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Ingen skal ta fra oss håpet om bedre dager, og 

troen på at hardt arbeid og et sterkt kollektiv 

skal gi oss nye øyeblikk med ekte entusiasme 

som bare fotball kan.

Nylig hørte jeg tre fantastiske foredrag av hen-

holdsvis Ingebrigt Steen Jensen, Bjørn Risa 

og Brede Hangeland, for øvrig i vidt forskjellige 

anledninger.  Steen Jensen har i en årrekke 

reist landet rundt og holdt godt betalte fore-

drag med utgangspunkt i en studie fra Harvard  

Business School om hva som kjennetegner 

verdens 100 fremste foretak.  Studien viser at 

det er tre hovedtrekk som går igjen; at en evner 

å bygge opp en prestasjonsgruppe som fung- 

erer sammen, at en har en tydelig kultur, og at 

en som Steen Jensen sier er en god historie-

forteller.

Det er ikke mange som er bedre historie-

fortellere enn Ingebrigt Steen Jensen.  Det må 

i så fall være Bjørn Risa.  Han leder nemlig et 

foretak som scorer høyt på alle de tre nevnte 

faktorene.  Etter noen mørke år peker pilene 

nå oppover igjen, og konsernet tjener penger.  

Eller som SA skrev; «Risa graver gull igjen.»  

Det er en sterk historie Bjørn forteller der  

fokuset har vært å få alle de 670 medarbeider-

ne til å jobbe for å gjøre hverandre gode, og 

levere på «ekta vare».

Brede Hangeland er ekta vare tvers igjennom.  

Tittelen på hans foredrag var «Verdien av den 

norske idrettsmodellen».  Med den karrieren 

Brede har hatt med 10 år som utenlandsproff, 

gjør det inntrykk når han er klokkeklar på at det 

er vår idrettsmodell som er den riktige.  «Den 

dagen det viktigste blir å vinne landskamper 

har vi tapt.  Det viktigste idretten gjør er nemlig 

å gjøre folk av barn og unge.»  Det gir perspek-

tiv når Brede så viser til andre land der fokuset 

er å dyrke fram enerne, noe som gjør at veldig 

mange blir stående på bar bakke den dagen 

en ikke lykkes – noe som tross alt skjer veldig 

tidlig for de fleste sitt vedkommende. 

Samtidig handler det selvfølgelig også om å 

vinne fotballkamper.  Hangeland fortalte i den 

forbindelse om når han kom til Fulham, og 

det var Roy Hodgson som var manager der.  

Hodgson var ikke først og fremst opptatt av å 

finne de beste fotballspillerne, men de beste 

folkene – de som satte klubben framfor seg 

selv.  I neste omgang havnet Fulham på 7. 

plass i Premier League, og i finalen i Europa 

League.  «Vi hadde et så sterkt kollektiv at vi 

nesten kunne gå på vannet», sa Brede.  «Og 

hvis det går an å få resultater med dette i det 

sirkuset som Premier League er, så går det i 

hvert fall an i Norge».

Da går det i hvert fall an i PostNord-ligaen, 

tenker jeg.  For det er nettopp dette vi nå  

forsøker på, å bygge opp en prestasjonsgrup-

pe med en kultur fokusert på et sterkt kollektiv.  

Så må dere alle hjelpe oss å fortelle de gode 

historiene.

Vi gleder oss til å komme i gang!

Nils Steinsland

Styreleder

PostNord-ligaen avd. 2, serieåpning en tirsdag mot Odd 2.  Høres det litt sært ut?  
Ikke for oss som har tapt sjela i kjærligheten til fotball, nærmere bestemt gjennom 
lokalpatriotisme til en viss klubb på Jæren. 

KJÆRLIGHETEN
OVERVINNER ALT

Åpent:  Man-fre 10-19.   Lør  10-17    
Industrivn. 3, 4344 Bryne. T: 940 15 615. Følg oss på facebook!

MØBLER, INTERIØR
OG HAGEMØBLER!

Stort utsalg av
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Jeg må berømme alle ansatte, styret og frivillige 

for å være offensive og positive i den perioden vi 

har hatt fra nedrykket var et faktum og frem til i 

dag. Det har vært helt avgjørende for å bygge opp 

et nytt lag, og et nytt produkt som forhåpentligvis 

skal være godt nok til å ta oss tilbake til topp- 

fotballen raskest mulig.

Jeg har ikke opplevd sterkere samhold innad i 

klubben enn det jeg opplever nå. Vi har et sterkt 

trenerteam med lang erfaring fra klubben og fra 

toppfotballen. Det jobbes systematisk og grun-

dig, og treningene/forberedelsene er moderne og 

minst på nivå med det vi har hatt i OBOS- ligaen.

I tillegg opplever jeg at resten av klubben også 

står mer samlet enn på lenge. Det er bra!

Det var nødvendig å ta en del tøffe grep etter 

nedrykket. Mange spillere har forsvunnet, og det 

meste har vært klubbstyrt. Vi skulle gjerne beholdt 

lokale gutter som f. eks. Aamodt, Håland og Lode, 

men når ikke det lyktes ønsker vi dem lykke til i 

nye klubber!

De spillerne vi har hentet har så langt vist seg å 

fylle de hullene i troppen som vi ønsket. Vi har for-

søkt å være enda grundigere i analysen av både 

behov og de spillere som har vært aktuelle. Trop-

pen virker pr i dag sterk, og vi mener vi har et lag 

som skal kunne hevde seg i toppen av PostNord- 

ligaen.

Nedrykket betyr også at vi må bruke ytterligere tid 

på å få på plass en bærekraftig økonomisk platt-

form. Med nok et betydelig underskudd, må vi gjø-

re ytterligere grep for å komme minst i balanse. Vi 

jobber kontinuerlig med å tilpasse kostnadsnivået 

til inntektene våre. Forhåpentligvis skal vi klare å 

komme ut med positivt resultat allerede i år, og få 

en ekstra hyggelig effekt den dagen vi igjen er til-

bake i toppfotballen. Men det er krevende, og alle 

må være med å bidra.

Det er fortsatt en lys fremtid for Bryne FK. Det job-

bes godt med å utvikle gode fotballspillere, og vi 

har et hovedprodukt med sterkt innslag av lokale, 

regionale og unge/sultne spillere.

Vi har mange lojale støttespillere i både samar-

beidspartnere og supportere. Det er helt avgjør- 

ende for å klare å komme tilbake til toppfotballen.

Det jobbes også iherdig med utbyggingsplanene 

for stadionområdet. Jeg håper personlig at vi i åre-

ne som kommer skal kunne komme i gang med 

de ulike byggeprosjekter, som på sikt vil gi oss et 

mer moderne og tidsriktig stadion med tilhørende 

fasiliteter og nærområde.

Jeg er fortsatt optimist på klubbens vegne, og full 

av energi og arbeidslyst. Det er givende å jobbe 

sammen med så mange dyktige, dedikerte og  

positive mennesker som er i klubben.

Vi skal tilbake! Det er bare et spørsmål om tid.

Ønsker alle en god sesong med mange gode  

fotballopplevelser!

Asle Tjøtta

Daglig leder

Ja, kæ nå? 
Så rykket vi ned fra toppfotballen for første gang på 45 år. Det var tungt! Men ikke 
klubbens undergang. Vi brukte mindre enn ett døgn på å deppe over nedrykket, så 
bestemte vi oss for å brette opp ermene og starte forberedelsene til veien tilbake.
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-VIL VÆRE ET   
VINNERLAG

- Sørvest Betongsaging er opptatt av å være 

gode. Vi skal være et vinnerlag. Denne kulturen 

stemmer godt med kulturen i Bryne FK. I det 

hele tatt er det mye som kan sammenlignes, sier 

daglig leder i Sørvest Betongsaging, Dag Inge 

Slettebø.  – Som Bryne FK har vi vært gjennom 

tøffe tider, men ved å holde fokus og alltid levere 

til avtalt tid og kvalitet vet jeg at vi vil lykkes, sier 

han engasjert.

Bjerkreimsbedriften har hele Rogaland som 

nedslagsfelt: - Vi er sentralt lokalisert midt i Roga-

land, nærmere bestemt på Røysland i Bjerkreim. 

Enten vi reiser sør- eller nordover, er det ikke lan-

ge veien.

Sørvest Betongsaging ble etablert i 1994.  I årene 

etterpå har de vokst seg sterke, med flinke folk 

og en stor og moderne maskinpark. Som navnet 

sier driver de med betongsaging, men like viktig er 

kjerneboring, riving, meisling og gulvbehandling.  

Kjent for kvalitet

En ringerunde til noen av  Sørvest Betongsaging 

sine kunder bekrefter at de står for det de sier.  – 

Alltid til å stole på, kjempeflinke folk, ordner opp, 

snur seg raskt rundt når det trengs. Dette er litt av 

tilbakemeldingene.

- Det er slik vi ønsker å være. Vi vil ha en vinner-

kultur. Da må vi jobbe hardt og aldri fire på krave-

ne til oss selv. Det handler om å møte til avtalt tid, 

og levere til avtalt pris og kvalitet, sier Slettebø.

I slutten av desember 2016 kom nyheten om at Sørvest Betongsaging er Bryne FKs nye 
hovedsponsor i 2017. Firmaet fra Bjerkreim skal pryde brystet på draktene til A-laget, 3. 
divisjonslaget og G19 Elite.

- Hvorfor Bryne?

Dag Inge Slettebø er krystallklar: - I 40 år har  

Bryne vært laget i mitt hjerte. Ikke noe rokker ved 

det. Det begynte som en slags protest, siden de 

fleste i Bjerkreim var Vikingsupportere. Jeg ville 

ikke være som alle de andre. Det var starten,  

siden da har jeg fulgt Bryne gjennom opp- og  

nedturer.

Det var for galt at laget manglet hovedsponsor, 

syntes Slettebø. Så da tilbudet kom om plassen 

på brystet, ble det ja etter en kort tenkepause. Nå 

gleder han seg til den nye sesongen: - Det blir en 

spennende sesong. Spesielt de første månedene 

i vår er spennende. Se de nye spillerne, hvordan 

laget fungerer. Målet er helt klart opprykk, og jeg 

er optimist. Alltid, sier han med ettertrykk.

TEKST/FOTO: SKARP
SIGN.FOTO: WILLIAM TEGLE
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SIGNERING AV AVTALEN, I ANLEDNING KJØP AV POTETER TIL JUL HOS GABRIEL. FRA 
VENSTRE:  GABRIEL HØYLAND, DAG INGE SLETTEBØ, KRISTIN LØGE OG ASLE TJØTTA
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10 ÅR MED 
TALENTPROSJEKT 
BÆRER FRUKTER 

Sammen lagte vi et konsept som lever i sitt beste 

velgående den dag idag, med noen småjusterin-

ger. Vi fikk med slakteriet Prima Jæren som stor 

sponsor og kjøpte inn treningsutstyr slik at guttene 

ble kledd opp fra topp til tå og de kom på trening 

hver fredag. 

Som idag sørga Edith Håland Sele for klær. Vi kart-

la området vårt fra Hana til Moi. At Hana var med 

skyldes utelukkende at Ole Seldal hadde røtter på 

Bryne. Hana er ikke med i prosjektet nå. Vi var atten 

spillere ved oppstart. Dagfinn Nærland, Ola Selli-

ken, Ole Thomas Herrem og Øyvind Braaten var de 

mest kjente fra Bryne. Fra Nærbøs stjernelag fant 

vi Marius Bjorheim, Rune Mjåtveit, storscoreren 

Runar Mjåtveit og supertalentet Daniel Sikveland. 

Thomas Monsen Haugland er vel den spilleren fra 

Hana som har markert seg mest. Tommy Tønnessen 

fra Ålgård, nå Frøyland og Rune Pedersen Bore 

var stjerner, men de to som virkelig fikk det til var 

brødrene Berisha. Veton og Valon var med oss i 

starten, men så gikk ”alarmen ”i byen og vips så ble 

de Vikingspillere. 

Må også nevne Kristian Hafstad fra Moi. Kristian 

var et supertalent. Mor og far kjørte turen Moi-Bry-

ne hver fredag. Etterhvert ble Kristian Brynespiller, 

selv om Viking prøvde seg, som de også gjorde 

med Marius Bjorheim. Men det ble en kort Bryne 

karriere, hjemlengselen ble for stor og idag scorer 

han fortsatt mål for Moi. Prima Jæren trakk seg ut 

som sponsor etter to år, men da stod Noralf Espeland 

med Jæder klar for å overta. Jæder navnet var  

perfekt for talentprosjektet vår og  ”alle ” i fotballfa-

milien vet hva Bryne Jæder er.

Turneringer med Jæderlag ble det mye av, spesielt 

i begynnelsen. I flere år dro vi til Kristiansand med 

16-års laget, bodde på flott hotel ved Dyreparken 

og vi presterte så det holdt. I 2008 vant vi hele  

turneringen og da gjorde det ikke noe at vi del-

te buss med Viking. Marius Lode var med oss på 

denne turneringen, men var ikke fast på laget. Det 

finst mange eksempler av spillere som ikke har fått 

ut potensiale sitt, Marius er ikke blant dem. Marius 

er eksempel på at dersom du gjør så godt du kan, 

alltid, da blir du god. Marius hadde lyst til å bli god, 

og var klar til å gjøre det som måtte til for å bli god. 

I løpet av de 10 årene vi har holdt på med Jæder 

har vi blitt kjent med masse spillere og foreldre. Det 

er voldsomt stas når en spiller på 13 år blir tatt med 

på Jæder. Det de får være med på er minner for 

livet. Spør en seniorspiller om beste fotballminne så 

kommer de svært ofte med en turnering før de ble 

seniorspillere. Å jobbe mes unge spillerer er 

Det begynte med at Hana og Nærbø hadde veldig gode lag i G-14 
klassen. Espen Terland var Nærbøtrener og på Hana var Ole 
Seldal primus motor. Espen og Ole ville gjøre noe ekstra med de 
beste spillerne sine, tok kontakt med undertegnede og så begynte 
snøballen å rulle. 

TEKST: GABRIEL HØYLAND. 
FOTO: KRISTIN LØGE

STOLTE GUTTER FRA VENSTRE LARS THOMAS LINE, EVEN PENNE OG GISLE VIGNES
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særdeles givende og jeg har masse gode minner. 

Eksempelvis da vi i 2010 reiste til Kristiansand 

med G-16 laget. Vi møtte Agder sitt G-16 lag i  

åpningskampen. Vi tapte 4-1. Javel tenkte jeg.  

Dette blir tøft. Vi møtte Lyn med Mads Møller Dæhli 

i spissen og vant 3-2. Deretter møtte vi Drammen 

Kretslag, hvor vi vant 5-2! Da var vi klar for finale 

mot Agder som vi braktapte mot i første kampen. 

Det ble jevnt og tøft. Agder ledet 2-1 når det gjen-

stod 3min. Anders Hognestad pirket inn 2-2 målet 

og på overtid stjal Thomas Leidland fra Eiger ballen 

fra Agder forsvaret og satte inn vinnermålet. Ville 

jubelscener. Stort øyeblikk. Ola Selliken ble kåret til 

finalens beste spiller. Tipper alle guttene som var 

med husker den kampen.

Det har vært spennende å jobbe med Jæderta-

lentene og det er gildt å kikke i årsmeldingene og 

mimre litt.

Jeg nevnte Berisha brødrene, de var gode, og 

spesielt Valon. Men det har vært andre gode. Våre 

egne skal ikke glemmes. Magnus ”Rets” Grødem 

og Tord Johsen Salte har jo blitt klassespillere. Birk 

Risa var med oss som Solaspiller. Birk er nå i FC 

Køln.

Etter ti år med Jæder så vil jeg påstå at vi aldri har 

hatt så mange gode talent som vi har idag. Det vir-

ker som om kunstgressbanene har gjort underverk 

i den sammenheng. Varhaug er et godt eksempel. 

Lenge var det veldig få Jæder-spillere fra Varhaug. 

Nå er det bra og det flotte anlegget på Varhaug har 

nok betydd en del i den sammenheng. 

Det vi ser med de kullene vi har fått inn de siste  

årene har gode basisferdigheter og det er veldig 

viktig med tanke på videre utvikling.

BRYNEMAGASINET presenterer tre ferske Jæderspillere. 
Spillerne er 2004 modeller og har kvalifisert seg til å være 
med i Jæderprosjektet fremover.

Navn: Gisle Vignes
Klubb: Lye IL
Posisjon: Høyre back
Hva er du god på? Fart
Hva vil du forbedre? Pasningsspillet
Favorittspiller? Messi
Favorittlag? Barcelona
Jæder? Det er kjekt

Navn: Even Penne (Ja, sønn av Stig)
Klubb: Voll IL
Posisjon: Sentral midtbane, back
Hva er du god på? Ballkontroll, teknikk og overblikk
Hva vil du forbedre? Skuddstyrke og fysikk
Favorittspiller? Modric
Favoritttlag? Manchester United
Jæder? Det er gode treninger. Super coacher. Godt samhold.  
 Supert opplegg

Navn: Lars Thomas Line
Klubb: Nærbø IL
Posisjon: Sentral midtbane
Hva er du god på? Teknikk og overblikk
Hva vil du forbedre? Skudd
Favorittspiller? Pogba
Favorittlag? Manchester United
Jæder? Det er gode treninger og trenere. Gode øvelser
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JÆREN 
KEEPERAKADEMI

Vi har fulgt en oppsatt treningsplan der vi har hatt fokus på: utgangsstilling, grep, fallteknikk,  

feltarbeid, reaksjon, distribusjon, kommunikasjon, 1 mot 1, posisjonering og forflytning. Vi har 

også kjørt litt teori/video om keeperrollen, om krav som stilles til en keeper i forhold til offensive 

og defensive valg i spillet.

Vi har i skrivende stund hatt 10 økter og vi er godt fornøyd med progresjonen og nivået som de 

påmeldte keeperne har vist oss. Vi har nå 14 påmeldte keepere.

Da kampoppsettet for sesongen kom så vi oss nødt til å flytte dag og i samråd med foreldrene til 

de involverte keeperne har vi nå flyttet akademiet til fredager. Fredager er som kjent Jæderdag 

og de keeperne som er uttatt til Jæder får 40 min keepertrening med Jæren keeperakademi 

før de går over i spilldel sammen med utespillerne. Keeperne som er påmeldt/uttatt på Jæren  

keeperakademi/Jæder går tilbake til Jæren keeperakademi når Jæder er slutt.

Jæren keeperakademi startet opp søndag 8. Januar 2017. Tolv 
keepere, ti gutter og to jenter i alderen 12-16 år.

MELD DEG PÅ IDAG!

Hovedansvaret for Jæren keeperakademi er Stian 

Rosseland godt hjulpet av Bernhard Nyheim, samt 

A-lagets keepere Marius Halvorsen og Kris Devaux.

Det er fortsatt mulig å melde seg på og få en fast 

treningsplass, ta kontakt på stian@brynefk.no 

for påmelding/evt. spørsmål.

KLUBBENE SOM ER  
REPRESENTERT VED JÆREN  
KEEPERAKADEMI ER:

• Bryne FK 5 keepere

• Klepp IL 1 keeper

• Frøyland IL 2 keepere

• Rosseland BK 1 keeper

• Madla IL 1 keeper

• Eiger FK 1 keeper

• Orre IL 1 keeper

• Bogafjell IL 2 keepere

LITT OM HVA KEEPERNE OG 
KLUBBENE FÅR VED Å MELDE 
SEG PÅ JÆREN KEEPERAKADEMI: 

• En fast treningsarena og muligheten til å lære 

mer om keeperrollen

• Oppsatt treningsplan

• Teknisk og taktisk trening/veiledning

• Øvelser som kan tas med til egen klubb

• Økt motivasjon og et sosialt godt treningsmiljø

• Konkurranser (flotte premier)

• Trening med utdanna keepertrenere og Bryne  

 A-lag sine keepere

• Gode priser på keeperhansker fra ”Reusch”

• Gratisbilletter til to av A-lagets hjemmekamper 

(1vår/1høst) Vi vil i den anledning kjøre trening 

fredag og lørdag og avslutte med kamp lørdag/

søndag

TEKST: STIAN ROSSELAND
FOTO: WILLIAM TEGLE /SVENN OLAV SELE

PREMIER FRA RUNE A. JARSTEIN

CAROLINE HADLAND OG HELEN L. NYLAND

KRIS DEVAUX

STIAN ROSSELAND
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Kvalitet gir lønnsomhet 

Steinsland & Co har som overordnet målsetting å holde en kvalitet som gir egen virksomhet og kundene grunnlag for optimal lønnsomhet.  

Som norsk eneforhandler av Lohmann LSL kan vi tilby verdens beste dyremateriale både når det gjelder robusthet og lønnsomhet.   

Vi kaller oss eggentusiaster, og vi brenner for at norsk eggnæring skal ha de beste rammebetingelsene. steinslandco.no

Lønnsomhet
Lohmann LSL gir det beste genetiske utgangspunktet. Optimalt management er likevel avgjørende 
for å hente ut hele det genetiske potensialet. Våre produksjonsplaner blir derfor kontinuerlig 
videreutviklet, og vi er tilgjengelige for å bidra med råd og tips når eggprodusenten skal ta sine 
valg. Det er de ekstra marginene i et vellykket innsett som avgjør lønnsomheten til eggprodusenten.

Trygghet
Norge har verdens tryggeste og kanskje beste egg – det er vi stolte av!  Steinsland 
& Co er bevisste på sitt samfunnsansvar og sin posisjon i eggnæringen. Derfor er 
de ulike delene av produksjonen spredd over et stort geografisk område, med de 
strengeste regler for bio-sikkerhet.

Kvalitet  
Fremtidens høner må være robuste og tilpasningsdyktige. Eggnæringen er i stadig utvikling, 
og moderne høner må tilpasse seg nye driftsformer og ulike miljø. Lohmann Tz. har med LSL 
utviklet en hønetype som ikke bare er svært effektiv, men som også tåler de variasjonene som 
vi opplever i praksis.

skarp
.n
o

Av og til er det bare litt ekstra glød som skal til. Glødefisk  
handler om nettopp det. Vi hjelper deg å utvikle idéer,

sette ord og bilder på de, slik at andre kan bli like 
begeistret og overbevist som deg selv.

Ikke mist troen på mulighetene. 
Gå inn på nettsiden vår og få litt 
tenning, eller ring 951 79 394 
og avtal et glødemøte.

som en gang hadde  
                   ubegrenset  tro på deg selvFOR 

Deg
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REISEBREV 
FRA MARBELLA

TEKST: ASLE TJØTTA
FOTO: SVENN OLAV SELE

Etter nedrykket fikk vi i år ikke være en del av Norsk Toppfotball (NTF) sitt opplegg 
i La Manga. Dette har vi ingen erfaring med, men bestemte oss raskt for at vi 
ønsket å få til en treningsleir på minst samme nivå som vi har hatt i La Manga. 

MAGISK
HAGEPARTY

GJENTAR  VI  SUKSESSEN   I  SANDTANGEN
19  

AUGUST 

I år er siste året NTF har avtale med La Manga, og fra og med neste år er 

det bestemt at Marbella blir ny vinterlokasjon for norske klubber. Undertegnede 

var heldig å få være med i prosjektgruppen i NTF som i fjor jobbet med dette.  

Gjennom det arbeidet fikk jeg kontakter i Marbella. Vi vurderte flere alternativ, 

men Marbella var det beste både ut fra sportslige og økonomiske kriterier. Der-

med ble det tur dit i år.

Vi måtte også finansiere dette selv i år, og her bidrar spillerne med dugnad og 

andre inntektsbringende tiltak.

Lørdag 4. mars satte 32 personer seg på flyet til Spania. 23 spillere i tillegg til 

trenere og øvrig støtteapparat så frem til en uke med gode treningsforhold og 

sosiale tiltak.

Og det ble veldig bra!

Vi ble møtt på flyplassen i Malaga, og hadde tett oppfølging fra Football Impact 

hele oppholdet.

Trenerteamet hadde laget en god og detaljert plan for uka, som inneholdt flere 

treninger og to kamper. Vi bodde på Suites San Roque like nord for Gibraltar. 

Dette er et golfhotell, som hadde helt greie fasiliteter. Spillerne bodde stort sett 

to sammen i romslige leiligheter, hvor en kunne samles for å spille kort og være 

sosiale. 

Treningene foregikk på et poloanlegg like utenfor Sotogrande, bare 10 minutt 

kjøring fra hotellet. Her hadde vi tilgang til flere gressbaner, med ypperlig kvalitet 

i flotte og fredelige omgivelser.

Vi spilte to kamper i løpet av oppholdet, men motstanderne holdt dessverre 

ikke veldig høyt nivå. Men gutta var profesjonelle og gjorde jobben i begge 

kamper. Vi vant henholdsvis 9-0 og 6-0, og fikk iallfall øvd på den offensive 

samhandlingen.

Utenom trening og kamp, la vi opp til litt sosiale og lagbyggende aktiviteter og 

konkurranser. Det ble mye latter og gjengen ble enda tettere sammensveiset. 

Alle tok vare på hverandre, og gikk godt sammen. Samholdet i gruppa virker 

sterkt, og dette vil også kunne gi oss poeng i en tøff sesong.

Vi reiser gjerne tilbake til Marbella, men da helst som del av Norsk Toppfotball...

foto: Kine Hansen Wik



KAN KJØPS I 
BRYNEBUTIKKEN 

MANDAGER 18.00 - 
20.00 OG KAMPDAGER
OG I NETTBUTIKKEN 

WWW.BRYNEBUTIKKEN.NO 

BRYNEDRAKT 
2017

KJØP NÅ

REISEBREV 
FRA MARBELLA

SOMMERPARTY 
FOR HELE 
FAMILIEN

GJENTAR  VI  SUKSESSEN   I  SANDTANGEN

UNGGUTTEN OSCAR APELAND GONZALES FRA BJERKREIM SOM VAR MED PÅ TRENINGSLEIREN TIL MARBELLA 
FYLTE 16 ÅR, OG BLE SATT PRIS PÅ MED KAKE OG SANG UNDER TRENINGSLEIREN. 

NYTT! 
GRATIS INNGANG

foto: Frode Ueland
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BRYNE FK  
DAMER

Fra styret i Bryne FK ble prestasjonen til damelaget 

i 2016 sesongen møtt med entusiasme og godord. 

Styret ga damelaget en kjekk beskjed; «Gildt at  

jenteløftet i klubben gir resultater – me, å heile Bry-

ne FK, glede osse te neste år – Heia Bryne»  

Det første Terje Nesse måtte få klarhet i var; hvem 

ønsket å være med videre, og behøvde vi forsterk-

ninger? Svarene var at ikke alle ønsket å være med 

videre, og ja nivået i 2.divisjon er slik at vi behøvde 

forsterkninger. 

Noen av spillerne fra forrige sesong har takket av 

og blir ikke med videre. Et par spillere har gått til 

andre klubber. Men noen etablerte spillere signert 

for Bryne FK Damer og vil forsterke troppen vår. 

Oppsummert så tror vi nå at vi har en tropp som 

skal klare å gjøre seg positivt bemerket i 2.divisjon. 

Spillere og trenerteam er klar i troen på at laget skal 

få nok poeng til at målsettingen om å holde seg skal 

nås med god margin.

Som kjent har vi nå fått alminnelig verneplikt også 

for jentene. Dette får konsekvenser også for vår 

tropp når to av våre spillere påbegynner sin verne-

plikt i løpet av sommeren som kommer. Dette betyr 

at vi må få på plass erstattere for disse i løpet av 

vårsesongen. Vi håper og tror at vi har gode erstat-

tere på plass før høstsesongen tar til.

Hovedtrener, Terje Nesse, forteller at laget har 

4 faste treninger i uken. Det har blitt fokusert på  

momenter som er viktige å ta tak i når vi nå skal 

spille en divisjon opp. Det er har vært fokusert på 

relasjonsbygging og struktur i laget, hvordan vi  

ønsker å spille. Vi har lagt vekt på å forbedre styrke/

fart og utholdenhet. Det vil bli flere eksplosive løp en 

vi har vært vant med i 3.divisjon, og det vil bli tøffere 

fysisk, så det har vært en del av det vi har jobbet med.  

Vi har vært så heldige og fått hjelp av G -16 en 

gang i uken, så vi har hatt 4-8 G-16 spillere med 

hver søndag nettopp for å få mer tempo inn i trenin-

gene, da blir det mindre tid å tenke og man må ta 

raskere valg. Det har vært til stor glede for oss, og 

etter som vi har forstått har guttene og satt pris på 

å være med på disse treningene. Vi har også hatt 2 

treningskamper mot G16 bredde som har vært vel-

dig nyttig for oss i det forberedende arbeidet.

Vi har en fin blanding av rutinerte spillere, og unge 

fremadstormende spillere. 5 av jentene har spilt  

flere år i 2.divisjon ellers høyere. Det er veldig viktig 

med den balansen i et lag, det er nyttig for de unge 

som kan dra lærdom av de eldre som tross alt har 

kommet lenger i fotballutdannelsen.

Vi ser på sesongen 2017 som veldig spennende 

og utfordrende og gleder meg til å komme i gang. 

For mange av spillerne blir det er ny erfaring og 

et knepp opp i divisjonssystemet, men med det  

pågangsmotet og treningsiveren som mange har, 

er vi sikre på at de kommer til å knekke en del koder 

og tilvenne seg nivået raskt. Treningskampene vi 

har hatt så langt viser at vi er på rett veg. Vi kommer 

nok til å variere en del, men med hardt arbeid over 

tid vil det bli bra. Vi er fornøyd med totalen så langt i 

det forberedende arbeidet.

Jenteløftet i Bryne FK begynner å sette sine klare 

avtrykk i klubben. Dette er vi som ivrer for jenter og 

fotball veldig stolte av. Vi er først og fremst stolte av 

jentene når vi ser hvor dedikerte og lojale de faktisk 

er. Bryne FK fortjener slike jenter, og jentene for-

tjener kun den beste klubben.  Trenere, lagledere, 

foreldre og andre omkring jentene, arbeider hardt 

hver dag for at Bryne FK skal oppleves som det 

beste for jentene. Og vi er på rett veg……. Men vi 

Sesongen 2016 sluttet ved at laget rykket opp i 2.divisjon. Opprykket var en god 
prestasjon som vi feiret i to kvelder (en tirsdagskveld og en torsdagskveld). Mer var det 
ikke tid til. Etter dette har all aktivitet og arbeid vært fokusert mot det som skal skje i 
årets sesong. 

TROPPEN FOR
2017 SESONGEN

ISELIN EVJE RUSDAL     
(NY FRA KLEPP)

CAROLINE G. HUNNESTAD   
(NY FRA FORUS & GAUSEL)

ANE KALHEIM

TONJE ØFSTENG

MARI HORPESTAD

LIVE SEL

IDA ELVEDAHL

MATHILDE GABRIELSEN

KRISTIN AARRESTAD NESSE 
(NY FRA HINNA)

OLINE ØFSTENG

THEA DALTVEIT

KARINA HÆÅK

EMILIE LOMELAND 
(NY FRA HINNA)

JENNY HOLEN

KAREN AARRESTAD NESSE

THEA J. APNESETH

EMMA SEGLEM 
(NY FRA EGEN UNGDOMSAVDELING)

MARTHE C. JOHANNESSEN

TEKST: JONE HORPESTAD, TERJE NESSE
FOTO: KRISTIN LØGE
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TRENER- OG  
LAGLEDERAPPARATET  
FOR 2017 SESONGEN

TERJE NESSE
HOVEDTRENER

ODDBJØRN ØFSTENG
HJELPETRENER

SIRWAN SAADUN
HJELPETRENER

JONE HORPESTAD
LAGLEDER

ARNE REIDAR HÆÅK
LAGLEDER & UTSTYR

SVEIN IVAR JOHANNESSEN 
ARRANGEMENTSANSVARLIG KAMP

har nok fortsatt mye å lære – samt mye å forbedre. 

Heldigvis har Bryne FK mange flotte og dedikerte 

ressurspersoner som vil klubben og jentene kun det 

beste.

At vi i år har fått et juniorlag og en juniortropp på 

jentesiden er en milepæl som har vært et mål for 

oss de par siste årene nå.  Skal bli spennende å 

følge med denne gruppen utover i sesongen som 

snart starter. Tror disse bare vil bli bedre og bedre. 

Her har Stig Rune Elvedahl og Jørn Gabrielsen, 

sammen med Gina Handeland, lagt grunnlaget for 

juniorgruppen og skal ha hele æren for at Bryne FK 

nå har fått dette et juniorlag på jentesiden.

Vi ser at vi klarer å så fotballglede. Vi opplever at vi 

klarer å dyrke talent. Og rett som det er så opplever 

vi små mirakler som betyr mye der og da. Vi, som 

arbeider med og for jentene, føler oss privilegert 

og får ny energi når vi opplever at vårt arbeid gir 

konkrete resultater. At vårt arbeid virkelig utgjør en 

forskjell, og at dette resulterer at produktet Bryne 

FK blir forbedret, er jenteløftet i klubben et bevis for. 

I sum gir dette oss en ny giv og målsettingslisten 

flyttes opp cm for cm. 

Fremtiden, og rekrutteringen, for Bryne FK og  

jentefotball går en spennende fremtid i møte. 

Kullene som kommer nå (2003 og yngre)  

inneholder mye god fotballferdighet og har alle en 

god fotballfaglig kompetanse på treningsfeltet. En 

av hovedoppgavene fremover vil bli å «foredle»  

dette på et vis hvor jentene og Bryne FK blir vinnere 

sammen. Her håper vi at Bryne FK, sammen med  

ansvarlige for kullene, samarbeider godt slik at klubben  

evner å foredle talentene på et vis hvor jentene blir 

gitt den oppmerksomhet og treningshverdag som 

kullene og talentene fortjener. Dette, sammen med 

kvalitetsklubbkonseptet, gjør oss sterk i troen på at 

Bryne FK om noen få år skal få «hausta mirakler» 

som vil gi oppmerksomhet langt utover Brynebyen 

og gi positiv PR for Bryne FK. 

Terje Nesse og Marthe C. Johannessen. 

Marthe fikk innsatspokalen for 2016 sesongen.

Girl power! Damelaget måler krefter mot guttene 

på stadion, god trening!
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VENTETIDA OVER 
ETTER 11 ÅR  
I 1998 låg Bryne på andreplass då seks serierundar 

stod att. Med fire av kampane på heimebane, rekna 

dei fleste som nokså sikkert at det ville bli opprykk. 

Bryne tapte alle seks og enda på sjetteplass. Tre 

poeng på dei seks kampane ville vore nok til å sik-

ra seg kvalifiseringsplass. Trass i denne historis-

ke haustsprekken (til då, det skulle bli endå verre 

nokre år seinare), begynte så smått optimismen å 

koma tilbake utover våren 1999.

Spelarstallen var klart forsterka. Ut gjekk trioen 

Caleb Francis, Peter Mørk og Gøran Bergort. Inn 

kom Bent Apneseth etter fire sesongar i Sogndal og 

tok med seg Ole Hjelmhaug og Eivind Karlsbakk frå 

saftbygda. Kenneth Giske vart henta frå Hødd, og 

med tippeligaerfaring frå Lillestrøm. Stian Larsen, 

eigentleg frå Randaberg, hadde fleire sesongar bak 

seg i Viking og Tromsø.

På trenarsida var Kenneth Rosén klar for sin 

tredje sesong, Rune Ottesen for sin andre. Begge 

hadde utvilsamt lært mykje av «sprekken» året før 

og varsla ein tøffare tone og større krav. 

«Løye med det»

Treningskampane viste først og fremst breidda i 

spelarstallen. Bryne kunne nesten spela med to uli-

ke lag utan at kvaliteten sank merkbart. I tillegg såg  

den nye formasjonen 4-3-3, som Kenneth Rosén 

hadde bestemst seg for, ut til å fungera.

At stemninga hadde snudd, var Egil Ø. Nærlands 

kommentar i Stavanger Aftenblad før seriestart eit 

godt døme på: «I fjor på denne tiden tippet jeg 3. 

plass til Bryne FK og lovte dyrt og hellig at det aldri 

skulle skje igjen hvis jærlaget feilet. Vi vet hva som 

skjedde, sårene er åpne ennå, men det er løye med 

det. Det er løye hva en vinter vender. Igjen er Aften-

bladet optimist, igjen tror vi på Bryne.»

Alle rekna med tre poeng i første kamp mot ny-

opprykka Skjetten på heimebane. Geir Atle Und-

heim sørga for dei med kampens einaste scoring, 

men verken publikum eller media  var imponerte. 

«Bare seieren varmet» var for eksempel  tittelen i 

Jærbladet. Etter at Rune Medalen hadde sørga for 

1-0 mot Lofoten etter 1. omgang, «kollapset Bryne 

da Lofoten scoret, og det er grunn til å spørre om 

psyken er så sterk likevel», undra Aftenbladet etter 

1-3 mot Fredrik Horn & co i første bortekamp. For 

ordens skyld slo avisa fast at «høstsprekken kom 

tidilig i år».

Det såg ut til å gå mot nytt tap også i neste kamp, 

heime mot Start. Trass i spelemessig overtak, var 

det Start som leia 3-2 då 90 minuttar var passert. 

Men på overtid stanga Thomas Dahl inn utlikninga. 

Det skulle visa seg å bli eit svært viktig mål, og det 

var heller ikkje siste gongen Dahl scora eit avgje-

rande mål like før slutt på Bryne stadion.

Etter 2-1 mot Hødd på Bryne, var opprykksfavo-

ritt Haugesund neste motstandar. 0-0 og uavgjort i 

sildabyen var godkjent, og skapte forventingar før 

Sogndal, som toppa tabellen, kom til Bryne.

Med fire tidlegare Sogndal-spelarar i troppen, der 

rett nok bare tre var på banen, spelte Bryne ein av 

sine beste kampar for året og vann 3-0. Særleg ein 

av dei fire hadde grunn til å jubla. Ole Hjelmhaug 

scora like godt to gonger mot gamle lagkameratar, 

og tok ein æresrunde etter den siste scoringa som 

«må være en av de lengste på Bryne stadion noen-

sinne», som det stod i Jærbladet.

Bryne var så absolutt med i toppen, og det med 

færre spelte kampar enn dei andre topplaga fordi 

kampar vart utsette når Roger Eskeland og Ragn-

vald Soma var opptekne på U21-landslaget.

«Lukt i toalettet»

Så begynte nedturen. Kyniske Kjelsås, som var 

eksponent for ein ekstrem form for «Drillo-fotball» 

med lange pasningar fram mot to spissar, scora fire 

mål på fire sjansar. Rune Medalen kvitterte for det 

eine, men 1-4 ga skeptikarane vatn på mølla. Hel-

ler ikkje mot Eik Tønsberg greidde Bryne å utnytta 

overtak i spel og tapte 0-2.

Sjølv om neste heimekamp mot Clausenengen 

spelemessig var eit tilbakeskritt, vart det likevel 2-0 

rette vegen. Mot Byåsen i Trondheim måtte det ein 

Roger Eskeland  i praktslag til for å redda eit heldig 

poeng i ein mållaus kamp.

Ein god omgang var nok til å slå Raufoss 3-2 sis-

te helg i juni. Seks poeng bak leiarlaget, som over-

raskande nok var Kjelsås, var ikkje så hakkande 

galt før sommarpausen, særleg ikkje sidan Bryne 

hadde ein kamp mindre spelt.

Men så var det dette med haustsprekken, då. 

«Kun i 1991 ble laget bedre utover sesongen og 

avsluttet sesongen som et bedre lag enn de var i 

treningskampene. Nå er det jamen på tide å gjø-

re noe med dette Bryne-fenomenet. Mulighetene 

er der, det er opp til trenere og spillere sammen å 
sørge for at så skjer», oppfordra Gabriel Høyland 

TEKST: KJELL OLAV STANGELAND

FRA ARKIVET
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i Jærbladet.
Første kamp etter ferien var Lyn, Nå skulle 0-5 

tapet frå året før endeleg hemnast. 
—Tapet mot Lyn i fjor høst er det mest pinlige 

jeg noen gang har vært med på. Jeg er overbevist 
om at spillerne ønsker å vise seg frem på en helt 
annen måte denne gangen, lova Kenneth Rosén 

før kampen. (Jærbladet)

Men Rosén fekk ei endå meir pinleg oppleving 

på Ullevaal. «Seks Lyn-nedslag knuste Bryne», 

var tittelen i Jærbladet etter eit audmjukande 0-6 

tap. I tillegg til at det var det størte tapet på nivå 

2 gjennom tidene, vart bortestatisikken ytterlegare 

forverra. På seks bortekampar hadde Bryne tatt to 

poeng, og hadde ein målforskjell på 2-15! Bryne 

hadde ikkje vunne på bortebane på eitt år.

Etter 0-0 mot Skjetten på utebanen, var optimis-

men i ferd med å snu til pessimisme. Den varde 

nesten heile heimekampen mot dumpekandidaten 

Lofoten siste lørdag i juli. 3-2 stod det til gjestene 

då visaren på kampklokka viste 86 minuttar. Så slo 

«Gatli» Undheim til, først med utlikning på volley, 

før han iskaldt sette eit straffespark i mål på overtid.

—Eg var faktisk ikkkje nervøs. Eg la merke til at 

keeperen var stor og tung og tenkte tidleg i kam-

pen: Får me straffe, set eg ballen til sida. Då dom-

maren bles for straffe, tenkte eg: Sattan så godt, 

nå vinne me, kvitra Geir Atle til Jærbladet etter 

kampen.  

Men sluttspurt og tre poeng var ikkje nok til å snu 

stemninga hos alle: «Kanskje hadde det vært like 

godt at Gatli ikke hadde scora? For uansett må det 

stilles spørsmål ved det som skjer i hele klubben, 

fra styrerommene i FK og ASA via den administra-

tive ledelsen og trenerne til ytre venstre.

Bryne bruker millioner av kroner. År etter år 

mønstrer jærbuene et mannskap som forleder om-

givelsene til å tro på opprykk. År etter år går det lukt 

i toalettet. 1999 er ikke noe unntak», slo ein used-

vanleg nedtrykt Egil Ø. Nærland fast etter kampen, 

og la til: «Prestasjonene mot Lofoten lørdag under-

streker inntrykket av at Bryne må kjempe for sin 

eksistens i  1. divisjon.»

Opp, opp, opp!

Heller ikkje i bortekamp nummer sju skulle det luk-

kast å vinna, men kampen mot Start i Kristiansand, 

som enda 1-1, var likevel ein opptur. —Kampen er 

den beste laget har spilt i år når det gjelder disiplin 

og gjennomføring av det taktiske opplegget, meinte 

Rosén.

Thomas Dahl var flytta tilbake som midtstoppar 

etter at Stian Nilsen var ute med skade, og sam-

arbeidet mellom han og Jørgen Rangnes funger-

te bra. Einar Braut hadde overtatt Knut Sirevåg 

plasss på høgre back, på venstre back var Ole 

Hjelmhaug sjølvskriven. Ragnvald Soma og Asle 

Andersen var faste på midtbanen, medan Kenneth 

Giske og Bent Apneseth sloss om den siste plas-

sen, med Kai Ove Stokkeland klar til å overta. Ei-

vind Karlsbakk, som hadde slite med å få plass på 

laget etter skader, scora sitt andre seriemål på to 

kampar mot Start. Saman med Rune Medalen og 

Geir Atle Undheim utgjorde han ein spisstrio andre 

lag hadde grunn til å frykta.

Men eitt poeng mot Start var likevel i minste la-

get med tanke på topplassering. Start låg stadig sju 

poeng framfor, og Helge Bjønsaas, som var tilbake 

i Start etter eit opphald i Viking, fastslo etter kam-

pen: —Bryne har vi vel lagt bak oss for godt

4.august skulle det omsider lukkast å vinna ein 

bortekamp. Det var 13 månader og 13 kampar si-

dan sist det hadde skjedd. Kampen mot L/F Hø-

nefoss var ein utsett kamp, og med 2-1 var det nå 

fire poeng opp til Start som toppa tabellen, og tre 

poeng til Kjelsås og Haugesund, to lag som Bryne 

skulle møta på heimebane.

Men stadig lurte fjoråret i bakhovudet, og både 

støtteapparat og spelarar vart konfrontert med spø-

kelset «haustsprekken».  

—Sprekken i fjor snakker vi ikke mer om. Jeg 

har stor tro på at vi kan snu på flisa og gjøre det 

motsatte. Det hadde vært den ideelle gaven til alle 

sliterne i Bryne FK. Jeg har aldri spilt for en klubb 

hvor det legges ned så mye arbeid i kulissene, 

svarte ein openhjarta Thomas Dahl då han fekk 

spørsmål om haustsprekk frå Stavanger Aftenblad. 

Resultatet i Kristiansand og Hønefoss ga til-

hengarane ny tru på opprykk. Tilskodartalet dobla 

seg nesten frå Lofoten-kampen då Eik Tønsberg 

kom på besøk. Dei gjekk oppløfta heim etter solide 

4-1. Kenneth Rosén skamroste Rune Medalen i 

Stavanger Aftenblad etter kampen: —Den som har 

dradd oss inn i tetkampen igjen, er Rune. Han gjør 

en fantastisk jobb som førsteforsvarer.  

Medalen takka for skryten med å scora tre gon-

ger mot Hødd på Høddvoll helga etterpå i ein ny 

4-1 kamp. —Vi ligger alene på andreplass, grab-

bar, kauka Kenneth Rosén i garderoben etter at 

resultata frå dei andre kampane var kjent.

Over 2500 møtte fram til toppoppgjeret mot 

Haugesund. Mykje stod på spel, og begge lag var 

eigentleg  fornøgde med same resultat som sist dei 

møttest, 0-0. Start  tapte samtidig overraskande 

mot Raufoss, og avstanden minka til tre poeng.

Den avstanden auka til fire poeng igjen etter 2-3 

tap i Sogndal. Kjelsås viste seg igjen som ein van-

skeleg motstandar, og Bryne måtte nøya seg med 

2-2. Dermed var avstanden opp til Start plutseleg 

ni poeng fordi Bryne igjen hadde fått ein kamp ut-

sett. Igjen var stemninga i ferd med å snu. «Neste 

feilskjær vil slukke alt håp», kunngjorde Stavanger 

Aftenblad, «Ikkje dette året også, Bryne», sukka 

Jærbladet.

Etter fadesen i 1998 meinte Kenneth Rosén Bry-

ne hadde bruk for psykolog. Frank Beck, som had-

de vore engasjert i Odd då Skiens-laget rykka opp 

i 1998, vart kontakta. Han hadde vore fire gonger 

på Bryne tidlegare i sesongen. Nå var det tid for 

litt psykologi igjen, og Beck vart henta til Jæren for 

femte gong før hengekampen mot Byåsen. Bare 

690 tilskodarar fekk sjå noko så sjeldan som Knut 

Sirevåg bli matchvinnar etter å ha scora kampens 

einaste mål.

  —Jeg har ikke vært matchvinner siden 

jeg som smågutt i 1992 spilte KM-finalen i Eger-

sund, fortalde Knut etterpå. Målet var nok til at Bry-

ne igjen hadde heng på tettrioen Start, Haugesund 

og Sogndal når det var igjen fire kampar.

Etter 2-0 mot Clausenengen i Kristiansund  var 

Bryne på kvalifiseringsplass, men stadig seks bak 

Start og tre bak Haugesund. Dei to laga skulle 

møtast i siste serieomgang, så her kunne det bli 

spenning til siste slutt. Hønefoss vart feid av ba-

nen på Bryne med 3-0, samtidig som Start tapte 

for Eik Tønsberg. I nest-siste serieomgang var det 

kaptein Asle Andersens tur til å bli matchvinner 

med kampens einaste mål frå straffemerket, mot 

Raufoss. Start greidde bare uavgjort mot Hødd. 

Kristiansands-laget hadde langt betre målforskjell 

enn Bryne, og før siste serieomgang var stoda slik: 

1. FK Haugesund var klar for opprykk

2. Bryne var sikra kvalifisering..

3. Bryne rykka rett opp dersom laget slo Lyn sam-

tidig som Haugesund spelte uavgjort eller slo Start 

i Haugesund.

Ventetida over

Kenneth Rosén måtte klara seg utan Ole Hjelm-

haug i skjebnekampen mot Lyn etter at han had-

de fått sitt tredje gule kort mot Raufoss. I ein tre-

ningskamp mot Viking, som Bryne vann 2-1, debu-

terte Bent Apneseth på den plassen, og fekk  tillit 

frå start mot Lyn.

At forventingane var høge, viste publikumstalet. 

Langt over 4000 var innafor portane då dommar 

Per Ivar Staberg søndag 17. oktober klokka 13:00 

bles kampen i gang. Publikumstalet var også eit 

signal om at fotballinteressa stadig låg latent på 

Jæren.

Og det vart skapt historie. For tredje gong av-

gjorde Thomas Dahl ein kamp på Bryne stadion i 

sluttminutta (ein gong for Drøbak/Frogn). «Ingen 

kanon. Bare en liten tålig berøring. Akkurat i går, på 

Jæren, på Bryne, var det et viktiger og mye, mye 
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flottere mål enn Maradonnas etter dribleserien mot 

England i Mexico i 1986», slik Stavanger Aftenblad 

skildra scoringa.

Tarjei Sels ekstatiske referat i Jærbladet fortel det 

meste om denne vidunderlege oktobersøndagen:

O´jubel! O´glede! O`Thomas! I 89 minutter holdt 

Brynespillerne publikum på pinebenken. Da håpet 

begynte å svinne, dukket en iskald Thomas Dahl 

opp – Brynes nye Kolbjørn Ekker. O´jubel, o´gled! 

Bryne er et eliteserielag!

Alt som skjedde de første 89 minuttene er full-

stendig uinteressant. At Bryne had-

de overtaket, at Bryne hadde store 

sjanser, er så. Det som alle som 

var på Bryne stadion husker, er at 

Thomas Dahl satte ballen i mål. 

Det som skjedde etterpå er som en 

uvirkelig drøm. Alt ble kaos. Folk så 

like mye på klokka som på det som 

skjedde på banen. At det var litt å 

legge til for, var alle enige i – før må-

let. Etter målet kunne ingen skjønne 

hvorfor dommer Per Ivar Staberg 

ventet med å blåse av kampen. 

Bryne var jo i eliteserien! Etter 11 år 

skulle vi endelig få oppleve dette. Et 

Lyn-mål mot slutten hadde vært så 

blodig urettferdig at ingen turte ten-

ke på det.

Det ble ingen baklengs. Der-

med var det bare å kaste seg ut i 

seiersdansen. Alle skulle klemme 

Kenneth Rosén. Alle skulle klemme 

Thomas Dahl. Alle skulle klemme 

Rune Ottesen. Knut Sirevåg skul-

le klemme alle. Champagnen ble 

sprettet. Rosén ble båret på gullstol. 

Knut tok seg en ridetur på ryggen til 

Ragnvald.

Gabriel gråt. Kjell Madland gråt. 

Svein Bergstad gråt. Mange gråt en 

skvett. Gabriel smilte. Kjell og Svein 

smilte. Alle smilte. Bryne er i eliten!

Reidar B. Thu og Trond Sirevåg 

kom fram fra skjulestedet sitt. Begge så slutten av 

kampen fra kontorvinduet med gardinen trukket for 

slik at de bare kunne se Brynes banehalvdel. —Æg 

æ heilt ihobarørde, var Reidar B. Thus kommentar.

Reidar var ikke den eneste som hadde slike pro-

blemer. Fram til målet var denne journalisten gan-

ske klartenkt, selv om pulsen gikk raskere og raske-

re parallelt med klokkas gang mot 90 minutter. Da 

Thomas scoret var det slutt på all rasjonell tenking. 

Alle dystre tanker var borte i løpet av et lite sekund. 

For en vanvittig gledesstund du ga oss, Thomas! 

Meldingen om Haugesunds første scoring kom da ti 

minutter var spilt. Kristoffer Emberlands skjelvende 

og på ingen måte uberørte røst fikk fram dagens 

første store jubel. Etter 21 minutter kunne Ember-

land fortelle om 2-0 i Haugesund. Stor jubel igjen, 

men nå burde vel Bryne score et mål snart?!

Pause. Ingen grunn til pessimisme ennå.

Andre omgang. En halvtime igjen, ingen Bry-

ne-mål. Ett kvarter igjen, ingen Bryne-mål. Det var 

ingen grunn til å juble for to nye Haugesund-scorin-

ger. Over 4000 jærbuer begynte å ane at det kom til 

å gå den vegen det har gått så mange ganger før. 

Men håpet  levde, ingen gikk hjem.

Thomas Dahl ble flyttet fram som spiss. Bryne 

hadde alt å vinne, ingen verdens ting å tape. —Vi 

hadde bestemt oss på forhånd at vi skulle sette 

Thomas fram, sier dagens gladeste mann, Kenneth 

Rosén.Det var godt å være Rosén etter kampen. 

De siste minuttene etter målet og før sluttsignalet, 

var det både kjekt og ulidelig spennende å være 

Rosén. Etter jubelscener, vekslet svensken fra å 

være den som skulle roe ned til den som hoppet og 

ropte. Kenneth Rosén fikk oppleve alle fotballtrene-

res drøm. Men i natt drømte han ikke. I natt tror vi 

ikke han fikk sove.

Thomas Dahl er navnet til en kjempegrei og 

sympatisk østlending som flyttet til Bryne for å spil-

le fotball. Han har vært en av Brynes beste spillere 

denne sesongen. I går var han den beste.

Thomas Dahl har scoret viktige mål for Bryne før, 

og mange tenkte at skulle noen avgjøre, så måtte 

det være Thomas. Det ble Thomas.

—Dette er det kjekkeste jeg har vært med på 

som fotballspiller. Vanvittig! Jeg hadde problemer 

med balansen og så ikke at ballen gikk i mål. Men 

jeg hørte det! Da var det bare å løpe. Journalisten 

har ventet på dette i 11 år. Mange har ventet på det-

te i 11 år. I går skjedde det. På den mest vanvittige 

måten en kan tenke seg. Gabriel har ventet i 11 år. 

—I dag kan kyrne vente lite grann. Det blir litt spe-

sielt å gå i fjoset i dag, jeg tror jeg finner meg i litt 

biting.

Vi takker og bukker for en fantastisk 

gledesstund! Slik ting må oppleves. Vi 

opplevde det! 

Egil Ø. Nærland, som tre månader 

tidlegare meinte Bryne var eit nedrykk-

slag, hylla slitarane i klubben i sin kom-

mentar:  «Ære være massene for at 

de kom, men i dag er det rett å dele ut 

blomster til de trofaste sliterne, en miks 

ukjente og mer kjente veteraner fra ba-

nen og veteraner i styre og stell. Det 

er disse som legger forholdene til rette.

Har du hørt om Sverre Sele eller 

Kåre Bolme eller Olaug Salte Sirevåg, 

for eksempel, Litt lettere kanskje med 

Geir Magnus Sandve, Per Undheim, 

Trond Sirevåg, Svein Bergstad og Inge 

Brikt Aarbakke. Og på kontoret finner 

du administrasjonen som aldri har hørt 

om 7,5 tilmers arbeidsdag.

Det er disse og mange andre mål-

gjører Thomas Dahl så fantastisk 

honorerer når han spontant sier at han 

gleder seg aller mest på vegne av de 

som jobber i kulissene.»

Dei elleve som starta den avgjeran-

de kampem mot Lyn var: Roger Eske-

land – Einar Braut, Thomas Dahl, Jør-

gen Rangnes, Bent Apneseth – Asle 

Andersen, Ragnvald Soma, Kenneth 

Giske – Eivind Karlsbakk, Rune Medalen, Geir Atle 

Undheim. Knut Sirevåg kom inn for Apneseth like 

før pause, og Kai Ove Stokkeland kom inn for Giske 

midt i 2. omgang.

I tillegg til dei 13 spelte Ole Hjelmhaug fast. Det 

same gjorde Stian Larsen fram til han vart skada i 

juli. Eirik Soltvedt starta bare to kampar, men kom 

inn som innbyttar i 12 kampar. Hallgeir Hinna, som 

spelte fast i 1998, var plaga av skader, og fekk bare 

med seg sju kampar, fire av dei frå start.
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SANDNES
LANGGATA 36
51 68 79 00

FORUS
KANALSLETTA 4
51 57 67 00

BRYNE
Jernbanegata 4
51 48 00 28

VOND RYGG? 
HODEPINE?
IDRETTSSKADE?

Profesjonell muskel- og leddbehandling

www.naprapatlandslaget.no

STAVANGER
SKAGEN 27
51 55 00 45
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SPORTS- 
PLAN

Bryne FK er en klubb som ønsker å ta vare på og 

videreutvikle de guttene og jentene som virkelig  

ønsker å bli gode. Samtidig er det også veldig viktig 

for oss å gi et tilpassa tilbud til de som synes det 

er kjekt å spille fotball, men som ikke har de store 

ambisjonene. 

Dette er ofte en vanskelig prosess som krever en 

del retningslinjer og klubbføringer til trenere og 

lagledere. Bryne FK ønsker at klubben skal være 

sjef for premissene. Klubben legger derfor vekt på 

at alle tilknyttet kullene skal forholde seg til klubbens 

gjeldende retningslinjer innenfor sin aldersgruppe.
 

Sportsplanen inneholder retningslinjer for hvordan 

de ulike kullene skal jobbe. Den er et arbeidsred-

skap for alle rundt tilknyttet kullene.

 Spesielle fokusområder er:

• Organisatoriske retningslinjer.

• Klubbens grunnverdier

  Respekt (holdningskontrakt) - samhold

• Fotballfaglige retningslinjer.

Hver av disse undergruppene har et eget enkelt 

arbeidsdokument som legger grovføringer for den 

årlige fotballaktiviteten. 

 Styret i Bryne FK og daglig leder er ansvarlig for at 

sportsplanen brukes aktivt og ikke bare ligger i «en 

skuff».  Sportsplanen skal være dynamisk og 

revideres/oppdateres underveis av utviklingsan-

svarlig i klubben.

Sportslig ledelse i klubben (ansatte og trenere 

innenfor sport) og sportslig utvalg (4 personer) er 

også med i prosessen med revidering/oppdatering 

av retningslinjer i sportsplanen. 

Til interesserte lesere som ønsker mer detaljert 

informasjon. Sportsplan og retningslinjer finnes 

på vår nettside under Kvalitetsklubbdokumentene 

www.brynefk.no  – meny – om Bryne FK – kvalitets-

klubb – aktivitet.

Dersom klubber eller lag i nærområdet ønsker å 

diskutere innholdet er det bare å ta kontakt med: 

Espen Undheim på eu@brynefk.no 

eller på 416 33 225.

Hva er en sportsplan? Hvorfor trenger Bryne FK en sportsplan? 
 
En sportsplan er et virkemiddel for å nå de sportslige målsettingene Bryne FK har satt 
både innenfor topp og bredde.

TEKST: ESPEN UNDHEIM
FOTO: KRISTIN LØGE

FRA VENSTRE: Gabriel Høyland, Rune Båtsvik, Ketil Simonsen, Per Gunnar Risa, Tommy H Liland, Nils Gunnar Rage, Bent Apneseth, Egel Storevik, Eivind Karlsbakk

Selge bolig?
Vi hjelper deg!

I samarbeid med

Bruk en megler som
kjenner Bryne!

Vi kjenner hvert område
på Bryne. Vi vet hva vi
skal vektlegge for å selge
akkurat din bolig!
Kontakt oss for en
hyggelig boligprat.

Telefon: 51 77 80 00 eller
e-post: bryne@aktiv.no
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Identitet: Jærens stolthet.

Hovedmål herre elite: Være etablert i 

OBOS-ligaen.

Utviklingsmål elite: 50 % lokale/regionale spillere i A-stallen og 

minst tre egenutvikla i start-ellveren.

Utviklingsmål bredde: Flest mulig – lengst 

mulig. Ha et godt tilbud til alle gutter og jenter som 

ønsker å spille fotball i Bryne FK til de er ferdige med junioralder. 

Hovedmål dame A: Være etablert i 2.divisjon (Vestlandsserien).

Visjon: Bryne FK skal så fotballglede, dyrke  

talent og av og til høste mirakler. 

SPORTSPLANEN FOR 2017 TIL 2019  
HAR FØLGENDE AMBISJONER:

Barnefotball (gutter og jenter).

5-6 år: treningsgrupper og 3`er fotball i turneringer 

for 6-åringene.

7-8 år: første to år av 5`er fotball.

9-10 år: to siste år av 5`er fotballen.

11-12 år: 7`er fotball (veien mot ungdomsfotball).

PLANEN ER VIDERE DELT INN I RETNINGSLINJER FOR:

Ungdomsfotball (gutter og jenter).

13-14 år: 9`er fotball og 11`er fotball.

15-16 år: Elite og bredde innenfor 11`er fotball.

13-15 år: Bryne-Jæder sonesamlingsgrupper

19 år: Bredde 11`er fotball.

Dame A og utviklingsavdeling jentefotball

Toppfotball Herre

A-lag, Bryne 2 og G19-elite.

Selge bolig?
Vi hjelper deg!

I samarbeid med

Bruk en megler som
kjenner Bryne!

Vi kjenner hvert område
på Bryne. Vi vet hva vi
skal vektlegge for å selge
akkurat din bolig!
Kontakt oss for en
hyggelig boligprat.

Telefon: 51 77 80 00 eller
e-post: bryne@aktiv.no
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“Vi går aldri 

    ut.” 

Bente Håland, 
daglig leder

bente@haalandasfalt.no

“Vi går aldri 
 fra en jobb 
   før vi er 
      fornøyd, og 
det ser bra 
  ut.” 

Fremme fra venstre : Paul Addo, Patrick Byskata, Krister Wemberg, Ole Hjelmhaug, Even Sel, Vegar Landro, Truls Sælevik Vagle, Rune Pedersen Bore

Midten fra venstre : Ole Martin Tunheim, Stian Rosseland, Sander Ystanes, Robert Undheim, Marius Halvorsen, Kris Devaux, Oscar Apeland Gonzales, Aram Khalili, 

Adrian Berntsen, Sverre Sele, Kurth Gausland

Bakerst fra venstre : Simen Næss, Bjarne Langeland, Andreas Jacobsen, Jonatan Braut Brunes, Einar Tunheim Lye, Andreas Ueland, Rogvi Asmundur Baldvinsson, 

Mads Bøgild, Geir Dahle Høyland, Niclas Dolmen Håra



KRIS DEVAUX
KEEPER
FØDT: 09-05-911

VEGAR LANDRO
FORSVAR
FØDT: 21-02-834

5
RÓGVI  A. BALDVINSSON
FORSVAR
FØDT: 06-12-89

3
PAUL ADDO
FORSVAR
FØDT: 14-06-90

A-LAGET
SPILLERSTALLEN 2017

6
ANDREAS JACOBSEN
FORSVAR
FØDT: 31-10-93

PATRICK BYSKATA
MIDTBANE
FØDT: 13-08-907



SIMEN NÆSS
ANGREP
FØDT: 10-06-899

SANDER YSTANES
MIDTBANE
FØDT: 13-01-9815BJARNE LANGELAND

MIDTBANE
FØDT: 30-08-9311

TRULS SÆLEVIK VAGLE
MIDTBANE
FØDT: 25-03-9616 ANDREAS UELAND 

FORSVAR
FØDT: 19-09-9917

8
GEIR DAHLE HØYLAND
MIDTBANE
FØDT: 25-11-91

ADRIAN BERNTSEN
MIDTBANE
FØDT: 26-05-9914

10
ARAM KHALILI
ANGREP
FØDT: 28-07-89

MADS BØGILD
ANGREP
FØDT: 06-06-8818



RUNE PEDERSEN BORE
MIDTBANE
FØDT: 25-02-9423

ROBERT UNDHEIM
MIDTBANE
FØDT: 16-05-9220

MARIUS HALVORSEN
KEEPER
FØDT: 13-01-9824

HOVEDTRENER

KEEPERTRENER

KRISTIAN H. MAGNÚSSON
ANGREP
FØDT: 12-06-9126

KRISTER WEMBERG
FORSVAR
FØDT: 21-02-9221

EINAR TUNHEIM LYE
MIDTBANE
FØDT: 27-08-9822

JONATAN BRAUT BRUNES
MIDTBANE
FØDT: 07-08-0019

MEDTRENER/
TOPPSPILLERUTVIKLER

STIAN ROSSELAND

EVEN SEL

OLE HJELMHAUG
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I fjor hadde Bryne FK 90-års jubileum, i år har B-Gjengen 

25-års jubileum.  25 år er lang tid for en supporterklubb. 

Mange lag har prøvd å starte og holdt på en stund for å 

så legge ned igjen. At vi i B-Gjengen har klart å holde liv 

og trøkk sammenhengende i 25 år er fantastisk bra. 

Den eldste er Kongsvinger som ble stiftet i 1977, 
så har vi Ørn Horten i 1982 og Klanen i 1991 
før B-Gjengen kom i 1992. Dette viser at det fin-
nes en god supporterkultur på Jæren og at det 
er mange som er glad i Bryne FK og B-Gjengen.

At vi nå skal spille kamper mot Nardo og Odd 2 
for å nevne noen blir helt feil. Det er ikke her vi 
skal være og det er ikke her vi hører til. Vi har alle 
fått mange spørsmål som  “nå skal dere vel gi 
opp”? “nå skal dere vel bruke fritiden på noe an-
net”? Svaret er veldig enkelt, nei, vi gir aldri opp, 
vi kommer alltid tilbake! Det er det en supporter 
gjør. Vi lever i troen og i håpet. Håpet om elite- 
serien, håpet om cupfinale. Det kan ingen ta fra 
oss og det er noe av det som gjør at vi alltid mø-
ter opp. I med- og motgang.

Nå er det motgang og vi skal brette opp ermene 
sammen med klubben. Vi skal støtte klubben like 

mye og helst mer enn vi har gjort tidligere. Vi har 
et budsjett i år på rett i underkant av 100.000,- og 
det er lenge siden vi har bestilt inn så mye tifo 
som i år, så det blir mye liv på tribunen også i år. 
Antall medlemmer har dessverre gått litt nedover 
de siste årene og det er nok mange grunner til 
det, men i år håper jeg veldig dere har lyst til å 
bli med å bidra til at pilen snur og peker rette 
veien igjen.

Jeg har selv gått på kamper siden jeg var liten 
gutt, og når jeg var 16 år og veldig sjenert tok jeg 
kontakt med styret for jeg ville bli med og bidra 
på stadion. Jeg ble godt tatt imot og vært aktiv i 
B-Gjengen siden det. Nå er jeg leder og har aldri 
angret på at jeg ble en del av B-Gjengen. Jeg 
vet det er mange som sikker kunne tenke seg å 
bidra litt ekstra, ikke nøl med å ta kontakt. Kom 
på kamp, still deg med oss å bli med. Jo flere vi 
er, jo bedre støtte kan vi gi til laget. I fjor hadde vi 

en gjeng gutter som har stått ved siden av oss og 
startet sanger og virkelig vist engasjement. Dette 
er fantastisk kjekt å se, og vi håper enda flere 
vil følge etter. I B-Gjengen er vi alt fra nyfødte til 
pensjonister og alle er velkomne.

Du kan også bidra med støttemedlemskap. Syns 
du vi gjør en fin jobb men ikke ønsker å stå med 
oss? Ingen problem, men vi blir veldig glade om 
du støtter oss økonomisk med et medlemskap.

Voksen 250,- Junior (16år) 150,- Familie 600,-.
Vipps oss gjerne et medlemskap så ordner vi 
resten. Navn: B-Gjengen eller nr: 11622 eller 
sjekk oss ut på www.b-gjengen.com.

 90-års jubileumet til Bryne endte med et tragisk 
nedrykk. La oss håpe jubileumet til supporterne 
ender i motsatt ende, med opprykk!

TEKST/FOTO: MORTEN SELAND 
B-GJENGEN

B-GJENGEN  



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

GABBA 

REPLAY

MOODS OF NORWAY

ANERKJENDT

JOHNNY LOVE

UBER

NN07

LACOSTE SKO

TOMS SKO

T.G.A SKO 

GRAM SKO

DESTREZZED 

URBAN PIONEERS

Følg Eikhi på facebook, instagram og snapchat
www.eikhi.no



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 FORD

Bryne

KJERNEPARTNERE

DRAKT/BREDDEPARTNERE

SAMARBEIDSPARTNERE

NETTVERKSPARTNERE

HOVEDPARTNER



PROFILPARTNERE

Trim Towers i Sandnes og
Stavanger sentrum
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”OKKA” 
BRYNESUPPORTERE 

Det som er litt spesielt, er at disse tre karene kjen-

te ikke hverandre når de vokste opp på Helleland. 

Karene har blitt kjent på Bryne stadion, og de har 

utviklet et godt vennskap. 

-Dere er fra Helleland hele gjengen, og da tenker 

jeg Egersund og fotballklubben EIK? Hva skjedde?

- Ja, det er jo litt spesielt egentlig. Men Bryne FK 

har lang historie som toppklubb, og når du først har 

fått kjærligheten til et lag, så byttet du ikke bare fordi 

de går ned en divisjon, sier Morten. – Jeg har vært 

Brynesupporter siden tidlig 90-tallet. En kompis av 

meg hadde gått på Brynekamper med faren sin 

siden han var ganske liten. En gang fikk jeg være 

med, og da var det gjort. Jeg har fulgt laget både i 

medgang og motgang siden da. 

Kjetil, han er faktisk en tidligere Vikingsupporter. – 

Ja tenk det, forstår ikke hva jeg holdt på med da, 

sier Kjetil og ler godt. – Det var på den tiden jeg 

hadde kvinnfolk på Bryne, og faren hennes tok oss 

med på kamp. Da var det gjort, jeg har vært Bryne-

fan siden da. 

Kjetil og Bjørn Erik bor i dag i samme bofelleskap i 

Egersund, og de spiller fotball på Eiger HC-lag. 

Bjørn Erik er veldig interessert i fotball. Han heier 

både på Bryne FK og EIK. I tillegg leser han mye 

fotballitteratur, spesielt fra engelsk fotball. Han er 

medlem i 6 supporterklubber i England. Og selvsagt 

medlem i både B-Gjengen og Tigerklubben (EIK). 

- Jeg har ihvertfall ikke tid til kvinnfolk, sier Bjørn 

Erik. Og jeg har en utfordring med tanke på at Bry-

ne og EIK skal møtes i ligaen. Det blir vanskelig, 

kanskje det er greiest med uavgjort – iallfall for meg, 

sier Bjørn Erik. 

Disse tre karene fra Helleland snakker mye om fel-

leskapet de har fått gjennom lidenskapen sin. Mor-

ten er ihuga Leeds-fan, Kjetil Chelsea-fan, mens 

Bjørn Erik er ”altetende”. De er skjønt enige i at de 

liker godt den sosiale faktoren med engelsk fotball, 

pubbesøk, mat, mingling, og kunne tenkt seg mer 

av det i norsk fotball. 

- Jeg reiser mye til England for å følge Leeds, for-

teller Morten. Og samholdet, engasjementet som er 

rundt laget, det er magisk. Morten drar det så langt 

at han mener fotballidenskapen er den maskuline 

formen for yoga. 

Morten har fulgt Bryne FK i mange år, og han kunne 

tenkt seg enda mer engasjement rundt laget. Han 

mener Bryne FK er flaggskipet til byen Bryne. – 

Jeg syns det er viktig at laget får støtte fra byen og 

nærområdet, vi trenger Bryne som en del av topp-

klubbene i Norge. Og slik avslutter Morten, med en 

utfordring fra Helleland til folket : ”Er du en av de 

som kunne tenkt deg turen til Ullevål dersom Bryne 

FK kom til cupfinalen igjen?” -Da bør du vurdere å 

stille opp på et par kamper i løpet av året. 

Kjetil Myklebust, Morten Eia og Bjørn Erik Lomeland har tre ting til felles. Alle er oppvokst på 
Helleland, de er lidenskapelig opptatt av fotball, og de digger Bryne FK. 

TEKST/FOTO: KRISTIN LØGE

FRA VENSTRE : KJETIL MYKLBUST OG MORTEN EIA GÅR FOR DIREKTE OPPRYKK OG STÅR ØVERST I KORGA. MENS BJØRN ERIK LOMELAND, SOM ER FAN 

AV BÅDE BRYNE FK OG EIK, ER LITT USIKKER, OG HOLDER SEG ET HAKK NEDENFOR DE ANDRE.
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TEKST/FOTO: KRISTIN LØGEFRA  
ROSSELAND BK  
TIL BRYNE FK
Siste tilskudd i Brynetroppen 
i år er Kristian Heimdal 
Magnusson, som tidligere har 
spilt for Rosseland BK.

Kristian Heimdal Magnusson (25) har signert for 

Bryne FK. Han har i første omgang signert en 

amatørkontrakt ut inneværende år. Spilleren som 

kommer fra Rosseland BK har trent med klubben 

i vinter, og scoret blant annet to mål i privatkampen 

mot Staal Jørpeland, og i skrivende stund, han 

scoret også i siste treningskamp på Kåsen, mot 

EIK.

- I Kristian får vi en type med litt andre ferdigheter 

og egenskaper enn de vi har fra før. Han 

kommer garantert til å være et friskt pust for oss med 

sin arbeidskapasitet, løpsstyrke og avslutnings- 

ferdigheter, sier hovedtrener Ole Hjelmhaug.

- Kristian har i første omgang fått en amatørkon-

trakt, og nå er det opp til ham selv og gripe mulig-

heten. Vi har vært tydelige på at vi også vil drøfte 

muligheten for en profesjonell kontrakt, dersom 

han viser at han kan ta nivået, sier daglig leder 

Asle Tjøtta. - Vi er veldig fornøyd med å få med 

oss Kristian i troppen, og er sikre på at han vil 

passe godt inn, avslutter Tjøtta.

Og som dere kan se er det flere som er fornøyd 

med å få Kristian med i Bryne FK, gjengen på 

bildet er med på PFO ordningen til Bryne FK. I 

tillegg er han hjelpelærer på Rosseland skole, og 

kjenner flere av denne flotte gjengen. 

TORGPLASSEN 20
4365 NÆRBØ 

tlf 51 43 35 16

FRA VENSTRE : AUD ELIN HESKJE, TUVA MEHUS, OSKAR SAMUELSEN, FRØYA SÆLEVIK KJET-

LAND, VETLE BORE, SANDER HÅLAND, JESPER UNDHEIM,  LUCAS STOKKELAND SANDVIK, EIRIK 

SKARSAUNE, JEPPE SKRETTINGLAND, OLAI ULLAND SANDSMARK
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2017 - DET 
SPORTSLIGE 
OPPLEGGET 

Til tross for at Bryne forrige år rykket ned til 2. divi-

sjon drives klubben svært profesjonelt. Dette er noe 

som var voldsomt viktig både for trenerteamet og 

klubben. Nemlig at vi ikke skal legge oss ned, men 

se fremover, se muligheter og utvikling.  

Ole Hjelmhaug har som kjent det sportslige an-

svaret. Med seg har han medtrener Even Sel og 

keepertrener Stian Rosseland. I tillegg har klubben 

et støtteapparatet bestående av representanter fra 

naprapatlandslaget, med Ole Martin Tunheim og 

Atle Soma. Livskraft, med Helene Lerbrekk, samt  

Arne Tjåland som sitter i sportslig utvalg sammen 

med Hans Olav Frette, Eivind Karlsbakk og Kai Ove 

Stokkeland.

Vi drar lasset sammen

Ole Hjelmhaug er en dyktig leder som er flink til å 

involvere de andre i teamet, understreker medtre-

ner Even Sel. Vi har alle våre oppgaver og våre an-

svarsområder. På denne måten utfyller og utfordrer 

vi i teamet hverandres kvaliteter, slik at vi sammen 

står sterkere.   

Trenerteamet jobber altså tett sammen, og de har 

en krystallklar filosofi for hvordan Bryne skal frem-

stå. Det jobbes kontinuerlig med den taktiske biten, 

slik at spillerne gjennom trening og analysearbeid 

forstår og behersker sine roller både offensivt og 

defensivt. Her følges guttene nøye opp forteller 

Ole Hjelmhaug. Vi bruker blant annet mye tid på 

video, hvor spillerne får mulighet til å se seg selv 

i aksjon. Dette gjøres for at vi sammen kan vide-

reutvikle både de individuelle ferdighetene til hver 

enkelt, samt at vi som lag i større grad fremstår slik 

vi ønsker. Vårt overordnede mål er at alle spillerne 

skal kunne alle rollene, og til enhver tid vite hva som 

skjer. Her er vi kommet et veldig godt stykke på veg. 

 

Utover det taktiske fokuseres det voldsomt på den 

fysiske biten. Vi skal være godt trent sier Ole Hjelm-

haug. Her er Arne Tjåland en ressurs. Han har vært 

ute og fått en del kunnskap og nye impulser om 

nettopp moderne fysisk trening i fotball. 

 

For at spillerne skal takle den fysiske belastningen, 

samt få nødvendig restitusjon og næring bruker vi 

naprapatene Ole Martin Tunheim og Atle Soma, 

samt Helene Lerbrekk på ernæring. Vi måler blant 

annet spillernes fettprosent. Her har Helene Ler-

brekk sammen med spillerne et mål og et krav om 

hvor en bør ligge for å kunne beherske sine ar-

beidsoppgaver, forteller Ole Hjelmhaug videre. 

I tillegg må vi ikke glemme den fantastiske jobben 

som gjøres ellers i klubben påpeker Ole Hjelmhaug. 

Jeg tar av meg hatten for folk som frivillig stiller opp 

og legger til rette for at vi og spillerne kan konsentre-

re oss om å gjøre jobben vår etter beste evne. Edith 

Håland Sele som jobber på huset, stiller opp og la-

ger fellesmiddag til 25-30 personer etter en fysisk 

tøff onsdagsøkt. Dette måltidet er særdeles viktig, 

ettersom klubben da får kontrollert at spillerne får i 

seg riktig næring. Kurth Gausland har vi med oss, 

han er på feltet hver eneste dag. En humørspreder 

som gjør en fantastisk jobb for klubben. Lagleder 

Sverre Sele, med ansvaret for utstyr gjør også en 

kjempejobb rundt laget. 

Det hersker ingen tvil om at det først og fremst er spillerne som må gjøre jobben ute på 
gressmatten, men for at A-laget skal være 100% rustet til å yte maksimalt forsikrer hovedtrener 
Ole Hjelmhaug om at det jobbes knallhardt på ”bakrommet”. Alle i teamet rundt A-laget har sine 
skreddersydde roller slik at maskineriet skal gå så knirkefritt som overhodet mulig. 

TEKST: PAUL OVE LALAND
FOTO: SVENN OLAV SELE,  

KRISTIN LØGE
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Kommende sesong

Om den kommende sesongen har Ole Hjelmhaug 

følgende å si. 

Vi har havnet i en tøff avdeling, ingen tvil om det. 

Både Hødd og EIK satser knallhardt, i tillegg tror jeg 

både Hønefoss, Fram Larvik, Nest-Sotra og Notod-

den kan hevde seg. Samtidig som vi har ambisjoner 

selv. Det blir knalltøft og det er mange kamper som 

skal spilles. Trolig blir det mange jevne kamper, hvor 

det blir avgjørende å bikke resultatene i vår favør.

 

Det har vært en del utskiftning i troppen etter ned-

rykket, men vi er fornøyde med de vi har fått inn, vi 

er fornøyde med troppen. Vi føler vi har god balan-

se i troppen, med god dekning på de fleste plasser. 

Vi har spillere som utfordrer og pusher hverandre 

i alle ledd, og ikke minst så har vi et vanvittig bra 

samhold i gruppen. Summen av dette tror jeg vil 

gi oss mange poeng i årets sesong, avslutter Ole 

Hjelmhaug.  

NEDERST FRA VENSTRE: ATLE SOMA, HELENE LERBREKK, OLE MARTIN TUNHEIM

ØVERST FRA VENSTRE: ARNE TJÅLAND, EVEN SEL, OLE HJELMHAUG, STIAN ROSSELAND OG JUNIORTRENER/PFO ANSVARLIG ALEKSANDER MIDTSIAN
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Sted: Soldoggvegen 1-9, 4345 Bryne.  
Kontakt: Magne Skårland, Telefon: 915 73 157, E-post: magne.skarland@blockwatne.no

Langåpent på tirsdager til kl. 19

Eneboliger, BRA fra 167 m2. Priser fra 5 598 000,-

Byggingen har startet! Flotte familieboliger med gode planløsninger i populært  
område. Alle våre boliger leveres nøkkelferdig, med høy standard. Opparbeidet  

tomt og hvitevarer - ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.

Soldoggvegen 1-9 Eivindsholen

Illustrasjon

blockwatne.no/soldoggvegen

Nyt livet i en splitter ny bolig


