Brynesupporter og 
Brynespiller denne sesongen, men oppi alle 
problemene og skuffelsene har det vært fle-
re ting å glede seg over.

Brynemagasinet har pratet med en spiller 
som rett og slett har fått sitt gjennombrudd 
midt oppi alle vanskene laget vårt har hatt 
i 2016.

Pål Aamodt ble tatt opp i A-stallen ifjor. 
Gode prestasjoner som spiss på Junior-
laget gjorde at den høyreiste spissen fikk 
sjansen. Det har blitt mange kamper for 
Bryne2 i  3. divisjon, men lite mål, og en 
spiss som ikke scorer mål er ikke noe særlig.

I vinter var Pål langt uti kulden og det er vel 
ingen hemmelighet at klubben ville kvitte 
seg med Pål. Men Pål hadde ikke tenkt å 
gi seg selv om veien til en førsteellever så 
uendelig lang ut.

- Ja det var langt frem, lite spilletid i 
treningskampene, jo det var tøft sier Pål.

En trener sa en gang ”Når alt håp er ute, 
prøv han som back”. Var det dette som 
skjedde med deg?

- Ja det var vel nesten det. Even Sel ringte 
meg kvelden før en Bryne2 kamp mot Odda 
og lurte på om jeg kunne tenke meg å prøve 
meg som back. Jeg må innrømme at jeg var 
litt skeptisk. Jeg hadde aldri spilt i forsvar 
før, forteller Pål.

- Men som forsvarspiller har du veldig mye 
ball og det er jo kjekt, fortsetter Pål.

Og det ble ikke bare med Odda-kampen? 

- Nei, jeg kom inn som innbytter i borte-
kampen mot Hødd og siden har jeg spilt 21 
kamper i OBOS-ligaen,17 fra start. Det had-
de gitt gode odds i februar og mars!

Hvordan har det gått syns du ?

- Det var jo litt uvant i starten og jeg var 
nok litt redd for å gjøre feil, men jeg er godt 
fornøyd med det jeg har prestert til nå. Vi 
ligger utsatt til i forhold til å holde plassen 
i OBOS-ligaen, men har prestert bra den 
siste måneden. 

Kan vi ennå overleve når tre kamper 
gjenstår?

- Det er tøft, men vi er i angresposisjon og 
har vist i det siste at vi er for gode til å ryk-
ke ned, det viste vi mot Kristinsund og ikke 
minst da vi slo Jerv.

Seieren mot Jerv må ha vært en skikkelig 
”energipille”. Hvordan var det å endelig 
kunne komme hjem fra en bortekamp 
med 3 poeng?

- Det var gildt. Det har vært vinn eller for-
svinn i lengre tid nå, men seieren mot Jerv 
gir oss et reelt håp om å unngå nedrykk og 
jeg tror at det hele blir avgjort i den siste 
hjemmekampen mot Fredrikstad. Tar gjerne 
en reprise fra ifjor, avslutter en optimistisk 
Pål Aamodt.

FRA SPISS TIL BACK
Bryne FK er 90 år i år og selvsagt håpet alle at dette jubileet skulle markeres med gode 
prestasjoner av flaggskipet i klubben, A-laget. En som har markert seg er Bryne-gutten, 
Pål Aamodt.

P
Å

L
 A

A
M

O
D

T

Tekst: Gabriel Høyland
Foto: Svenn Olav Sele
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EVEN SEL OM 
PÅL AAMODT

- Ja det var langt 
frem, lite spilletid i 
treningskampene, jo 
det var tøft sier Pål.

Pål Aamodt har hatt en veldig fin utvikling de siste 
årene. Som juniorspiller tok han store steg og vokste 
mye. Han gikk fra å være en liten, teknisk kantspiller 

til å bli en stor og sterk spiss. 

Etter at Pål ble tatt opp i A-stallen foran 2015-se-
songen, har han vokst mye som person og som 

fotballspiller. Han fikk ikke mye spilletid i fjor, men 
han jobbet hardt og var tålmodig. Det er slike egen-

skaper vi ønsker at alle våre unge spillere skal ha. 
Tålmodighet og hardt arbeid er veldig viktig. Hardt 

arbeid over lengre tid, gir ofte resultat til slutt. 

Pål ble i vår omskolert til venstreback, og det har vist 
seg å være veldig vellykket. Pål har vært stabilt god 
i OBOS-ligaen, men han ser samtidig at det er deler 
av spillet han kan bli bedre på, og det jobber vi med. 

Pål er en spiller som vi har brukt mye tid på og gitt 
tillit til, og det er derfor veldig gledelig for oss tre-

nere, og ikke minst for Pål selv, at han har prestert 
så bra i år. Vi håper at Pål kommer til å bli en viktig 

spiller for Bryne de kommende årene.
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VI GRATULERER 
G19 OG G16 MED 
KRETSMESTERSKAP 
I 2016.

Gutter 16

Gutter 19



Det er lov å være kresen!
Vi ønsker velkommen til god mat og drikke, 
midt i Bryne sentrum.
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ELEKTRISK LEDER.
BMW 225xe PLUG-IN HYBRID MED FIREHJULSTREKK.

BMW
Plug-in hybrid

Ren kjøregledewww.bmw.no

BMW xe Active Tourer

Fra kr 382.800,-*
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.

2016-09-15-225xe-AT-LokalannosneBryne-Halvside-188x117.indd   1 15/09/16   09:34

Foran fra venstre: Silje Thu, Mari Horpestad, Marita 
Undheim, Ane Siqveland Kalheim, Marthe Christine 
Johannessen, Ida Elvedahl, Marita Høyland Huse-
bø, Maren Kjetland, Live Solheim Opstad, Stig Rune 
Elvedahl.

Midten fra venstre: Jørn Gabrielsen, Terje Nesse, 
Tonje Øfsteng, Vilde Handeland, Karen Aaarrestad 
Nesse, Thea Johannessen Apneseth, Tuva Lillemo, 
Live Sel, Oline Øfsteng, Mari Hegelstad, Harald Wiig, Jone Horpestad.

Bak fra venstre: Kari Rasdal Vik, Mathilde Gabrielsen, Henriette Bjor-
land Hansen, Camilla Egeland, Thea Daltveit, Oda Line, Ane Nesse 
Wiig, Jenny Høie Holen, Maria Lura Skrudland.

DAME A  &
JENTER 16
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– Det har vært veldig mye egentrening det sis-
te året, forteller Marius Lode. Bakgrunnen er 
som de fleste har fått med seg at unggutten 
har vært utestengt på grunn av ulovlige medi-
kamenter siden august i fjor.
Kortversjonen av historier er at han skulle ha 
en eksamen, og tok en ritalinkapsel i denne 
forbindelse. I forbindelse med en fotballkamp 
to dager senere ble han tatt inn til en tilfeldig 
dopingprøve, der han opplyste om hva han 
hadde tatt. En stund senere fikk han bekreftet 
at prøven hadde slått ut på det ulovlige stoffet, 
og etter mye om og men fikk han i slutten av 
september beskjed om at han skulle utesten-
ges fra fotball i et år.

– På grunn av lang og forsinka saksbehandling 
satte de straffen fra 14. august i fjor, forteller 
han.

Marius selv gikk i kjelleren.
– Ja, det var en personlig krise. Jeg var rett 
og slett i villrede over hva jeg skulle gjøre. Jeg 
måtte tenke over en hel del ting i livet. Hvem er 
jeg, hva gjør du, hva skjer. Det var mange tun-
ge kvelder, og jeg gikk med en konstant klump 
i magen hele veien. Det var skikkelig driiid, sier 
han med lang i.
Når du er utestengt for doping får du ikke lov 
til å drive med aktiv organisert idrett, og det ble 
som sagt masse egentrening.
– De to første månedene var det verst, da tren-
te jeg nesten ikke i det hele tatt. Men så begyn-
te jeg å trene en del, jeg ønsket jo å komme 
tilbake igjen. Det har blitt mye squash og lø-
peturer, og jeg har spilt en del uorganisert bin-

gefotball bare for å holde ballfølelsen ved like. 
Det er jo det som er det tøffeste. Man er vant til 
å spille fotball på et godt nivå, trene masse og 
satse seriøst. Det er ikke så lett å få med kom-
piser til å ta det like seriøst når de driver med 
fotball på hobbybasis. Men jeg føler at alt i alt 
så kom jeg ganske godt ut av det, slår han fast.

I august i år var han endelig tilbake
– Det var vanvittig gildt. Det var en fryd den 
dagen jeg satt i garderoben og det kribla etter å 
komme utpå igjen. Det å ha den der lille nervø-
siteten. Det var veldig gøy å konkurrere igjen, 
kjenne på presset og hvor kjekt det er å vinne.
Han forteller at det hele har vært veldig mye 
enklere fordi han har hatt støtten fra klubben 
og spillerne.
– Det føles godt å komme tilbake igjen, sier han. 
Fra sidelinjen har han sett kompisene slite seg 

Det har vært en tung sesong for mange med hjertet i Bryne, 
men ingen har vel hatt det like tungt som Marius Lode.

Tekst: Mats Schjølberg Ulshagen
Foto: Svenn Olav Sele

ENDELIG TILBAKE
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BRYNE-HØDD 
søndag 16.oktober 

klokken 18.00

BRYNE-
FREDRIKSTAD 
søndag 30.oktober 

klokken 13.00

To avgjørende 
kamper igjen på 
Bryne Stadion.

Møt opp og støtt 
laget frem til seier!!
!gjennom en vanskelig sesong, uten at han har 

kunne gjøre noe med det.
– Det har vært tøft, det er det ingen tvil om. 
Du vil det beste for kompisene dine, og du vil 
tilbake og kjempe om noe mer betydningsfullt 
enn å holde seg. Så kan du ikke 
gjøre noen ting. Du føler deg så 
maktesløs. Vi har hatt en sesong 
der det har vært mye motgang, for-
teller han.
Han utelukker ikke helt at han spiller 
OBOS-liga med klubben sin også 
neste sesong, men innrømmer at det 
ser tungt ut.
– Så lenge det er håp, så er det mulig. 
Vi må ta kamp for kamp og ikke synes 
synd på oss selv. Få så gode resultat 
som mulig, og håpe at det er nok. Det 
er jo kokosligaen, det her, avslutter han.

ENDELIG TILBAKE
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44 ganger hurra for uke 44! Uke 44 er vår fest uke på M44.  Vi inviterer til festuke 
stappfull av moro både for store og små! Og selvfølgelig byr vi på supre fest 
tilbud i butikkene!

I uke 44 starter vi også med M44 kortet. Husk å bruke M44-kortet når du handler 
fram til jul. Lille Julaften trekker vi en heldig vinner som kan glede seg over  
44 444 kroner. Alt du trenger å gjøre er å handle i fire ulike butikker og få fire 
stempel på M44-kortet. Kortet leveres i søylen ved hovedinngangen. 

Over 60 velfylte butikker venter, og du parkerer enkelt og gratis. Bli med på 
festen du også! Velkommen til oss!

Vinnerglede

VINN 44.444 KRONER

Navn:    .................
...............

...............
...............

...............
...............

...............
...............

...............
...............

......

E-post:  ....................
...............

...............
...............

...............
...............

...............
...............

...............
...............

...

Mobil:   ...............
...............

...............
...............

...............
...............

...............
...............

...............
...............

........

Meld deg inn i vår kundeklubb. 

Send sms med kodeord M44 til 2077.

 

kortet

PREMIE 44.444 kroner

Vi trekker vinneren lille juleaften kl 12.00

Bruk M44-kortet hver gang du handler f.o.m uke 44 frem til

lille juleaften kl 11.44. Kortet må være stemplet i 4 forskjellige

butikker og leveres i den røde søylen ved hovedinngangen.

Stempel :-)
Stempel :-)

Stempel :-)
Stempel :-)

 

kortet

Vinnerglede

Brynemagasin oktober 2016.indd   2 07.10.2016   13:33:44

 

Vinn 
44 444        
lille
julaften

    4    
stempel

Gratis 
parkering

Vinnerglede
Over 60         
butikker

    4        
butikker

 M44 
kortet

  
   m44.no

Vi har 
alt du 
trenger

Jærens 
største 
kjøpe-
senter

Hyggelig 
handel
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Turen er i klubbens regi, og legges opp i sam-
arbeid med Travel & Event. I år var turen plan-
lagt til Piemonte i Italia, hvor vi bodde i byen 
Alba. Turen i år ble utsolgt på et tidlig tidspunkt, 
og totalt var vi 53 deltakere som reiste sammen 
siste helgen i september. 

Disse turene er en viktig arena for deltakerne 
for å bygge og pleie nettverk. Det er en mulig-
het til å være sammen i en uformell og sosial 
ramme over noe tid, og det er veldig populært 
å være med. De fleste opplever godt utbytte av 
disse turene.

På alle turene kombineres faglig innhold med 
forskjellige tilnærminger for nettverksbygging.

Turen til Piemonte, Italia, i år ble et høydepunkt 
i følge mange av deltakerne. Vi kom frem til ho-
tellet sent torsdag kveld, og fikk innlosjert oss 
på respektive rom. Deretter fikk vi servert en 
enkel tapasmeny på hotellet, før de fleste tok 
kvelden.

Fredag startet med en bedriftsorientering fra 
Atea, etter at daglig leder i Bryne FK hadde 
ønsket formelt velkommen og gjennomgått 
programmet for dagen. Deltakerne fikk også 
anledning til å sende gratulasjonshilsener til 
Ole Hjelmhaug (40 år) og Bjarne Lodden (50 
år) før vi satte i gang. Populært.
Daglig leder orienterte litt om status i klubben, 
hvordan vi jobber, fokusområder og litt om 
fremtiden. Etter dette hadde Livskraft og Hele-
ne Lerbrekk en sekvens med lagbygging hvor 
deltakerne fikk anledningen til å bli bedre kjent 
med hverandre.
Økta ble avsluttet med at Arve Edland orienter-

te litt om distriktet vi var i, og hva dette er kjent 
for. Piemonte er et av verdens mest kjente vin-
distrikt, men også kjent for sine mattradisjoner, 
trøffel, ris, kultur og natur. Deltakerne fikk også 
smake på en vin fra en lokal produsent som 
skal lanseres for det norske markedet som 
årets julevin fra Piemonte.

Etter dette gikk ferden til en vingård, hvor vi 
fikk omvisning og et innblikk i alt fra dyrking 
av vindruer til videreforedling. Det var dekket 
et skikkelig langbord i bakgården, med nyde-
lig utsikt. Her fikk vi servert nydelig lunsj, og 
anledning til å smake på noen av gårdens vi-
ner. Det ble en fantastisk opplevelse i nydelige 
omgivelser, og en uformell og avslappende 
atmosfære. For mange et av turens desiderte 
høydepunkt.
Etter dette gikk turen tilbake til Alba og hotellet 
for litt hvile og egentid, før reisefølget hadde 
felles middag på kvelden.

Bryne FK har ca 135 samarbeidspartnere som betyr veldig mye for oss. Av disse er rundt 80 
med i nettverket med én eller flere plasser. Hvert år har vi månedlige samlinger med disse, 
samt at vi drar på to turer. Hovedturen går som regel til utlandet på høsten, og deltakerne 
betaler for turen i tillegg til de ordinære samarbeidsavtalene.

Tekst: Asle Tjøtta

NETTVERKSTUR 
TIL PIEMONTE, ITALIA
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FRANK SKJÆVELAND, 
MASIV:

1. Nettverket betyr mye for oss. Vi 
treffer nye folk og bekjentskap, og 
så håper vi jo å gjøre forretning 
av det. Dette krever også at vi 
må involvere oss selv, og være 
tilstede. Ting skjer sjelden med 
en gang, men vi har sett at vi har 
fått oppdrag via dette nettverket.

2. Det gjør at vi knytter enda tettere bånd til de som 
er i nettverket, så det er veldig positivt.

Lørdag formiddag var det mulighet til å utfor-
ske byen Alba litt nærmere, før vi hadde felles 
avreise til byen Roddi hvor vi fikk sett litt på 
både kultur og omgivelser. Blant annet finnes 
det der et universitet for trøffelhunder (!). Vi 
fikk en grundig orientering om alt fra trøffel-
plukking til områdets historie og særegenhet. 
Lunsjen denne dagen var i avslappende om-
givelser med utsikt over Langhes vakre natur, 
og her var det lagt opp til piknik i det fri, hvor 
også alle fikk presentert seg litt nærmere.
Senere på dagen gikk ferden til vingården 
Cadia, hvor alle fikk mulighet til å være med 
på leting etter trøffel med hjelp av hund. Her 
hadde også Livskraft og Helene Lerbrekk et 
lite avbrekk med konkurranse mellom inndel-
te lag.
Dagen ble avsluttet med middag i Barolo, før 
ferden gikk tilbake til Alba og hotellet.

HVA BETYR NETTVERKET TIL 
BRYNE FK FOR DERE?

HVOR VIKTIG ER EN SLIK 
NETTVERKSTUR?

SISSEL Ø. VIGRE, 
NORDSJØ MEDIA 
SAMKJØRINGEN:

1. Mye! Kjempeviktig å kunne 
knytte kontakter på Jæren og i 
næringslivet.

2. Knallgildt! Det er da vi blir 
virkelig kjent med hverandre.

STIG MAGNAR 
LURA, DNF:

1. Det er for oss en 
viktig møteplass, hvor vi 
kan treffe både kunder 
og leverandører, og rett 
og slett konkurrenter 
også. Vi kommer oss ut 
fra kontoret og får brukt 
litt mer tid på ting enn det 
vi kanskje ikke får i den 
vanlige kjøps-/ salgssam-
talen.

2. På en slik tur får du tid til mange på en gang, i ste-
det for å besøke én og én. Her kan en koble seg på 
flere, og så er det andre som tar kontakt med oss. 
Og så blir vi bedre kjent, slik at det blir enklere å ta 
telefonen til hverandre senere.

HELGE NORBRØND, 
BRYNE RØR:

1. Det er jo et vanvittig sterkt 
samhold mellom alle som er 
med, og vi har sett at dersom 
vi skal få noe igjen for spon-
singen så må vi være med 
i nettverket. Det er på den 
måten vi kan utvikle og få noe 
ut av dette. Det ser veldig positivt ut.

2. Helt fantastisk. En flott tur, hvor vi treffer 
folk på en helt annen måte enn i et møte. Når 
du er sammen morgen, middag og kveld så 
oppnår du en helt annen kontakt.

Søndag ble følget hentet allerede kl 0645 på 
hotellet. Det var lagt opp til tidlig avreise, slik 
at vi skulle komme hjem litt tidlig på søndagen.
Da vi landet på Sola ledet vi 2-0 i Grimstad, 
og en allerede god stemning blant deltakerne 
steg naturligvis ytterligere. På vei hjem hver 
til vårt, fikk vi til slutt en sterk 3-1 seier, og det 
var virkelig et skikkelig punktum på en meget 
trivelig, spennende og lærerik tur hvor mange 
ble kjent med nye kontakter og fikk pleie alle-
rede gode kunder/leverandører.

Takk til alle for gode bidrag, åpenhet og en 
inkluderende innstilling.

2.
1.
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Etter litt  varierande treningskampar, starta det 
godt i serien. Midtstoppar Knut Ertesvåg var uhel-
dig i dei to første utekampane mot Molde og Start 
der han i begge kampane beina ballen i eige mål 
i sluttminutta, slik at det vart uavgjort i staden for 
seier.
 På eige gras vart Lillestrøm slått 3-0 og Skeid 1-0 
før Fredrikstad vart rundspelt i Fredrikstad i ein 
kamp Bryne vann 4-0, men burde ha scora åtte. 
 
Endeleg!
Utan tap og med 8 poeng på 5 kampar toppa der-
med Bryne tabellen før møtet mot Viking på Bryne 
stadion 2. pinsedag, 26. mai 1980. For første gong 
var Bryne favorittar før dette lokaloppgjøret. Tor-
bjørn Svendsen og Gabriel Høyland hadde kvar 
sin faste spalte i Stavanger Aftenblad. Der sette 
dei ord på dei kjenselene som var i sving før kam-
pen.

Svendsen: «Jeg tror det er mang en fotball-leder  
på Bryne som ville gått gjennom skjærsilden for en 
Bryne-seier mandag. Men når det er sagt er det 
minst like mange Viking-ledere som hadde krøpet 
motsatt vei for å slippe å oppleve det.
 Det er innlysende at måten ting har utviklet seg 
på denne våren, gjør denne kampen til en ekstra 
varm potet. Poengstillingen med Bryne ruven-
de på topp, er en ting, en annen ting er at den 
spillemessige forskjellen har vært minst like stor. 
For første gang er utgangspunktet for et Bryne-Vi-
king-oppgjør snudd på hodet.»

Gabriel: «Det er ingen grunn til å legge skjul på at 
nettopp i lokalderbyet kan det være ekstra mye å 

vinne. Følelsen av å vinne, kjenner vi i motsetning 
til Viking-spillerne, ikke noe til. Følelsene etter et 
tap har vi derimot kjent på livet altfor mange gan-
ger og den er grusom.» Og avslutter slik: «En liten 
ting kan vi Bryne-spillere dog tenke oss: Vi kunne 
tenke oss bare litte bitte grann flaks denne gan-
gen.»

Igjen var Bryne stadion stappfull. 13621 tilskoda-
rar står som det offisielle tilskodartalet. Truleg var 
det nærare 20.000 innafor portane då dommar 
Svein Inge Thime bles kampen i gang.
 Tony Knapp hadde lagt opp taktikk for først og 
fremst stoppa Bryne., og det vart ein hard batalje 
der det lenge såg ut til å gå mot 0-0. Fire minutt 
før ordinær tid ramla ein retur i beina på Nils Ove 
Hellvik. Frå 16-meterstreken brende han til, og 
det eksploderte både blant Bryne-spelarar, Bry-
ne-publikum og på Bryne-benken då ballen låg i 
målet i nordre sving.
 Det var langt frå første gong Bryne hadde leia mot 
Viking til langt ut i 2. omgang, men alltid hadde 
Viking kome tilbake. Denne gongen var ingen i 
tvil sjølv om det var 4 minuttar pluss tilleggstid å 
spela. For første gong hadde Bryne slått Viking i 
seriekamp.
 Reaksjonane etter kampen var sterke, og Stavan-
ger Aftenblad fekk med seg fleire av dei. Gabriel 
Høyland måtte innrømma: «Dæ va stort, større 
enn eg hadde trudd.»
 Reidar B. Thu med mange triumfar som idretts-
leiar, ikkje minst i fri-idrett, slo fast: «Det er det 
største jeg har opplevd innen idretten». Han ga 
også uttrykk for at når han ikkje var lenger, ville 
han gravleggjast ved målet i nordre sving.
 Knut Ertesvåg hadde vore Viking-patriot før han 
kom til Bryne. Nå måtte han innrømma: «Dette er 
det største jeg har vært med på innen fotballen.» 
Arne Larsen Økland sa det  slik: «Jeg har aldri 

vært Viking-patriot. Det var Brann for meg. Synd 
jeg ikke får være med på returoppgjøret».
   Mest nøktern var kampens helt, Nils Ove Hellvik. 
Då han såg kampen på Sportsrevyen var det an-
dre ting enn scoringen som gjorde mest inntrykk. 
«Der æ mor mi!», ropte han ut då kamera sveipa 
over publikum.

Seks mål på 20 minutt
Etter halvspelt serie toppa stadig Bryne, to poeng 
framfor Start. Arne Larsen Økland drog til vest-
tysk Bundesliga og Bayer Leverkusen etter vårse-
songen, og mange meinte at Bryne dermed hadde 
mista alle sjansar til gull.
 Sjølv om resultata ikkje vart like gode som i vår-
sesongen, var Bryne heile tida i medaljestriden. 
Ein av dei mest minnerike kampane det året var 
bortekampen mot Rosenborg. Der skjedde alt i 
løpet av 20 minuttar i 1. omgang.  Etter at heime-
laget oppskriftsmessig hadde tatt leiinga 1-0, slo 
Bryne tilbake med tre mål på åtte minuttar, bare 
for å oppleva at det stod 3-3 åtte minuttar etter det 
tredje målet.
  Gabriel var mannen bak to av måla, det eine på 
frispark frå 20 meter på eit innøvd trekk. Rune Ot-
tesen skritta opp avstanden til Rosenborg mur. I 
det han kom fram til muren, bøydde han seg ned, 
Gabriel skaut samtidig i «holet» etter Rune. For 
første og truleg siste gong mista Nils Arne Eggen 
munn og mæle. Han reiste seg opp og sette seg 
ned tre gonger, utan ein lyd. 
 Etter kampen meinte han scoringen burde vore 
annulert på grunn av usportsleg oppførsel. Det lo 
Brian Green godt av, og innrømte at dette var det 
første målet han hadde jubla for som Bryne-trenar.

Sju minutt frå gull
Før nest-siste kamp låg Start to poeng framfor 
Bryne. Både Bryne og Start spelte i Oslo denne 

«SØLVGUTTER»
Etter tre år med Kjell Schou Andreassen som trenar, tok Brian Green frå England over før 
1980-sesongen. Den joviale engelskmannen var på mange måtar den rake motsetning til 
sin forgjengar. ”Schouens” tre års systematiske jobbing fekk si utløysing av Brians meir 
humørfylte og lausslopne stil.

Tekst: Kjell Olav Stangeland
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serieomgang, Bryne mot Lyn, Start mot Våleren-
gen. Brynes kamp gjekk tidleg på ettermiddagen 
for ikkje å kollidera med Vålerengen-Start. Etter 
ein heller laber forestilling vann Bryne 2-0, og før 
troppen gjekk på flyet til Sola, kom meldinga om 
at Start leia 1-0 mot Vålerenga. Sidan Start hadde 
ein langt betre målforskjell, trudde alle at gullet nå 
var utanfor rekkevidde. 
 På Sola drog Brian Green og artikkelforfattaren til 
Scandic hotell i Stavanger for å møta skeidspelar 
og landslagsaktuelle Morten Vinje. Inne i fojae-
en kikka eg tilfeldigvis opp på fjernsynsskjermen 
der tippekupongen stod. Til min overraskelse, og 
glede, såg eg at Vålerengen hadde snudd 0-1 til 
2-1 mot Start, og at Bryne og Start dermed låg á 
poeng på tabellen. Siste serieomgang der Bryne 
skulle møta Moss, og Start skulle ha besøk av  

Rosenborg, ville derfor bli avgjerande.
 Ausande regnver i to dagar gjorde Bryne stadion 
om til ei myr før oppgjeret mot Moss. Det måtte 
kjørast på massevis av sagflis for at kampen i det 
heile skulle kunna avviklast.    
 Moss hadde lite å spela for, og det vart relativt tid-
leg klart at Bryne ville ta to poeng etter at det stod 
3-0 etter 1. omgang. Ikkje ein gong eit susande 
sjølvmål av Asgeir Kleppa kunne hindra det.

 For ikkje å uroa spelarane vart det bestemt å 
halda stillinga i Kristiansand hemmeleg. Men på 
tribunane sat og stod folk med radio og fekk med 
seg det som skjedde der. Det siste kvarteret av 
kampen var spelarane meir opptatt av å få med 
seg radioane på tribunen enn eigen kamp som til 
slutt enda 4-1.

Slik opplevde Gabriel Høyland det: «Etter hvert 
som kampen skred fram øynet vi gullsjanse. Vi 
visste at Rosenborg ledet 1-0, vi visste at det var 
1-1 i pausen i Kristiansand. Vi var i gullposisjon.
 Så kunne i hvert fall jeg høre en Stavanger-røst 
på sittetribunen midt i andre omgang som ga høy-
lydt beskjed om at nå ledet Start 2-1. At Start gikk 
opp til 3-1 gikk oss hus forbi, men så kom det et 
gledesbrøl av de store fra store stå, 2-2, tenkte 
jeg, vi har gullet!
 Vi fikk corner, Aftenbladets fotograf ga en kort 
beskjed, 3-2 til Start, humøret falt. Men så eksplo-
derte store stå igjen, nå måtte de være med oss i 
Kristiansand, gullet var nå på Jæren, utrolig.
 Da vi gikk opp til 4-1, omfavnet flere av spillerne 
hverande omtrent med tårer i øynene, vi trodde 
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det skulle bli gull. Stemningen på tribunen var nå 
som den ikke hadde vært siden Start-kampen i 
høst. Men plutselig punkterte det hele, det ble så 
sørgelig stille på tribunen.
 Spillerne forstod situasjonen, gullet glapp ut av 
hendene våre, 10 minutter før full tid. Nærmere 
gull kan en nesten ikke komme!
 Vi visste at vi i store perioder mellom klokken 
13.00 og 14.45 hadde gullet i hendene, derfor 
var det bittert til slutt bare å ende opp med sølv. 
Umiddelbart etter kampen tror jeg de fleste Bry-
ne-spillerne var aldri så lite skuffet.» (Stavanger 
Aftenblad)

Birk Engstrøm var ein av dei som var skuffa: 
«Jeg hørte i pausen at stillingen var 1-1 i Kristi-
ansand og da jeg hørte stemningen som oppstod 
to ganger på tribunen i 2. omgang trodde jeg at 
Rosenborg ledet 3-1. Jeg visste ikke at det var 
Rosenborgs reduseringeer jubelen gjaldt. Derfor 
var det en kalddusj da kampen var slutt her, og 
jeg fikk høre at Start hadde vunnet 4-3. For jeg 
må innrømme at jeg hadde god lyst på dette mes-
terskapet. En blir jo ikke yngre med årene, så det 
spørs om jeg får muligheten igjen.» (Stavanger 
Aftenblad)

Laget som nesten tok gull denne oktoberdagen 
var dette: Tore Haugvaldstad; Kjell Iversen – Birk 
Engstrøm – Knut Ertesvåg – Asgeir Kleppa: Geir 
Herrem – Rune Ottesen – Gabriel Høyland – Odd-
geir Mellomstrand; Nils Ove Hellvik – Jan Kjell 
Skulstad.

Sølvmedaljar vart det også på Arne Larsen 
Økland og Oddvar Kristensen, medan Bernt 
Mæland mangla ein kamp til å få medalje. Også 
Kåre Sivertsen og Arild Rein spelte fleire serie-
kampar denne sesongen.

Kjell Iversen har scora og jubler saman 
med Geir Herrem og Gabriel Høyland.

Brian Green, Brynes første heiltidstilsette 
trenar, blir kasta i veret etter at seriesølvet 
er sikra. Spelarane er frå venstre Oddgeir 
Mellomstrand, Oddvar Kristensen og Tore 
Haugvaldstad.
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FØLGER BRYNE TETT
INGRID HAUGLAND

Ingrid Haugland er 16 år og kommer fra Haugland. Ingrid skriver en prosjektoppgave 

om Bryne FK og hun har fulgt laget tett gjennom årets sesong. Vi i Bryne FK synes 

at det har vært veldig kjekt at Ingrid har fulgt oss så tett. Vi har bedt Ingrid om å 

fortelle litt om oppgaven og hvorfor hun skriver om Bryne FK. 

Jeg har gått i 4H fra jeg var ti år til nå, og er ferdig 

når jeg er atten år. 4H er en medlemsorganisert 

organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer 

hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om. I 

løpet av et 4H år skal vi medlemmer jobbe med 

et selvvalgt prosjekt. For å få godkjent et 4H år 

må man fullføre året, og gå på møter som blir or-

ganisert av 4H klubben. I slutten av hvert år har 

man en avslutningsfest for alle medlemmene, der 

oppgavene til medlemmene blir utstilt. 

Jeg har dette året hatt prosjektoppgave om A-la-

get til Bryne FK. Det har gått ut på at jeg har vert 

på meste parten av treningene og heime kam-

pene. Jeg har følgt med på det som har skjedd 

daglig med a-laget, blant annet trenerskifter, nye 

kontrakter, nye sponsorer, turer, daglige treninger 

og treningsleirer de har vert på. Jeg har fått vert 

med de på spillermøte og jeg har fått vert med 

de i garderoben. Jeg har fått hatt mange intervju 

med de, og jeg fekk være med de til Kvinesdal på 

treningsleiren som de hadde der. Jeg har skrevet 

daglige rapport om nyheter, treninger og kamper.

Å ha Bryne som prosjekt dette år har vært heilt 

fantastisk, og har vert det kjekkeste 4H prosjektet 

jeg noen gong har hatt. Fra dag en så har både 

spillerne, trenerne og styret tatt godt vare på meg. 

De har vært veldig positive, fantastiske og de har 

alltid inkludert meg i laget. De har alltid stilt opp 

for meg, med både intervju, bilder og diskusjoner. 

Kort fortalt så har jeg fått vært med på det meste, 

både på og utenfor banen. I Kvinesdal hadde jeg 

det utrulig kjekt, der de inkluderte meg på alt de 

gjorde. Jeg fikk blant annet være med på grilling 

med laget, og spillerne tok meg med opp til golf-

banen, der jeg var med de på fotballgolf, som var 

utrulig kjekt :)

Jeg valgte å ha A-laget til Bryne FK som oppgave 

dette året, pga Bryne FK har alltid vært nummer 1 

for meg. Jeg har følgt de i fra jeg var liten av, og 

da stod jeg på en liten stol å følgte spent med på 

kampen, i mens andre unger sprang rundt og leik-

te. Jeg følgte spesielt med på Kai Ove Stokkeland 

og Marius Helle som var mine største favoritter. 

Så nå har det vært veldig kjekt, med at jeg endelig 

har fått komme skikkelig på innsida av klubben, og 

sett på hva de til daglig driver med. Hvor mye som 

ligg bak, forberedelser, og at alt skal stemme. Det 

var et veldig lett valg å ta, siden jeg alltid har hatt 

store interesser for laget.

Til slutt vil jeg avslutte med å si at jeg syns det 

er veldig dumt med den situasjonen Bryne har 

hamna i. Siden jeg har sett kor mye som ligg bak, 

hvor mye de har stått på og hvor fantastisk den 

gjengen er. De fortjener så mye mer enn dette her. 

Og jeg vil takke for all hjelp og støtte jeg har fått 

av alle i Bryne FK. Uten dere hadde denne opp-

gaven vært vanskelig å fått til. Ikke gi opp, jeg har 

fortsatt trua. 

Lykke til!
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• Tommy Bergersen, Jan Harald Forsmo 

• Hugo Hansen

• Tommy Eide Møster

• Knut Dørum Lillebakk

• Eivind Karlsbakk

6. Sogndal - 2000 - Ole Hjelmhaug

7. Osterøy - 1990 - Mons Ivar Mjelde

8. Stord /Sapvåg - 1970/80 - Rune Otte-

Bryne har vært en del av Norsk Toppfotball i mange år. I løpet av 

disse årene har mange gode spillere kommet til oss fordi Bryne har 

ønsket dem, eller spillerne selv har kommet fordi de ville spille for Jæ-

rens superlag. Brynemagasinet har tittet litt på kartet og sett at siden 

1970 så har flere gode fotballspillere kommet til Bryne og mange har 

bosatt seg på Jæren. Brynemagasinet vil utfordre leserne og se om 

de kan finne ut hvilke tidligere, eller nåværende spillere vi tenker på 

utifra stedet de er fra  og tiåret de spilte for oss.

Noen steder er merket med ett to-tall, dvs at det gjelder to spillere.

Svaret finner du?

Lykke til!

Plasser disse spillerene på kartet:

Hvem?

sen

9. Bremnes - 1970/80 - Bernt Mæland, 

Arne Larsen Økland

10. Haugesund - 1990- Sjur Jarle Hauge

11. Åkra 1980/90 Ståle Oldeide

12. Kopervik - 1990 - Ola Lanes

13. Brusand - 1990/00 - Bent Apneseth

14. Egersund - 1970/80 - Jan Kjell Skulstad, 

Kjell Iversen

15. Lyngdal - 2000 - Inge Nilsen, Espen Hæ-

geland

16. Kristiansand -1990- Bård Borgersen, 

Odd Arild Skonhoft

17. Arendal - 2010 - Kai Risholt

1. MoiRana - 1980/90 (2)

18. Risør - 1990

19. Larvik - 1970

20. Drøbak - 1990

21. Halden - 2010 

22. Fåberg - 1980 

23. Fåberg - 1990

2. Vega - 1980/90

3. Eidsvåg/Molde - 2010

4. Molde - 2000

5. Stryn - 2000

7. Osterøy - 1990 

8. Stord /Sagevåg - 1970/80

9. Bremnes - 1970/80 (2)

10. Haugesund - 1990

11. Åkra 1980/90
12. Kopervik - 1980/90 

13. Brusand - 1990/00
14. Egersund - 1970/80 (2)

15. Lyngdal - 2000 (2) 

16. Kristiansand-1990 (2) 17. Arendal - 2010

6. Sogndal - 2000

(F
asiten finner du på side 35)

Q
U

IZ
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NYHET     

GABBA

BØLGER
NN07

NYHET     

GABBA

BØLGER
NN07

NYHET     

GABBA

BØLGER
NN07

POLO RALPH LAUREN

GANT

TIGER OF SWEDEN

RICCOVERO

FRISLID TREND

SAND

MATINIQUE

SUPERDRY

DIESEL

LEVIS 

REPLAY

MOODS OF NORWAY

ANERKJENDT

JOHNNY LOVE

UBER

NN07

LACOSTE SKO

TOMS SKO

Følg Eikhi på facebook og instagram
www.eikhi.no
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Veien videre
Vårt nye trenerteam for de neste 2 årene er på plass. Ole Hjelmhaug er hovedtrener, og med 

seg på laget har han Even Sel i rollen som assistent og toppspillerutvikler. Begge er kjente 

skikkelser som har figurert i Bryne FK i en årrekke. Hjelmhaug er tidligere spiller, assistent 

og toppspillerutvikler, mens unge lovende Sel har vært hovedtrener for junior elite i 5 år.

Vinnerskaller
I Ole og Even har vi fått et trenerteam som 
virkelig brenner for klubben. Begge er svært 
profesjonelle og dedikerte i jobben. De er 
fotballfaglig sterke, men samtidig ydmyke og 
lærevillige. Ole og Even er vinnerskaller og 
ønsker å utvikle vinnerskaller for Bryne FK.
En Brynespiller skal hate å tape, og han skal 
være utviklingsorientert. Vi må tenke på hvilke 
områder som kan forbedres. En kan aldri bli 
utlært i fotball. 

Begge er lidenskapelig opptatt av spillerut-
vikling. De ønsker i første omgang å utvikle 
gode spillere som gjør det best mulig for Bry-
ne, men skulle noen bli ”for gode” for klub-
ben, vil verken Hjelmhaug, Sel eller klubben 
stå i veien for spilleren.  
I Bryne skoleres spillerne både ferdighets-
messig og taktisk. En nøkkelfaktor til suksess 
er å være en 24-timers idrettsutøver. For å bli 
best mulig kreves nemlig profesjonalitet både 
på og utenfor feltet understreker Hjelmhaug 
og Sel. På feltet skal vi som trenere være godt 
forberedt, forteller Ole Hjelmhaug, til gjengjeld 
forventer vi 100% på hver eneste trening av 
samtlige. God treningskultur er alfa og omega. 
For å være best mulig rustet på dette området 
samarbeides det tett mellom A-lag, juniorlag og 
Bryne VGS. 

Ideologi og filosofi
Hjelmhaug og Sel er ikke fryktelig opptatt av 
tallkombinasjoner. Hvorvidt Bryne spiller 4-3-3, 
5-3-2, 3-5-2 eller noe annet er ikke nødvendig-
vis så avgjørende i forhold til hvordan Bryne 
skal fremstå. Filosofien til begge og klubben 
generelt er imidlertid at Bryne skal angripe 
med nok folk i stor fart når de kan. Vi ønsker 
å skape sjanser og mål. Vi ønsker å være et 

lokomotiv som durer og går, hvilket krever 
enorm løpskraft. Råskap i omstillingsfasen er 
et nøkkelbegrep, både offensivt og defensivt. 
Det skal koste noe kolossalt å møte oss. Bryne 
skal springe, krige, kjempe og sloss for å opp-
nå best mulig resultat.
Om vi går litt mer i dybden, har spillerne klare 
retningslinjer for hvordan de skal opptre i ulike 
soner, både offensivt og defensivt. I utgangs-

Tekst: Paul Ove Laland

Ole og Even om
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punktet søker vi bakrom eller siderom, vi øn-
sker å spille oss til masse innlegg, med god 
trøkk i boks og ettertrykk i sonen utenfor boks. I 
”returromsonen” har vi strengere krav til spiller-
nes kreative frihet enn på sidene. Her er vi sår-
bare på kontring i mot ved balltap. Det er ikke 
rom for ”sexy fotball” i denne sonen. Det kan 
vi gjøre på flankene. Defensivt ønsker vi først 
og fremst å verne om bakrommet, og mellom-
rommet. Ligge kompakt i rammen og ha korte 
avstander mellom leddene. 
Tydelighet er viktig. Vi skal ha tydelige ret-
ningslinjer på hvordan vi ønsker å opptre, både 
på og utenfor banen. 
  
Fremtiden
Selv om fotball er ferskvare bygger Ole og 
Even også for fremtiden. I egne rekker og i 
ungdomsarbeidet innebærer dette rolledyrking 
og rollekrav til spillerne. Hvilke kvaliteter vi må 
videreutvikle slik at vi sammen som lag blir 
sterkere. Dette er også elementer som er høy-
aktuelle i spillerlogistikken. Even Sel er tydelig 
på at Bryne i fremtiden  skal være enda klare-
re på å hente spillertyper med kvaliteter som 
passer inn i systemet, slik at vi sammen som 
lag blir mer komplette. Eksempelvis så passer 
sommersigneringene Helle og Ajeti veldig bra 
inn i måten vi ønsker å fremstå på. Begge er 
flinke til å true bakrom, skape trøkk i boksen og 
begge scorer mål. 
Videre har vi mange unge spillere som kan bli 
veldig gode i Bryne. Her er Even tydelig på at 
både han og Ole skal gjøre alt som står i deres 
makt for å legge best mulig til rette for hver en-
kel spiller, samtidig som han er klar på at job-
ben må gjøres selv. Spillerne må selv ta ansvar 
for egen utvikling. 

Eierskap
Våre trenerne veldig opptatt av å involvere spil-
lergruppen. Vi har en spillergruppe med mange 
kloke hoder. God dialog mellom trenerteam og 
spillergruppe er derfor en ressurs vi verdsetter 
høyt. Vi skal stå sammen for å utvikle oss, slik 
at vi blir litt bedre hver eneste dag. Her er vi 
inne på eierskap. Vi ønsker at nåværende og 
fremtidige spillere i Bryne, både på a-lag og ju-
niorlag skal føle eierskap til klubben. Samhold, 
fellesskap, kultur og miljø er avgjørende for å 
skape tillit, trygghet og trivsel. Som igjen skal gi 
resultater. Både på kort og lang sikt.     
 

 

 

Foto: Tarjei Sel, Jærbladet
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VI ER KLARE FOR HØSTSESONGEN!

FK BUTIKKEN BRYNE  
Tlf. 48 01 08 78

Mandag – fredag: 8–18
lørdag: 9–15

ÅTESTASJON 
TEMUS ENGANGS 

2 PK.

BILHENGER 
GAUPEN F0620 NYHET! INNE-

HOLDER 
2 STK!

5895,- I tillegg kommer 
registrerings-
omkostninger 
på kr 300,-

2 STK!

DEN ORIGINALE
BÅLPANNEN!

 1695,-
         (2295,-)

SPAR
600,-

BÅLPANNE
ESPEGARD 60 CM 
MED GRILLRIST

25. og 26. november
2. og 3. desember  

9. og 10. desember

Hagbart er tilbake!

på Bryne Kro & Hotell 

VelKommen til

juleBord

Kontakt oss for pristilbud  
på tlf. 51 77 75 00  
livanne@brynekro.no  
eller solvi@brynekro.no

•	 julebordsbuffé	
•		HagBart jule deg opp 
 Besøk av Hagbart v/Tom Weum

•		Live musikk    v/Roy Andre skulstad

Julebordspakken inneholder:
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Har du fortsatt drømmen om å erobre nye markeder i og utenfor Rogaland,  
eller til og med i utlandet? Glødefisk kan hjelpe deg med å nå lenger gjennom  

markedskartlegging og slagkraftige kommunikasjonsvirkemidler.

Selv den lengste reisen begynner med et skritt i riktig  
retning. Gå inn på nettsiden vår og bli inspirert,  

eller ring 951 79 394 og avtal en prat som kan  
gi drømmene bein å gå på.

som en gang har drømt 
om å legge  verden for sine føtter

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



Hovedsponsor

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

Hovedpartnere

Kjernepartnere

Postboks 308   4349 Bryne   www.jarenhotel.no



Samarbeidspartnere

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

FA
S

IT
 Q

U
IZ 1. MoiRana - 1980/90 - Tommy Bergersen, 

 Jan Harald Forsmo 

2. Vega - 1980 /90 - Hugo Hansen

3. Eidsvåg/Molde - 2010 - Tommy Eide Møster

4. Molde - 2000 - Knut Dørum Lillebakk

5. Stryn - 2000 - Eivind Karlsbakk

6. Sogndal - 2000 - Ole Hjelmhaug

7. Osterøy - 1990 - Mons Ivar Mjelde

8. Stord /Sapvåg - 1970/80 - Rune Ottesen

9. Bremnes - 1970/80 - Bernt Mæland, 

 Arne Larsen Økland

10. Haugesund - 1990 - Sjur Jarle Hauge

11. Åkra 1980/90 - Ståle Oldeide

12. Kopervik - 1990 - Ola Lanes

13. Brusand - 1990/00 - Bent Apneseth

14. Egersund - 1970/80 - Jan Kjell Skulstad, 

 Kjell Iversen

15. Lyngdal - 2000 - Inge Nilsen, Espen Hægeland

16. Kristiansand -1990 - Bård Borgersen, 

 Odd Arild Skonhoft

17. Arendal - 2010 - Kai Risholt

18. Risør - 1990 - Erik Mykland

19. Larvik - 1970 - Tom R. Jacobsen

20. Drøbak - 1990/00 - Thomas Dahl

21. Halden - 2010 - Sabri Khattab

22. Fåberg - 1980 - Jan Madsen

23. Fåberg - 1990 - Jon Inge Høiland
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