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LEDEREN - NILS

TTT
TING TAR TID
2017 ble en «nesten-sesong» for flere sitt vedkommende. Damelaget hadde lenge
heng på muligheten til opprykk til 1. div, men glapp på slutten. I den høydramatiske
kvartfinalen i junior-NM hadde vi kontrollen på de mørkeblå helt til 7 minutter på overtid det er vel bare mot «de der inne» at det kan glippe på den måten.

For A-laget sin del så begynte kanskje noen
etter hvert å tro at vi hadde sluttet å tape
fotballkamper da det snudde, og det som så
ut som et sikkert opprykk endte dessverre
som det gjorde.
Omstilling tar ofte tid uansett hva det er snakk
om. Som mange har påpekt tidligere, så bød
det på store omstillinger å rykke ned og skifte
ut halve spillerstallen, og spille på et annet
nivå. Kanskje fikk vi litt for godt betalt i starten
av sesongen, og litt for dårlig på slutten?
Fotball handler ofte om marginer. Vi er
uansett innstilt på å følge den linjen vi nå har
lagt oss på med å slippe til egne og regionale
talent i større grad. Vi er overbevist om at det
er det som er det rette i den situasjonen
klubben nå er i. Samtidig er tiden moden
for dette i forhold til at det nå har blitt jobbet
veldig godt over flere år med spillerutvikling.
Hvis vi noen gang skal klare å få fram egne
A-lags-spillere må det være nå. I forhold til
neste års tropp er vi i den situasjonen at samtlige spillere vil nyte godt av å ha fått et år til på
baken med det som det innebærer av utvikling
og erfaring.

Så vil noen si at vi har såpass mye større
ressurser enn de vi konkurrerer mot, at det
også bør gjenspeile resultatene. Faktisk var
det bare Hødd som hadde et større budsjett
enn oss denne sesongen. I følge Jærbladet
er Bryne FK den klubben på nivå tre som det
er desidert mest interesse rundt. Samtidig
opplever vi at vi fortsatt har mange lojale
samarbeidspartnere som finner vårt nettverk
attraktivt. Disse faktorene sammen med at
det gjøres en formidabel jobb både blant
ansatte og alle de frivillige i klubben, gjør at vi
ser muligheter for at sesongen 2018 skal bli
den det vipper vår vei.
En sak som virkelig har tatt tid er forholdene
rundt utbyggingen på stadion. For egen del
har jeg vært involvert i dette i 6 år, og først
nå ser vi at ting begynner å konkretisere seg.
Både et enstemmig fylkesutvalg, og et enstemmig
formannskap har bedt administrasjonen i
henholdsvis fylke og kommune, om å innlede
forhandlinger med oss om leie av det som
etter hvert har blitt kalt
Sambrukshallen.

Selv om det er flere detaljer som skal landes i
denne forbindelse, så har vi vært ganske
tydelige på hva som skal til for å realisere
dette. Vi velger å tro at vi står overfor et
gjennombrudd når vi nå har kommet til
forhandlinger med dette utgangspunktet.
Sambrukshallen vil gi et løft for hele idretten i
Time med det som kan bli en flott idrettscampus
midt i sentrum av Bryne.
Ikke minst er det viktig i forhold til å gjøre
Bryne Videregående enda mer attraktiv for
idrettsfag. Det er faktisk der både vi og de
andre idrettene får utdannet sine framtidige
trenere, og slik sett er det også viktig i et
folkehelse-perspektiv. Håpet er at vi går i
gang med dette til sommeren. Legger vi så til
at det er 31 år siden det sist ble bygd
idrettshall på Bryne, så kan vi definitivt si at
noen ganger har ting tatt tid nok!
Nils Steinsland
Styreleder
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GRÛNDEREN
FRA SALTE

TEKST: GABRIEL HØYLAND
FOTO: KRISTIN LØGE

På industriområdet på Håland finner vi mange kjente bedrifter.
Vi har Plantasjen, Bohus, Aarbakke, Rema 1000 med flere. Men
det fins også bedrifter som er mer eller mindre ukjente for det
brede publikum. Hørt om ECS? Eller ECS Automation A/S som
er bedriftens fulle navn. ECS står for Electric Control System
og det er en høgteknologi-bedrift som leverer kontrollsystem til
fabrikker som produserer mat, energi og biogass.
Bedriften holder til ved rundkjøringen ved Planta-

Elektriske og tok fagprøven som elektriker i 1985.

sjen på Håland. Arvid Salte, født og oppvokst like

Studerte så til Automatikker i 1987 og så nye år på

Så bygget du din egen fabrikk?

sør for Saltebakken, er daglig leder og grûnder, og

NKI Kveldskurs innenfor økonomi og bedriftslære,

startet ECS i 1999.

forteller Arvid.

Fortell Arvid Salte

Når startet ECS virksomheten?

-Vi er 32 ansatte og omsetter for cirka 72 millioner.

- Det har vært en lang reise fra jeg startet som

-Det var i 1999. I 1997 så jeg muligheten for å eta-

40-60 % er på det internasjonale markedet. Det blir

hjelpearbeider med montering av elektriske styreorgan

blere noe på egenhånd. Det begynte i det små, i

mye reisevirksomhet for enkelte ansatte, opptil 150

og selve fôrhausteren hos Serigstad i 1978. Etter

løpet av 2000 ansatte jeg tre personer så økte

reisedøgn i året, forteller Arvid.

hvert utdannet jeg meg innenfor elektrofaget gjen-

bemanningen med to, tre og fire hvert år fremover.

nom kurs i millitæret og NKI kveldskurs.

Vi holdt til i JanMatic bygget på Håland i denne

-Jeg jobbet videre hos Sigmund Haugland på Bryne

oppbyggningsfasen.

-Ja i 2007 bygget vi nytt og i 2010 bygget vi på
fabrikken slik som den ser ut idag.
-Hvor mange ansatte er dere i dag?

”Å automatisere er egentlig
et annet ord for å gjøre ting
smartere og mer rasjonelt”.

Side 6
Rita Laland i full gang med bygging av tavler, som skal monteres i styreskap.

Hvem konkurrerer dere med?

Dere er i en knallhard bransje som er i konstant

Fotballen da, du vokste opp på Salte og hadde

-På komplette kontrollsystemer til fiskemel-fabrikker

utvikling. Hvordan klarer dere å holde tritt?

flere onkler som vi vel må si var “ganske blå”?

er vi temmelig alene igjen i Norge. Konkurrentene

-Vi har meget dyktige medarbeidere, i tillegg setter

Arvid ler og jeg får høre et par gode historier der

er fra Danmark, Italia, Spania, USA og Peru.

vi av 20% av omsetningen til nye utviklingsprosjek-

spesielt onkel Odd var lett ”å friste”.

Danskene har videre kjøpt opp de fleste norske

ter sammen med gode kunder. Videre er vi mye ute

maskinfabrikkene á la Hetland på Bryne.

i verden på messer for å besøke leverandører, slik

Arvid er er ikke “blå” i det hele tatt. Både han og

at vi kan få tilgang til nye produkter og kunnskap.

kona har vært trofaste tilskuere på stadion i mange

Har det vært noen følere som vil kjøpe opp

Og så passer vi på å tjene pengene før vi bruker

år. Og de siste årene har vi og fått med bedriften

ECS?

dem! Dette lærte jeg av Ståle Kyllingstad.

som en av våre gode samarbeidspartnere.

-Ja, smiler Arvid.

Grûnder Arvid Salte til høyre og Ingve Lomeland i ECS
Automasjon, styrer mye av sin arbeidshverdag via
gode system som gjør hverdagen enklere og reduserer
noe på reisevirksomheten i et internasjonalt
arbeidsmarked.
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TANKER FRA DAGLIG LEDER

VI SER FREMOVER!
Vi skal tilbake! Det er bare et spørsmål om tid.
Slik avsluttet jeg mine tanker i vårens utgave av Brynemagasinet. Jeg står fortsatt ved
dette, men vi erkjenner at vi ikke klarte det på første forsøk.
Det var en skuffet gjeng som møttes på kontoret mandag etter kampen mot Fram Larvik. Bare
uavgjort hjemme medførte at siste kampen ble
nærmest uten betydning. Vi var med så lenge,
og hadde virkelig troen på at vi kunne være med
helt inn. Men så feilet vi. Det var skuffende og litt
irriterende. Men samtidig så gir dette oss sterk
inspirasjon og motivasjon for å ta tak og forbedre
oss ytterligere inn mot neste sesong.
Vi er allerede godt i gang med planleggingen.
Det er krevende å være i PostNord-ligaen. Det er
en tett og jevn liga, hvor mange lag har ambisjoner
om å være med helt i toppen. Det er en liga som
stiller store krav til spillerne i forhold til fysikk og
tempo.
I tillegg har vi hele tiden kravene og forventningene
fra omgivelsene hengende over oss. Og sånn må
det være. Men for mange er det en utfordring å
håndtere.
Bryne FK skal tilbake til toppfotballen, og da må vi
tåle presset og kravene. Vi må tåle å være favoritter.
Og vi må tåle at folk blir frustrerte og leie når vi
ikke innfrir. Det er en del av det å spille og jobbe
for Bryne FK.
Vi har tatt mange grep og tøffe beslutninger de
siste par årene. Vi er i gang med å bygge et helt
nytt lag, hvor lokal og regional profil skal være
fremtredende. I tillegg skal vi sørge for en sunn
økonomisk drift med en forsvarlig positiv bunnlinje.
Det betyr at vi må være tålmodige. Unge og nye

spillere må få lov å bli varme i trøya. Vi må få nok
tid til å bygge gode relasjoner. Vi må, i god jærsk
ånd, jobbe hardt og tålmodig over tid.
Klubbens økonomi står veldig sentralt. Samtidig
som vi skal ha en sterk sportslig satsing, så skal
sunn drift prege alt vi holder på med. Det er en
krevende øvelse!
Vi reduserer omsetningen med omkring 5 mill
kroner i løpet av to år, etter nedrykket fra
OBOS- ligaen. Dette krever tøffe grep og harde
prioriteringer.
Vi bruker drøyt halvparten av omsetningen til
klubbens elitesatsing, samtidig som elitedelen
sørger for omlag 75 % av inntektene. Det betyr at
vi også bruker mye ressurser på å legge til rette
for vår store og solide breddesatsing. Vi er stolte
av bredden i klubben, og prioriterer selvsagt det
så høyt vi kan.
Jeg vil spesielt trekke frem damelaget vårt som i
år leverte en knallgod sesong i 2. divisjon. De var
med i kampen om kvalifiseringsspill for opprykk
helt til siste ligarunde, og viste solide takter og fin
utvikling gjennom hele sesongen. Vi gleder oss til
å følge utviklingen videre for dette laget.
Bryne FK er avhengig av mange gode støttespillere. Vi har nesten 140 samarbeidspartnere
som investerer i klubben, men vi er også avhengig
av andre inntektskilder.

I 2017 utgjør medlemsinntekter (kontingent og
treningsavgift) ca 6,5 % av omsetningen og
inntektsbringende dugnad ca 3 %. Vi jobber
kontinuerlig med å utvikle nye inntektskilder, samt
forsterke de vi har.
Jeg vil gjerne takke alle støttespillere, bidragsytere
og frivillige for samarbeid og innsats gjennom året.
Det er en fryd å lede en klubb, og jobbe sammen
med så mange engasjerte og dedikerte personer.
Vi har over 130 foreldre og frivillige som bidrar til
at våre barn og unge har en god hverdag med
aktivitet og muligheter for utvikling. Vi har rundt 50
frivillige som bidrar til at vi har gode kamparrangement
for førstelaget. Vi har ansatte og komiteer/utvalg
som sammen med styret gjør en kjempejobb. Jeg
unner hver og en å få oppleve at klubben oppnår
fremgang og skaper noen små og store mirakler i
tiden fremover.
Jeg ønsker alle en god og fredelig tid frem mot jul,
og en gledelig høytid.
Så ser vi frem mot en ny sesong fulle av
pågangsmot og engasjement.
Asle Tjøtta
Daglig leder
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Kvalitet

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

Lønnsomhet
Trygghet

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

skarp.no

steinslandco.no

For blyge bedrifter og falmende fotballag

Advarsel: Utstrakt bruk over tid kan gi ekstrem lønnsomhet.
Side 9

ALLE JENTER
PÅ BANEN I BRYNE FK
Alle jenter på banen, AJPB, startet blant annet i Rogaland fotballkrets
for 4-5 år siden som et prosjekt for å få flere jenter ut på fotballbanene.
Spesielt startet det som et rekrutteringsprosjekt for å få med flere
jenter i alderen 6-7 år.
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Tradisjonelt har klubbene rundt i Norge vært flinke

vokser godt på jentesiden på Jæren og i Bryne FK.

landslagsspillere, og dette var en veldig fin og inspi-

til å rekruttere gutter men ikke like flinke med å

Vi prøver å arrangere AJPB to ganger i året. På

rerende dag for både spillere og trenere.

rekruttere jenter. Det var viktig å få frem at fotball er

disse samlingene er samhold, treningsglede og

Nå arrangeres AJPB for andre gang i år. Denne

den største jenteidretten i Norge, men de ønsket at

sosialt samspill viktige momenter. I Bryne FK har

gang inviterer vi J12 på Rosseland BK som skal bli

enda flere jenter skulle med.

vi hatt totalt 3 AJPB-samlinger samt en turnering

neste års J13. Det er viktig for oss at de store gode

I Bryne FK er vi på 3. året med prosjektet, jente-

for 10-11 åringer i Jærhallen. I april hadde vi besøk

jentekullene fra Rosseland BK blir tatt godt imot og

løftet. AJPB er en del av dette løftet.

av Klepp-trener Olli Harder med sin assistent Nick

blir ønsket velkommen til gode seriøse treningsopp-

AJPB skal være en møteplass for jenter og damer i

Lofthus. Da hadde de regien og tema var pasning,

legg på tvers av kull.

klubben på tvers av aldersgruppene hvor vi ønsker

mottak og orientering. I tillegg hadde de med seg

å legge til rette for et godt sosialt fellesskap for jen-

landslagsspillerne Tuva Hansen, Hege Hansen og

Denne gang er damelaget instruktører og de skal

tene og for læring, mestring og utvikling. Slik ønsker

Elisabeth Terland, som alle har en fortid i Bryne FK.

også stå for litt prat etter treningen. To-tre dame-

vi å vise både klubben og klubber i nærmiljøet at det

De hadde også et innlegg om hverdagen til topp- og

spillere forteller om den gode sesongen de har hatt

dette året, hvor de ble totalt tredje beste damelag i

11:30-13-00 Treningsøkt med Bryne FKs da-

Jenter På Banen - Bryne FK» opprettet hvor formå-

Rogaland, ved å ta en meget sterk tredjeplass i 2.

melagsspillere som instruktører

let er å legge til rette for et godt sosialt fellesskap for

divisjon.

13:00-13-30 Dusj før sosial samling i Peisestua

jentene og for læring, mestring og utvikling. Det er

13:30-14:15 Pizzasnurrer og saft

blitt til en side med invitasjoner til sosiale aktiviteter,

Som vanlig blir det noe å spise etter trening og dusj

Innlegg av damelagsspillere «Hvordan er det å

spesialtreninger, og jentene kan selv avtale aktivite-

da foreldrekontaktene for jentelagene J13, J14 og

være damelagsspiller i Bryne FK?»

ter seg imellom.

J19 har ordnet med pizzasnurrer og saft

14:15-14:30 Rydding. Takk for i dag

Vi ønsker at alle jenter i klubben er innom denne

Program på denne AJPB-samlingen er:

Vi har så mange dedikerte og gode trenere i Bryne

11:00-11:15 Oppmøte Peisestua

FK. Det tok ikke mange dager fra en av de kom på

11:15-11:25 Gjennomgang av treningsøkt

at vi kunne ha en Facebook side med AJPB, til den

Trenerkoordinatorer for jenter, Bryne FK

11:25-11:30 Siste klargjøring før treningsøkt

var på plass. I mars ble den offentlige siden «Alle

Stig Rune Elvedahl og Jørn Gabrielsen

siden.

Besøk nettbutikken! åpent 24/7
KRUS VEIL 198,- NÅ TILBUD 100,CAPS KR 150,LUE KR 150,NYTT BRYNESKJERF KR 199,FLAGG KR 150,BODY KR 99,-

ALLE MEDLEMMER I BRYNE FK FÅR 20% RABATT PÅ KLUBBUTSTYR.
ÅPENT MANDAGER 18-20 PÅ BRYNE STADION.

Vil du profilere din
bedrift/butikk i
Brynemagasinet?
19500 eksemplarer
utgis 2 ganger i året
(vår/høst)

TORGPLASSEN 20
4365 NÆRBØ
tlf 51 43 35 16
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Kontakt Bryne FK
v/Kristin Løge
918 85 186
kristin@brynefk.no

FRA

TEKST: KRISTIN LØGE
FOTO: TARJEI SEL

Minneboka
Vårt gode juniorlag kom i år helt til
kvartfinalen i G19 NM, noe som er en
sterk prestasjon. På veien til kvartfinalen
beseiret vi blant annet Brann og Start. I
kvartfinalen ble det stopp mot de mørkeblå
fra Stavanger. Viking satte inn vinnermålet
helt på slutten av kampen, og ødela
drømmen om semifinalen.
G19 NM er en prestisjetung turnering som alle de store klubbene i Norge
prioriterer høyt. Juniorlaget til Bryne har kommet til semifinalen totalt tre
ganger siden 1984. Sist var i 2010 da det ble 1-0-tap borte mot Tromsø.
Tre år tidligere ble det tap i semifinalen mot Start på Bryne stadion. Gjes-

Jublende Brynegutter etter kvartfinalen mot Stabæk.

tene hadde en 18-år gammel spiss som banket inn tre mål. Navnet hans
var Aram Khalili.
I år er det 10 år siden Khalili senket Bryne med sine tre mål i 4-0-seieren.
Bryne imponerte stort i NM dette året og vant blant annet 4-3-borte mot
FKH i kvartfinalen. Tomålsscorere i den kampen var dagens medtrener
på A-laget, Even Sel og Cato Hansen som senere ble solgt fra Bryne til
Brann. I kvartfinalen vant Bryne 3-1 mot Stabæk. To mål av Aleksander
Ladsten og ett mål av Cato Hansen sørget for at Bryne den gang kom til
semifinalen for andre gang siden 1984. Første gang var i 1994.
Stabæk hadde i 2007 et veldig godt lag, med blant annet Mix Diskerud,
Thomas Rogne og Ola Kamara.
Bryne hadde også et veldig bra lag i 2007, men 10 år senere er det kun

”Mix” Diskerud fra venstre blir driblet av 17 åringen Even Sel.

Tommy Høiland som spiller toppfotball. Cato Hansen spilte toppfotball i
flere år, men har trappet ned, og spiller i dag for Rosseland 2.
Orre-gutten Kenneth Grande var 16 år i 2007. Han spilte en veldig god
kamp mot Stabæk, og i dag er han en viktig mann for EIK i 2.divisjon. En
annen som var 16 år i 2007 var venstreback Ole Martin Tunheim. Han
er fortsatt med i Bryne FK, men nå har han ansvaret for det medisinske.
Kaptein på laget var Even Sel, som i dag er trener i Bryne FK, mens
keeper Bernhard Nyheim i år har vært keepertrener for juniorlaget.
Bryne startet med dette laget i kvartfinalen i 2007: Bernhard Nyheim – Jan
Rune Hoff, Kristian Fjeldstad, Kenneth Monsen, Ole Martin Tunheim –
Atle Thunshelle, Even Sel, Kenneth Grande, Bjørn Rune Salte – Aleksander Ladsten, Cato Hansen. Dagens Viking-spiller Tommy Høiland kom inn
Side 12

som innbytter.

Trener Ørjan Lie gir en god klem til oppmann Geir Ståle Fjermestad.

VET DU NAVNET PÅ DISSE
TIDLIGERE BRYNESPILLERNE?
*FASIT LENGER BAK I BLADET

1984

LOKOMOTIV MEDIA. Foto: Erlend Skarsaune, Jærbladet.

1994

1985

1998

1987

2000

1989

2002

1991

2006

1993

2008

2010

“Vi
“Vigår
gåraldri
aldri
fra en jobb
før vi er
fornøyd, og
det ser bra
ut.”
ut.”
Bente Håland,
daglig leder
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bente@haalandasfalt.no

MADS
BØGILD

TEKST:PAUL OVE LALAND
FOTO: KRISTIN LØGE

- Mads Bøgild. Brutalt ærlig og ekstremt revansjelysten. Om
nedrykket, årets sesong, familielykke og hans brennende ønske om
å spille Bryne oppover i divisjonssystemet.

Mads er født og oppvokst i Stavanger, et steinkast
fra «siffen». Han er rukket å bli 29 år gammel
og har sammen med sin samboer en guttunge
som nærmer seg 1 år. Familielivet passer Bøgild
utmerket. Han beskriver seg selv som en relativt
rolig «A4-fyr», der tiden utenom treningene stort
sett brukes sammen med familien.
Mads kom til Bryne fra Vidar sommeren 2015. Han
beskriver Bryne som en fantastisk klubb å være
i. Der samholdet i spillergruppen er spesielt bra.
En av hovedgrunnene til at Bøgild trives så godt,
er interessen i og rundt klubben. Engasjementet
som er i lokalmiljøet, og det at folk bryr seg slik om
denne flotte klubben gjorde nedrykket fra OBOSligaen ekstra kjipt, minnes Bøgild.
«Det var en gedigen nedtur, uten tvil det verste jeg
har opplevd som fotballspiller».
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Bryne skulle imidlertid rett opp igjen. Målsetningen
og ambisjonene var at oppholdet i 2. divisjon
skulle være kortest mulig. Det startet veldig bra.
En bunnsolid pre-season ble fulgt opp med godt
spill og gode resultater i vår. Høstsesongen ble
dessverre ikke slik som verken spillere, ledere,
supportere eller andre som er glad i klubben hadde
håpet på.

Hvorfor det gikk som det gikk utover sesongen er
nok en kombinasjon av flere årsaker tror Bøgild.
Kanskje ble vi en anelse selvtilfredse, og trodde
at ting gikk av seg selv. Når tapene da først kom,
maktet vi ikke å reise oss, dessverre. Vi var
muligens for snille med oss selv i denne perioden.
I stedet for å brette opp ermene å ta den forbanna
krigen, trudde vi det skulle snu av seg selv. Vi har
nok savnet litt den der «drittsekken» som pisker
lagkameratene i gang, samtidig som han er en
pest og en plage for motspillere. Her har vi et
ansvar alle mann inn mot neste sesong poengterer
Mads.
En annen medvirkende årsak tror Bøgild er at
motstanderne gjennom analyser fant måter å ryste
Bryne på. Som resultatene viser har vi ikke vært
flinke nok til å håndtere «mottrekkene» som kom.
Dette er ting vi uten tvil kan bli bedre på. Vi trenger
kanskje en tydeligere plan B når vi går oss fast.
Videre påpeker Mads at Bryne har en ung tropp,
samtidig som han er tydelig på at det er de
etablerte som skal dra lasset når det stormer, ikke
ungguttene. Mads har ingen problemer med å
innrømme at han syns prestasjonene hos seg selv
og øvrige etablerte har vært for variable denne

sesongen, særlig i høst. «Skal jeg være helt ærlig
burde vi eldste stått enda mer frem når det røynet
på i høst».
I høst holdt Bryne kun nullen i 2 kamper, i 9 av
kampene tok motstanderne ledelsen. I denne
perioden var vi ikke gode nok verken i egen eller
motstandernes boks sier Mads. Motstanderne har
sluppet for lett til, samtidig som vi ikke var effektive
nok foran kassen. I flere av kampene har vi gjort
det fryktelig vanskelig for oss selv. Mål preger
kamper og vi ble for ofte jagende etter, som følge
av tidlig innslupne mål. Dette må vi få luket bort til
neste år.
Som det fremgår var altså skuffelsen stor når
ambisjonene om opprykk gikk i vasken. Skuffelsen
skal imidlertid brukes til å gjøre oss enda mer tent
og revansjelystne til neste sesong. Vi skal gi jernet.
Jeg har fortsatt stor tro på det Ole og Even, og det
vi som lag driver med. Dersom vi bruker
oppkjøringen godt, lærer av våre feil fra i høst blir
vi et fryktelig vondt kollektiv å møte. I 2018 skal vi
stå hele distansen. Heia Bryne!

Mads Bøgild på jobb under Bryne FK sin skolefritidsordning ”PFO”. Alltid stas for ungene
når Brynespillerne er med på ”PFO”.
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PÅ BRYNE!
Sparebanken Sør så dagens
lys i 1824. Sikkert en traust
og kjedelig gjeng, tenker
du. Engasjerte, glade og
oppdaterte, svarer vi da.
Så her er vi; Jærens nyeste
bank- og forsikringsaktør
med lange tradisjoner fra
Telemark og Agderfylkene.
Nå kommer vi til Rogaland

og Jæren med dyktige
medarbeidere som kjenner
området fra innsiden.
Vi gleder oss til å bli kjent
med deg og å hjelpe
privatfolk, næringsliv og
lokalmiljøer på Jæren til
å vokse inn i fremtiden!
Velkommen til Sparebanken
Sør i Storgata 13, Bryne.

www.sor.no | tlf. 09200

EVAN JONES

SKAPER SUKSESS
MED KUNDENE
Gjennom en tydelig og ærlig tilnærming til ledelse og teamarbeid, beveger
konsulentfirmaet Evan-Jones International seg bort fra den norske kulturen hvor ledelse
med silkehansker står sterkt, til en mer direkte lederstil som de tror skaper trygghet, tillit
og motivasjon blant medarbeiderene.
Skaper suksess med kundene

Skreddersydd tilbud

akademiske verden, men samtidig var han veldig

Evan-Jones International spesialiserer seg på tre

”Vi jobber med organisasjonsutvikling, og når du

praktisk i sin tilnærming. Våre kunder ønsker ikke

sentrale områder - strategi og organisasjonsutvikling,

gjør det, må du utvikle menneskene i organisasjonene,”

nødvendigvis en utdanning - de vil ha verktøy som

hvor de bidrar til å bygge en tydelig strategi i selskapet

sier daglig leder og eier Roger Årdal. ”Vi går inn i

virker. ”

som bidrar til målrettet innsats og økt lønnsomhet.

selskaper og skreddersyr vårt tilbud slik at det passer

I strategiprosessen defineres mål og strategiske

kundenes behov og ønsker. Noen av våre kunder

Å være en god kollega og leder, mener Årdal, inne-

veivalg for måloppnåelse.

gjør det veldig bra og vil bare bli bedre, så det handler

bærer å ta ansvar for eget miljø. ”Noen sier at de

ikke bare om de som trenger hjelp til å nå de

ønsker seg ansatte som presterer bedre, men vi

ønskede mål. ”

sier at du får de ansatte du fortjener; enten trenger

For det andre, hjelper Evan-Jones ledere på ulike
nivåer å gjøre om strategi til målrettet praksis. De

du å utvikle dem eller så må du må la dem gå, for å

målretter rådgivning, coaching og trening mot den

’Prakademisk’ tilnærming

si det enkelt. Det å tro at noen ansatte automatisk

enkeltes og bedriftens reelle behov. Selskapets

Evan-Jones er basert i Sandnes, men jobber med

sklir rett inn i sin rolle og leverer gode resultater, er

visjon er å skape suksess sammen med kundene

kunder fra hele Norge. Selskapet ble grunnlagt av

som å tro på julenissen. Du må jobbe for å få det til.¨

fordi de er overbevist om at det er viktig å jobbe

den danske ledelsespsykologen John Evan-Jones,

sammen med kundene, ikke bare for dem, for å

for snart 20 år siden, og hans tanker og konsepter

Mer informasjon finner du her:

skape permanente endringer.

har blitt videreført av Roger Årdal siden 2003.

www.evan-jones.no

Sist, men ikke minst, jobber Evan-Jones med salg

”John hadde en” prakademisk” [praktisk og akademisk]

med alt fra butikkleder- og selgerutvikling, salgs- og

tilnærming som fascinerte meg, forklarer Årdal.

markedsstrategi til digital salgsoptimalisering.

”Det betyr at han jobbet med modeller fra den
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EIKHI HAR KLEDD OPP SPILLERNE
I JEANS FRA DIESEL OG SKO FRA T.G.A.
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JÆRBLADET STØTTAR
IDRETTEN PÅ JÆREN
Abonnementsbestilling på jbl.no eller abo@jbl.no/51 77 99 00
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Handleglede
Handleglede er mer enn et ord, det er en opplevelse. I snart 13 år har M44 vært den
naturlige møteplassen for jærbuer på jakt etter gode kjøp og god stemning. Med over
60 spennende butikker og en betjening som vet hva jærsk humør og jærsk service er,
er det bare naturlig at stadig flere tar turen til oss. For å handle, men også for å treffe
kjente, ta en kopp kaffe, en matbit, en drøs. Og vi finner stadig på noe kjekt for både
store og små. På M44 vil vi overraske og glede!
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www.M44.no

Følg oss på sosiale medier!

• Black Friday 24. november
• Senteret åpner kl 07.
med pysjamasfest
• Frokosttilbud mellom
kl 07 – 10
• Vanvittige tilbud hele dagen,
følg med på www.M44.no

• Fra 1. desember til 22. desember
er senteret åpent til kl 22
• Søndagsåpent fra kl 14 – 19
• Nattåpent 21. desember til kl 24
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UNIKT

TEKST & FOTO: KRISTIN LØGE

ENGASJEMENT
Det er mange flotte mennesker vi kan trekke frem som ildsjeler i
Bryne FK. Men noen skiller seg mer ut enn andre. Endre Refsnes
og kona Margunn er noen av dem.

Var egentlig ikke interessert i fotball

årene. Ungene var store, vi gikk ut av ungdomsstyret i

danse og jeg er glad i klubben, så dette fikk vi fort

- Det er Margunn sin fortjeneste at jeg ble involvert i

klubben, men hadde lyst å fortsatt være med å

til. Men vi måtte ha flere med oss i komiteèn, det er

fotball. Hun er vokst opp med å gå på Brynekamper,

bidra. Margunn var ”stand-in” de første årene,

viktig å få med folk som kan musikk, mat, servering

forteller Endre. Jeg var ikke interessert i fotball i det

trødde til når det var nødvendig, forteller Endre.

og salg. Nå er vi en god gjeng på 8 personer som

hele tatt.

står for arrangementet, det fungerer kjempegodt,
-Og det var nødvendig rett som det var, sier Mar-

forteller Endre.

-”Kabben” og ”Mallon” var onklene mine, sier Mar-

gunn. I første divisjon det var mye folk på stadion,

gunn. I min familie var fotballen på Bryne en naturlig

da trengte mennene ei ekstra hånd, for i si det sånn,

-Vi har nesten ingen utgifter på disse arrange-

del av livet. Meg og Endre etablerte oss på Bryne i

sier Margunn og ler. Når Sigvald sluttet, da trådte

mentene, det aller meste får vi sponset av gode

1976, og Bryne rykket opp til høyeste nivå i 1977,

jeg inn fast. Hvis ikke Endre har anledning til å stille,

samarbeidspartnere til klubben. Ikke en gang

da var det veldig naturlig og ikke minst kjekt å følge

da trør dattera vår til, det går som regel godt.

musikerne tar betalt, de stiller opp for et godt formål,

med Bryne.

forteller Endre ivrig.
-Det er jo litt i egeninteresse og, sier Endre. Vi får

- Og jeg som egentlig ikke var så interessert i fot-

jo sett kampene. Kampene hadde vi fått med oss

Og ikke nok med det

ball ble dratt med, og etter hvert ble ungene med på

uansett, om vi hadde solgt pølser eller ikke.

Hver mandag kl. 10 møtes en god skare med

kampene, og siden har vi fulgt Bryne FK i alle år på
en eller annen måte, sier Endre.

pensjonister på klubbhuset på Bryne stadion.
Når jeg begynner å telle år så har jeg vel solgt

Her er det god drøs, kaffe og noe å bite i. Endre

pølser på stadion i snart 40 år, forteller Endre.

er selvsagt å treffe her også.

-Når jentene våre var aktive, var det naturlig å ta del

Danseglad gjeng gir klubben ekstrainntekter

-Det er kjekt og sosialt å treffe andre pensjonister på

i dugnaden i Bryne FK. Jeg har vært trener, opp-

De som kjenner Endre Refsnes vet at han er en

klubbhuset. Og vi som er glad i klubben setter stor

mann, materialforvalter, medlem i ungdomsstyret,

danseglad mann. I løpet av de siste to årene har

pris på å få oppdatering av trener og daglig leder,

solgt pølser i buene og alt det som følger med å ha

han og en komite arrangert dans på klubbhuset. Tre

på hva som rører seg i klubben, avslutter en sprek

unger i idretten, sier Endre.

arrangement så langt, det fjerde er planlagt, og alle

pensjonist Endre Refsnes.

Solgt pølser på stadion i snart 40 år

inntektene går til Bryne FK.
-Den dag i dag er vi fremdeles med, selv om jentene våre er voksne. Meg og Sigvald Frøiland var i lag

-Deta Stensland var etter meg om vi ikke skulle fått

om pølsesalget på sittetribunen de første

til god gammeldags ”dans på planen”. Jeg elsker å
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Endre og Margunn Refsnes slik vi har sett de i mange år. Dugnad på ståtribunen under Bryne FK sine hjemmekamper.
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Arrangementskomite fra venstre : Anne Brit og Stein Waage, Endre og Margunn Refsnes, Nils Petter Aarrestad, Deta og Alf Kåre Stensland og Møyfrid
Aarrestad. Endre og Stein er også medlemmer av Lions Club Bryne, som også er samarbeidspartner med Bryne FK og prosjektet ”Mitt valg”.

HVOR GODT KJENNER DU
HISTORIEN TIL BRYNE FK?
1970 tallet

a.) 1972 – Bryne spilte kvalifisering for å holde seg i 2. Divisjon.
Hvem var motstander?
b.) 1974 – Hvem var Brynetrener dette året?
c.) 1975 – Opprykk til 1. Divisjon. Hvor mange
kamper tapte vi dette året?
d.) 1979 – ”Vannpolokampen” mot Viking i

1990 tallet

i.) 1991 – Hvem stod i mål dette året?
j.) 1994 – Treneren fikk sparken utpå høsten. Hvem?
k.) 1996 – Bryne hentet en juniorlandslagsspiller fra Fåberg. Spilte siden for Stabæk og Rosenborg. Hvem?
l.) 1999 – Spilte Ole Hjelmhaug for oss denne
sesongen?

Stavanger. Resultat og navnet på matchvinneren?

1980 tallet

e.) Fleip eller fakta?
Treneren vår i sesongene 1980-1982, Brian Green, var landslagssjef for Australia før Brynetiden.
f.) 1984 – OL året. Hvilken Brynespiller deltok?
g.) 1987 – Cupmester. Hvem stod i mål?
h.) 1988 – Bryne rykket ned fra 1. Divisjon etter tap i avgjørende
kvalifisering. Hvem slo oss og hvor ble kampen spilt?

2000 tallet

m.) 2001 – Erik Brakstad trakk seg som trener etter 7. Serierunder.
Hvem overtok som trener?
n.) 2003 – Nedrykk. Hvor mange poeng tok Bryne på bortebane
denne sesongen.
o.) 2004 – Bryne signerte en spiss fra Ørebro like før seriestart.
Kanskje den beste signeringen i
Bryne sin historie. Hvem?
p.) 2008 – Storsatsing, mange nye spillere fra fjern og nær ble
hentet inn. Hvem var trener?

SAMARBEID

NØKKEL TIL UTVIKLING
OG SUKSESS!
Tirsdag 31. Oktober hadde vi invitert alle klubber i Klepp, Time og Hå
samt Ålgård, Eiger og Bjerkreim til samarbeidsmøte. 10 klubber var
representert og bidro til et par timer med gode diskusjoner og faglig
påfyll.
Undertegnende innledet litt om Bryne FK sine tanker knyttet til utviklingsarbeid fremover. Deretter hadde
Espen Undheim en gjennomgang av vår sportsplan knyttet til spillerutvikling 13 – 16 år.
Det ble også orientert litt om Jæder – Bryne og Keeperakademi Jæren, før Even sa litt om hva vi vektlegger i utviklingen av de største talentene våre.
Siste del ble brukt til diskusjon og spørsmål, og klubbene fikk mulighet til å komme med innspill og
spørsmål.
Bryne FK ønsker å sette samarbeidet med våre nærmeste klubber enda bedre i system, og presenterte
også noen tanker om formelle samarbeidsavtaler. Vi ønsker å ha denne type møter to ganger pr år med
klubblederne, en samling tidlig vår og en samling sen høst.
I tillegg ønsker vi å komme oss mer ut i klubbene for å kunne bidra til kompetanseheving og utvikling.
Dette er noe også flere klubber ønsker seg.
Det var et konstruktivt og godt møte, og vi fikk med oss flere nyttige innspill fra klubbene.
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TEKST : ASLE TJØTTA
FOTO: KRISTIN LØGE

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

BRYNE
Jernbanegata 4
51 48 00 28

SANDNES
LANGGATA 36
51 68 79 00

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

STAVANGER
SKAGEN 27
51 55 00 45
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UKEN FØR JUL LANGÅPENT HVER DAG TIL KL. 21. SØNDAGSÅPENT 17. DESEMBER KL. 14-18.

FØRSTE ÅR

TEKST: KJELL OLAV STANGELAND

BLANT DEI «STORE»
FRA ARKIVET
Bryne IL brukte nøyaktig 50 år frå klubben vart stifta
i 1926 til den første sesongen i den øvste divisjonen. I 1976 skulle Bryne måla krefter med landets
beste lag. Det var ikkje så mange utanfor Bryne og
Jæren som hadde tru på at det ville gå særleg bra.
Toppfotball
I gledesrusen over å ha rykka opp til 1. divisjon, var
tankegangen, som etter opprykket til nivå 2 i 1964,
at det som var godt nok til opprykk, også var godt
nok til å halda seg i den øvste divisjonen. Det vart
derfor ikkje gjort veldig store endringar før debutsesongen i 1. divisjon.
Opprykket resulterte ikkje i ein flom av nye spelarar. Tor Sølve Laland vart henta frå Klepp, medan
tidlegare juniorlandslagsspelar Inge Thulin kom frå
Ulf. Magnar Håland frå Varhaug prøvde seg også,
men gjekk tilbake til moderklubben i løpet av vårsesongen. Frå eigen juniorstall vart det også dette
året henta opp spelarar, utan at nokon av dei greidde å markera seg.
Første kjøp
Midt i sesongen skjedde det likevel noko som må
karakteriserast som ein aldri så liten milepæl i
klubbhistoria. Bakgrunnen var at keeper
Gunnar Steen vart skada tidleg i kampen
mot Viking på Bryne i juni. Han fullførte
kampen med store smerter, og etterkvart
viste det seg at skaden var alvorleg.
Charles Tjessem, som var reservekeeper i 1975, hadde gått tilbake til
Figgjo på grunn av skade. Dermed var
einaste alternativet i mål junioren Jan
Øvernes. Då det vart klart at skaden til
Steen ville verta langvarig, måtte det
derfor hentast inn ny keeper. Valet fall på
Tom Sirnes frå Flekkefjord.
For første gong gjekk Bryne aktivt ut
for å henta ein spelar midt i sesongen.
For første gong vart ein spelar utanfor
Rogaland henta til klubben. Og ikkje
minst: For første gong betalte Bryne
overgangspengar for å få ein spelar klar
på ein månads karantene. 30.000 kroner
måtte klubben ut med til Flekkefjord. Det

var ein svært høg sum i 1976.
Tom Sirnes pendla frå Flekkefjord til Bryne i dei
to og ein halve sesongane han spelte for klubben.
Med tanke på kjøregodtgjering til trening og kamp,
vart han ingen billig investering.
Fritidstrenar
Gustav Hult gjekk på ny sesong saman med Gaute Skrudland som hjelpetrenar. Også i den øvste
divisjonen var trenarjobben i Bryne ein fritidsbeskjeftigelse. Både Hult og Skrudland hadde full
jobb ved sida. Det var ei ordning som langt frå var
optimal, noko Hult også gjorde klart i eit intervju
med Stavanger Aftenblad før sesongen:
«Jeg vil ikke underslå at det er en tøff belastning
å være fotballtrener, og jeg har stilt meg spørsmålet
om ikke de beste lagene i framtiden heller bør satse
på profesjonelle trenere på heltid. Nå trener norske
toppspillere så mye at ikke alle klubbtrenere kan
følge opp og ha full oversikt over hvordan treningen
foregår».
Treningsmengda var som året før fire gonger i
veka på kveldstid. Tanken om frikjøp frå arbeid for
meir effektiv trening var så smått begynt å koma.
Det første året i 1. divisjon strakk dette seg likevel
ikkje lenger enn frikjøp frå vakter til spelarar som
var i militærteneste. Men treninga må ha vore meir
intens, iallfall gav Gabriel Høyland før sesongen uttrykk for at treningsmengda var dobla frå året før.

Det vart ikkje veldig meir lukrativt for spelarane
i den øvste divisjonen. Det vart til dømes ikkje inngått nokon avtale med spelarane om premiering før
seriestart, men dei fekk gavekort innafor gjeldande
amatørreglement etter sesongen. Etter initiativ frå
Reidar Omdal vart det starta ein scoringsklubb der
inntektene gjekk til ein Syden-tur for spelarane etter
sesongen.
Ny formann og oppmann
Dei største endringane vart gjort i styret der både
formann Hans A. Pedersen og oppmann Gaute
Skrudland takka nei til attval. Gaute Skrudland hadde kombinert oppmannsjobben med å vera hjelpetrenar. Nå sa han frå seg oppmannsvervet for å
konsentrera seg om hjelpetrenarfunksjonen.
Aage Aasland, som hadde markert seg både
som juniortrenar og ungdomseleiar, gjekk inn som
ny oppmann. Med sine sterke meiningar og gjennomføringsvilje, kom Aage Aasland til å markera
seg som ein svært viktig leiar i Bryne-fotballen.
Valkomiteen fann formann utanfor det indre
miljøet i klubben. Aksel Solvik-Olsen hadde hatt
styreverv i hovudstyret, men hadde ikkje nokon
aktiv karriere i klubben.
Stor idrettshelg
25. april spelte Brynes sin første kamp i den øvste
divisjonen, motstandar var Rosenborg. I samband

med 50-årsjubileet hadde Bryne IL fått tildelt NM i
terrengløp som gjekk i Tangen-området dagen før
fotballguttas debut i 1. divisjon. NM i terrengløp
samla heile den norske eliten i mellomsdistanse
og langdistanse med løparar som Grethe Waitz og
Knut Kvalheim.
Den siste helga i april 1976 vart dermed ei av dei
største idrettshelgene på Bryne i historien der alle
riksmedia hadde sine utsende til Jæren og Bryne.
Rapportane frå terreng-NM var rett nok vel så mykje opptatt av løypetilhøva som det sportslege, men
Bryne vart grundig sett på kartet.
11 rogalendingar
Interessa for terreng-NM kunne likevel ikkje måla

seg med interessa for det nye 1. divisjonslaget.
Over 8500 tilskodarar, soleklar publikumsrekord,
klemte seg inn på Bryne stadion for å sjå Gabriel
Høyland & co debutera i eliten mot Rosenborg.
Desse elleve fekk æra av å starta Brynes første
kamp i 1. divisjon: Gunnar Steen, Einar Kristensen,
Birk Engstrøm, Tor Sølve Laland, Bjarne Undheim;
Trond Sirevåg, Inge Thulin, Geir Herrem, Nils
Steinsland, Gabriel Høyland, Magnus Flatestøl.
Av desse 11 var det bare Bjarne Undheim og
Gabriel Høyland som ikkje hadde spelt sine første
år i andre klubbar. Einar Kristensen, Birk Engstrøm
og Trond Sirevåg kom alle som juniorspelarar til
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Første scoring og poeng
Men alt kampen etter kom dei to første poenga.
Trond Sirevåg fekk æra av å scora Brynes første

mål i toppdivisjonen, og Magnus Flatestøl sikra 2-1
siger mot Mjøndalen «Sett et kryss ved Bryne, toppserietrenere. For dette laget kan bli en overraskelse
denne sesongen», meldte Dagbladet etter kampen.
Også mot Start i Kristiansand helga etterpå vart
det poeng då Magnus Flatestøl utlikna til 1-1 like før
slutt. Ny nedtur på heimebane mot Fredrikstad vart
etterfølgt av bortetap mot Molde.
26. mai kom endeleg den første heimesigeren,
og den vart solid. Publikum trudde knapt det dei
såg då Strømsgodset vart rundspelt, og Bryne ikkje
gav seg før det stod 5-0 etter mål av Geir Herrem
(2), Gabriel Høyland, Trond Sirevåg og Inge Thulin.
«Envegskjøring – og 5-0 var ikke et mål for lite»,
meldte Dagbladet som skrytte Gabriel Høyland opp

på oppkomlingane frå Bryne.
Gabriel Høyland fyrte opp: «Nå har vi endelig
sjansen å vise et stort publikum at man ikke
behøver å reise til Stavanger for å se god fotball.»
Igjen vart det publikumsrekord med over 12000
rundt banen. Truleg såg bare litt over halvparten
kampen, og enkelte ville ha inngangspengane
igjen. Nokon stor førestilling gjekk dei som ikkje
såg, glipp av. Gabriel Høyland scora Bryne opp i leiinga, men «Bryne-dødaren» Trygve Johannessen
utlikna på eit skot Gunnar Steen normalt hadde tatt.
Steen vart nemleg skada alt etter 10 minuttar,
men vart ikkje bytta ut. I 80 minutt halta han rundt
framfor Bryne-målet. I etterkant vart det spekulert i
at haltinga var psykisk krigføring og vart gjort for at

i skyene: «Selv om to motstandere svermet omkring ham, hjalp det ingen ting. Gardbrukeren fra
Jæren kunne ingen stoppe.»
Andre aviser helte litt kaldt vatn i blodet og
meinte resultatet kom meir på grunn av hasardiøst
forsvarspel av Strømsgodset, enn godt angrepsspel
av Bryne. Kaptein Birk Engstrøm var langt på veg
einig: «La oss ikke tro vi er på topp. Vi må ikke
glemme at vi møtte en svak motstander denne
gang», uttalte han til Dagbladet

Viking skulle avslutta frå langt hald. Brynekeeperen
innrømte seinare til Dagbladet at «det er riktig at vi
gjorde avtale om «filming», men dessverre ble aldri
smertene borte.»
Skaden viste seg å verta langvarig, og dermed
måtte juniorkeeper Jan Øvernes inn som
sisteskanse mot Brann i neste kamp. Den oppgåva
løyste han utmerka, og alt låg til rette for to nye poeng
etter scoring av Inge Thulin, og der Bryne hadde
eit klart overtak.
Meir som ein honnør til Øvernes som dei fleste
var skeptiske til heldt nivået i 1. divisjon, enn fordi
han storspelte, vart keeperen fem minuttar før slutt
utropt til Dagens Bryne-spelar. Eit minutt seinare
mista han ein hyseball inn i mål. Uavgjort mot Brann
ville normalt ha vore akseptabelt, nå kjentest det ut
som eit tap.

Viking
Etter 1-1 mot Vard i Haugesund, der Inge Thulin
scora for Bryne og Arne Larsen Økland for Vard,
var det klart for lokalderby mot Viking. Etter
resultatet mot Strømsgodset var interessa formidabel
på Jæren. Og Stavanger-folk var også nysgjerrige

Tom Lund & co.
Stortap vart det i neste kamp. Pål Jacobsen var i
storslag på Hamar og scora 5 mål i ein kamp Bryne
tapte 0-6. Det var ikkje det beste utgangspunktet før
siste vårkamp mot Lillestrøm. Tom Lund & co hadde
så langt ikkje tapt i serien og såg nok på Bryne som
«eden mad».
Det fekk dei svi for. I løpet av kampens 20
første minutt hadde Bryne scora tre gonger ved Nils
Steinsland (2) og Trond Sirevåg. Etter det prøvde
dommaren å hjelpa serieleiaren til poeng. Trond
sette sitt andre for dagen då han lobba eit frispark
i mål, men dommaren annulerte fordi han ikkje var
ferdig med å dirigera muren. Eit tvilsamt straffespark til Lillestrøm like før pause, skapte spenning i
kampen, men trass i ny Lillestrøm-scoring tidleg i 2.
omgang, greidde Bryne å ro sigeren i land.
Det var ikkje bare Bryne og publikum som meinte
dommaren, som måtte ha eskorte av banen etter
kampen, var udugeleg. «Publikum mente, og med
rette, at straffesparket som gav Lillestrøm redusering til 1-3 var en ren gavepakke, og dette i tillegg
til en rekke andre feil, deriblant annulering av en
fjerde Bryne-scoring, var årsaken til stemningen på
tilskuerplass ble temmelig amper etter hvert», skreiv
Dagbladet.
Med 10 poeng etter halvspelt serie tok Bryne
sommarpause. Poengfangsten var akseptabelt
med tanke på ein del skader, men likevel mindre
enn det som var forventa. Skuffande var det også at
laget rauk ut av cupen alt i 2. runde mot Djerv 1919.
Nedrykkstrua
Sommarferien vart brukt mellom anna til treningsleir
på Tjøme. Som nemnt vart Tom Sirnes henta inn
som erstattar for skada Gunnar Steen. Det forhindar
ikkje ein svak start på haustsesongen med bare
eitt poeng på dei tre første kampane. Men etter
5-2 mot Fredrikstad i Fredrikstad hadde Bryne god
margin ned til nedrykksplass.
Triumfen i Fredrikstad vart følgt opp med 1-0
over Molde i ein kamp der Trond Sirevåg brente
straffespark, men gjorde det godt igjen like før slutt.
Etter tap mot Strømsgodset og uavgjort mot Vard
(Økland scora for Vard), var likevel Bryne nedrykkstrua før returoppgjeret mot Viking.
Før kampen var det klart at Kjell Schou Andreassen
hadde takka nei til å trena Viking og ja til Bryne frå
1977. Det var ikkje alle i stavangerklubben like glade
for og hadde derfor ingenting i mot om Schouen
skulle trena eit 2. divisjonslag. Etter at Stavangerlaget hadde vunne 1-0, var det bare 1 poeng som
skilte Bryne frå nedrykkstreken då tre kampar stod
att.

Gustav Hult
I årsrapporten skreiv oppmann Aage Aasland at
Gustav Hult hadde hovudæra for den sportslege
bragda Bryne har klart ved først å vinna 2. divisjon,
og så etablera seg i toppdivisjonen:

«Gustav har gjort en kjempejobb disse årene han
har pendlet til Bryne. Spillerne får ha meg unnskyldt
når jeg tillegger ham hovedæren for vår suksess.
Med gjennomført systematikk og grundighet har
han bygd grunnmuren til et framtidig stort hus. Jeg

har hele laget, hele klubben, hele Bryne og en stor
del av Jæren med meg når jeg takker deg for denne
gang. Du har vært en ekte Brynegutt.»
Og at Hult verkeleg hadde lagt sjela si i arbeidet
for Bryne går fram av eit intervju han hadde før sin
siste kamp for klubben:
- Det er slitsomt å være fotballtrener, en jobb man
er avhengig av å ha suksess for å bli godkjent. Jeg
kunne egentlig aldri tenkt meg å bli fotballtrener i full
jobb, selv om trenerjobben på Bryne kanskje i like
stor grad er en «heldagsjobb» i seg selv. Jeg tar
ikke mye feil om jeg antyder at jeg bruker omkring
35-40 timer ukentlig til trening og forberedelser til
trening og kamper.
- Veien å gå, skal en forbedre seg, er via systematisk trening – og riktig trening. Selv har jeg ønsket
at jeg skulle hatt bedre tid til trening og forberedelser, men det er en naturlig begrensing når trenerjobben er en hobby. Skjønt hobby, jeg har sannelig
undret meg noen ganger – stresset som en slik
oppgave kan være.
Grunnmuren som Gustav Hult bygde vart til
13 samanhengande sesongar i eliteserien, to
sølvmedaljar og eit cupmesterskap. Tider!
50-årsfest
I motsetning til 90-årsjubileet som vart feira rundt
stiftelsesdatoen 10. april, vart 50-årsjubileet feira etter sesongslutt, i november. Norges Fotballforbunds
legendariske generalsekretær, Nikolai Johansen,
var kveldens festtalar, og han sparde ikkje på rosen. Han var hellig overbevist at at ingen, kanskje
med unntak av Arne Garborg, hadde gjort meir for
å plassera Bryne og Time på norgeskartet, enn
fotballgutta frå Bryne.
I følge eit fargerikt referat i Jærbladet, ført i
pennen av den seinare berømte Knut Hamsun-biografen
Ingar Sletten Kolloen, løfta nesten taket i Idrettshallen seg då «Nick´en» avslutta talen slik:
- Det arbeides godt med fotballen i dette laget.
Det siste er at laget har sikret seg landets mest
etterspurte fotballtrener. Jeg er hellig overbevist om
at det blir medaljer i 1977.
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Champagne
Av dei var to bortekampar, mot Brann og Lillestrøm,
og ein heimekamp mot medaljejagande HamKam.
Det var eit program som gjorde at mange spådde
Bryne ned. I Bergen med 16.000 på tribunen hal-

te Bryne heim det eine poenget etter scoringar av
Henrik Pedersen og Geir Herrem. Så vart det grundig revansje mot HamKam med 4-0 på Bryne stadion.
Likevel hadde Bryne begge beina i nedrykkstriden. På grunn av betre målforskjell enn Strømsgodset, ville uavgjort mot serieleiar Lillestrøm på Åråsen
vera godt nok til å berga plassen. Lillestrøm ville
dessutan bli seriemeistrar med uavgjort, og enkelte
spekulerte i at kampen nok kom til å enda 0-0.
Det gjorde han sjølvsagt ikkje. I tillegg til å
krona seriemeisterskapet med siger i siste kampen,
tørsta Lillestrøm etter revansje. Det var derfor tidleg
klart at Bryne var bortimot sjanselause til poeng på
Åråsen. Dermed var Bryne avhengig av resultatet i
Drammen der Strømsgodset møtte Molde og måtte
ta eitt poeng meir enn Bryne for å berga plassen.
Bryne-nervene kom relativt fort til ro ettersom
Molde-spissen Jan Fuglseth hadde dagen då alt
lukkast og scora seks gonger. På Åråsen jubla derfor begge laga då kampen var slutt, Lillestrøm for
seriegull, Bryne for å ha overlevd den første sesongen i
1. divisjon sjølv om det vart 0-2 i siste kampen.
Tilbake på Bryne vart laget tatt i mot av
musikkorps og fleire hundre tilhengarar. Som året
før vart det festa til langt på natt, og i motsetning til
året før fekk spelarane denne gongen champagne,
skjenka av seriemeister Lillestrøm.

ANDREAS
UELAND
Trives du i klubben?

Har du noen rutiner før kamp?

Ja det gjør jeg, det er en veldig kjekk klubb å være

Ja jeg pleier som regel å dusje før vi varmer opp til

i. Mye kjekke folk og god stemning. Så ja jeg trives

kamp. Det er noe jeg alltid gjør.

veldig godt i klubben.

Foretrekker du 3 eller 4 bak?
Hvor ser du deg selv om 10 år i
fotballen?

Jeg synest det har funket bra med tre bak. Og jeg

Jeg har hatt som mål lenge å spille i de fem største

landslaget av og til. Vi har spilt med 4-4-2 offansivt og

øverste divisjonene i Europa. Det er målet.

3 midtsoppere defensivt. Så ja jeg synest det er en

trives godt med det, vi har spilt med tre bak på

bra formasjon og trives med det.

Hva er dine sterkeste sider i fotball?
Jeg synest jeg er god med ballen, og jeg er høy så jeg

Hva er favorittspilleren din?

er god på hode og så er jeg rolig med ballen.

Siden jeg holder med Man United så har jeg alltid likt
Smalling, men nå har han ikke fått spilt så mye, men

Korleis er det å spille for landslaget?

jeg synest Bailly er veldig god og jeg følger godt med

Det er alltid en glede det, de er veldig kjekt å spille

på han.

med flagget på brystet. Og ekstra kjekke kamper å
spille.

Er du en rolig type av banen?
Jeg vil egentleg ikke si det, jeg byr på meg selv og

Hva gjør du i fritida?

er ikke redd for å si det jeg mener. Så jeg er ikke den

Jeg slapper mye av, og så går jeg på skole så jeg må

roligste.

jobbe mye med det. Ellers er jeg mye med venner og
bare slapper av.

Hva musikk hører du på?
Det varierer, men jeg hører for det meste hiphop og

Hvis du ikke hadde vert fotballspiller,
hva hadde du da vert?

mye på country og.

Det er veldig vanskeleg å si, jeg er glad i sport så da

Hva utdanning vil du ta?

hadde det nok vert en annen sport jeg hadde holdt

Det har jeg egentleg ikke tenkt så mye på. Jeg tenker

på med.

å bare fullføre vidergående og spille fotball. Så får jeg
se hva jeg gjør videre.

Hva lag holder du med?
Manchester United.

Hva kan du bli bedre på spillemessig og
fysisk?

Hvem er den løgneste spilleren i
laget?

Jeg kan bli bedre på å slå crossere og langpasninger.

Det må være Robert Undheim, han bidrar til god
stemning i garderoben. Så han er god å ha og
morsom.
TEKST: OSCAR GÅSLAND OG ERIK ELLINGSEN
FOTO: SVENN OLAV SELE

Der har jeg ett forbedringspotensiale.
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SOMMER
HØSTPROFF

TEKST&FOTO:
ESPEN UNDHEIM

Bryne FK har 2017 sesongen prøvd ut et nytt spillerutviklingskonsept som vi har
kalla sommer og høstproff. Dette skulle være et opplegg for de som vil litt ekstra. Og
forventningene til egeninnsats og forståelse fra de som skulle delta var langt høyere
en på en vanlig fotballskole.
Målgruppen har vært 13 til 16 åringer og intensjonen

• Krav til en spiller på Norge U-18 landslaget

«Hei Espen. Vi har en fornøyd gutt heime nå etter

med opplegget har vært å gi disse spillerne noe mer

(v/ A-lagsspiller Andreas Ueland)

disse proffdagene på Bryne stadion. Han har skrytt

en det de får på vanlige lagstreninger i

• Småspillsekvenser med videofilming og påføl-

mye av både trenere, opplegg og medspillere. Det

klubbene sine. Målet var at det spillerne lærte og

gende analyse retta mot individuelle og relasjonelle

har vært en skikkelig opptur for han å få trene og

erfarte her skulle bringes med heim og inn i

momenter.

spille med andre seriøse gutter på hans alder.

treningshverdagen. De beste spillerne i sine

• Tilpassa basis, balanse og koordinasjonstrening

Og det at trenerne gir han konkrete utfordringer/

lokalmiljøer må være positive læremestere.

ut fra at vi snakker om ungdommer i vekst og de

utviklingsmål er han ikke vant med. Han spiller nå

problemene det medfører i forhold til belastninger.

på et lokalt lag der han sliter med å få utfordringer

Sommerproff ble gjennomført rett etter skoleslutt fra

• Felles frokost og lunsj med fotballprat har og vært

nok de siste årene. Vi håper han er velkommen

mandag 26 til torsdag 29.juni fra 09.00 til 13.00. Her

fast på agendaen.

igjen dersom dere gjennomfører noe lignende

hadde vi 28 deltagere i aldersgruppen 13-16 år.

neste sesong».

Høstproff ble gjennomført fra mandag 9.oktober til

Tilbakemeldingene til oss som klubb fra deltagere

onsdag 11.oktober fra 08.00 til 13.00. Her hadde vi

og foresatte har vært veldig positive på både det

«Hei Espen. Vi må bare takke for et kjempebra

14 deltagere i aldersgruppen 13 og 14 år.

organisatoriske og det som har skjedd på feltet. Og

opplegg i forbindelse med proffdagene. Gutten vår

vår egen evaluering har og konkludert med at dette

er ivrig og har vært på mange fotballskoler de siste

Spillerne som har deltatt har kommet fra hele

er rett vei å gå i forhold til dedikert spillerutvikling.

sesongene (Viking Elite – Ajax – Coerver – Teknisk

Jæren: Eiger FK, Bjerkreim IL, Varhaug IL,

Her får vi god tid til å sette oss inn den enkelte spil-

fotballskole). Men dette opplegget var flere ganger

Vigrestad IL, Frøyland IL, Ålgård FK og Bryne FK.

leren sine sterke sider og jobbe målretta mot spiller-

bedre sier han. Han har lært mye og nye måter

nes utviklingsområder.

å tenke på. I kveld når han kom heim tegnet han

Vi som klubb forberedte oss veldig godt og stilte

opp alle øvelsene, for å bruke de til egentrening. Vi

opp med alle våre spillerutviklere til disse utviklings-

Så dette er noe vi som klubb ønsker å videreføre til

håper dere gjennomfører lignende opplegg neste

dagene. Hovedtrener Ole Hjelmhaug, medtrener

2018 sesongen. Men dette skal ikke bli et opplegg

sesong.»

Even Sel, keepertrener Stian Rosseland, G 19

der antall spillere blir for høyt. Vi ser for oss at ca.30

trener Aleksander Midtsian og G 13-16 trener

spillererer et passende antall hver gang. Da klarer vi

og spillerutvikler Espen Undheim har alle vært

å opprettholde kvalitet i forhold til ferdighetsutvikling

involvert i planlegging, gjennomføring og evalue-

og god nærhet til spillerne.

ringen. Arne Tjåland (Bryne vgs.) og Magnus Erga

Forventningene til sommer og høstproff skal være

(Lyn) var og innleide trenere til sommerproffuken.

høye, og vi som klubb skal bidra til at rette referanser legges til grunn for det som skjer på feltet.

Tematikk på samlingene har vært:

Vi håper at mange ivrige spillere i aldersgruppen

• Forventningsavklaringer. Hva forventer vi av spiller-

13-16 år vil melde seg på neste sesongs proffdager.

ne og hva forventer de av oss som veiledere.Teo-

Side 30

retisk gjennomgang av rollekrav Praktisk trening i

Et par eksempler på skriftlige tilbakemeldinger fra

roller (A-lagspillere var og med som veiledere)

foresatte til spillere som har vært med på proff-

• Utviklingsmål ut fra roller

dagene denne sesongen.

SVARQUIZ
Quiz side 22 svar:

1970 tallet

a.) Brummundal. Vant 4-2 etter tre kamper.
b.) Claus Ellingsen
c.) To. Lyn på bortebane og Steinkjær på hjemmebane.
d.) 1-0 tap. Tor Reidar Brekke var matchvinner.

1990 tallet
i.) Ståle Oldeide
j.) Gary Goodchild
k.) Jon Inge Høiland
l.) Ja

2000 tallet

g.) Lars Gaute Bø
h.) Start, på Stavanger stadion.

n.) 0 poeng
o.) Paul Oyoga
p.) Rolf Teigen

e.) Fakta
f.) Trond Sirevåg

m.) Reine Almquist

1984 – Gaute Engstrøm
1985 – Tom Sørheim
1987 – Geir Giljarhus
1989 – Jo Laland
1991 – Kjetil Sigurdson
1993 – Leif Rune Salte
1994 – Bård Borgersen
1998 – Peter Mørk
2000 – Hallgeir Hinna
2002 – Pierre Gallo
2006 – Jarle Steinsland
2008 – Mads Cato Moldskred
2010 – Kenneth Grande
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1980 tallet

Quiz side 13 svar:

HOVEDPARTNER
DRAKT/BREDDEPARTNERE

KJERNEPARTNERE

FORDS-MAX

Norgespremiere
8. juni
De er velkommen inn for å

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

Bryne

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

SAMARBEIDSPARTNERE

S BIL

ÅRET

ET
NYH
FORD
FRA

NETTVERKSPARTNERE

Trim Towers i Sandnes og
Stavanger sentrum

ØKONOMITJENESTER
A I Høyland

Autorisert regnskapsbyrå
www.okonomitjenester.com

PROFILPARTNERE
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TRENER
OLE HJELMHAUG

TEKST: PAUL OVE LALAND
FOTO: SVENN OLAV SELE, KRISTIN LØGE

Våre ambisjoner før sesongen var opprykk. Det klarte vi ikke. Noe som
naturligvis er skuffende. Vi mener Bryne som klubb hører hjemme på
et høyere nivå.

2017 sesongen startet som kjent veldig bra. Vi

neste sesong. Og vi skal selvsagt fortsette å være

det. Her hviler noe av ansvaret på spillerne selv.

ledet til sommerpausen, og vi tok 7 poeng på de 3

profesjonelle i det vi driver med.

Mesteparten av ansvaret er imidlertid vi i trener-

første kampene etter ferien. Etter dette ebbet det

teamet og apparatet rundt sitt ansvar. Vi skal være

imidlertid mer av. Årsakene til dette er slik vi ser det

Samtidig er vi nødt ta lærdom fra de tidlige målene

sammensatte. Det går på flere ting. Vi har scoret for

vi har sluppet inn. Å havne bakpå i så mange kam-

både fysisk og mentalt klare.

lite mål. Vi ga vekk for mye bakrom, og ikke minst

per må vi få luket bort. Her har vi ikke vært gode

På spillersiden vil det bli gjort noen endringer. Noen

havnet vi under i alt for mange kamper. Dette førte

nok, det må bare erkjennes. Videre skal vi blant an-

forlater klubben, mens nye fjes vil komme inn. Vi ser

til at måtte vi har jage mål, og i flere av kampene har

net bli bedre på å ta vare på ballen når den vinnes

etter bestemte spillertyper i ulike posisjoner som vi

vi ikke lykkes å snu til seier etter å ha havnet bakpå.

på egen banehalvdel. Jeg synes vi mister ballen for

mener vil gjøres oss enda hvassere i kampen om

I tillegg har enkelte av de etablerte spillerne kanskje

lett, etter at vi har gjenvunnet den. Vi skal også bli

opprykket.

underprestert.

flinkere til å kunne variere formasjon utfra kampbildet. I år har vi vært veldig standhaftige i forhold til

Vi har høye krav og forventninger til oss selv, og

Samtidig skal vi ikke grave oss ned. Sesongen har

vår 3-5-2 formasjon. Inn mot neste sesong skal vi

selv om vi ikke lyktes på første forsøk håper vi at

vært lærerik, og det er mye positivt fra sesongen å

bli enda mer komfortable med andre varianter, slik

støttespillere, supportere og andre som er glade i

bygge videre. Vi er ikke helt ferdige med å analyse-

at vi kan endre formasjon dersom det er nødvendig.

klubben fortsetter å ha tro, håp og forventninger til

re årets sesong, men vi har en viss ide om hva vi vil

Den kanskje viktigste lærdommen vi tar med oss

oss også neste år.

utvikle oss på til neste år.

inn til neste år er imidlertid at vi denne sesongen har

Vi skal blant annet fortsette å bygge videre på det

sett og lært hva som skal til for å kjempe i toppen,

vi har vært gode på. Kontinuitet er veldig viktig. Til

og ikke minst hva som skal til for å kjempe om et

neste sesong vil spillerne kjenne systemet, filosofi-

opprykk.

Vi gleder oss til neste sesong!

en og spillestilen enda bedre. Treningsopplegget er
Våre ambisjoner til neste år er å rykke opp. Derfor

ut av spillerne, så det vil vi fortsette med også til

er det viktig at spillerne er enda bedre forberedt på
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vi veldig fornøyde med. Det mener vi får det beste

Flotte rekkehus med garasje
– tett på Bryne sentrum

Illustrasjon

Torvald Tus veg 18-26 Bryne
Rekkehus i meget barnevennlig område, rett ved Kåsen Idrettsanlegg og barneskole.
Kun en kort spasertur fra Bryne sentrum. Boligene leveres nøkkelferdig med hvitevarer.
Ferdig opparbeidet utvendig, med platting og levegger. God bodkapasitet.
blockwatne.no/torvaldtusveg

Illustrasjon

BRA 86,5 m2, P-rom 83 m2 + garasje og boder. 2 soverom, 2 bad. Pris fra 2 998 000,BRA 140,3 m2, P-rom 135,2 m2 + garasje og boder. 3 soverom, tv-stue og loftstue. Pris 3 998 000,Hyggelig frokostbalkong mot øst og herlig vestvendt terrasse på bakkeplan.
Ta kontakt for privat visning: Kåre Vigdel, 916 00 086, kare.vigdel@blockwatne.no
Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer
– ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.

