
miniPOSTEN
TIL GRATIS DISTRIBUSJON I EIGERSUND KOMMUNEAUGUST 2017 

20
17

S 4
LES OM

LYNGDALCUP

S 10
LES OM CUP 

NO. 1

S 16 S 19 S 36S 35
SAKEN OM

MIDTPUNKT EIGERØRY

INFOHEFTE OM

KLUBBEN

REFLEKSJONERINGEN FERIE PÅ 

PENSJONISTGJENGEN



2 3

Jeg har akkurat kommet tilbake til hytten i 
Mandal etter et besøk på gamle Kristiansand 
Stadion hvor jeg var for å se Fløy forberede seg 
til helgas kamp. I løpet av sommeren prøver 
jeg å besøke andre klubber for å få tips og 
inspirasjon å ta med meg når arbeidet starter 
opp igjen etter ferien. 

Det er spennende å se på satsingen i flere av  
klubbene i sør. Det er ikke få 2-3 div. lag som
kommer derfra.  Som tidligere Start spiller og nå 
stor Start sponsor Eftevaag skriver på nettet…… 
Barna trenger helter å se opp til. Disse gir moti-
vasjon til å spille fotball og til å drive idrett. Alle 
klubber trenger et flaggskip til å være stolte av.
 
Hjemme er Jan Tore Hovland er i full gang med 
miniposten og innimellom må mail sjekkes.  
Hovland tar ikke ferie fra skrivingen.
 
På mobilen tikker meldingene inn fra Cup 1 i  
Danmark hvor Eiger stiller med mange lag. Mange 

gjør det godt og jenter 16 kom helt til finalen. Det 
gror godt nå i Eiger og den store utbyggingen som 
er i området gjør at det blir stadig flere medlemmer.
 
På en formiddagstur til Søgne treffer jeg Marit 
Skadberg som nettopp har snakket med noen 
venner som er på Cup 1. De kan ikke skryte nok av 
cupen og Marit og undertegnede er litt deppa siden 
vi ikke har anledning til å være der dette året. For 
min del er dette første året siden 1999 at jeg ikke 
er på turnering om sommeren og da er det som om 
noe mangler.
 
På en snartur hjemme for å få unnagjort noe  
kontorarbeid treffer jeg pensjonistgjengen som er 
i full sving. Er dere her midt i ferien spør jeg. Ja, vi 
må få ferdig utstyrsbodene før vi kan ta ferie. Hele 
våren har de jobbet med forefallende arbeid på 
anlegget, og vi kan ikke annet enn å takke!
 
Espen Egebakken og resten av gjengen rundt HC 
laget har gjennomført en prikkfri turnering. Hele 12 
lag var tilstede. Det har vel aldri vært så mye smil 
og latter i Hålå på en gang. Næringslivet i Egersund 
stilte gladelig opp med T- skjorter og fine premier 
til deltakerne. Rosinen i pølsa var nok da vår alltid 
tilstedeværende ordfører Odd Stangeland delte 
ut premiene for vel gjennomført turnering. Dette 
betyr mye for både deltakerne og de rundt disse 
fantastiske lagene. Takk til Odd for at du tar deg tid 
til slike gjøremål i en travel hverdag!
 
Da vårsesongen startet hadde vi fått to nye lag 
i Eiger. Vi hadde fått nytt damelag ledet av Jarle 
Gløpstad og Eiger 3 var også et faktum. Damelaget 
består av en fin mix av unge og gamle spillere. De 
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kommende år vil det komme mange unge talent-
fulle spillere opp på damelaget og Eiger FK kan 
på sikt få et spennende damelag. Når det gjelder 
Eiger 3 er dette et lag som for en stor del består av 
gamle travere som har spilt på Eiger FK sine A- lag 
tidligere, og som det nå er «børstet støv av». Det de 
har prestert på kampene hittil viser at de ikke har 
glemt gamle kunster.
 
Så til en sak som ikke har vært fullt så gøy for 
Eiger. Nemlig rettsaken mellom Globe Group og 
Eiger. Dette er en sak som har krevd mye tid og 
krefter fra ledelsen i klubben og som har vært en 
stor belastning for alle rundt. Det er aldri gøy når 
det kommer saker som berører nabolaget. Heldigvis 
vant Eiger saken og vi kan bruke tid og ressurser 
på å jobbe videre med planer som vi har for å 
styrke tilbudet til barn og unge.
 
I starten på sommerferien var Levante tilbake for å 
holde fotballskole. Over 40 lærevillige, ungdommer 
var til stede på skolen. Jeg var så heldig å få være 
tilstede på hele denne fotballskolen og var mektig 
imponert over nivået til spillerne. Her kommer det 
garantert mange A -lags spillere på både dame og 
herre siden. Med rette holdninger og rett trening 
tror jeg faktisk det er flere her som kan nå veldig 
langt med idretten sin.
Det var spillere fra hele Dalane representert og 
vi hørte mange gode ord om opplegget. Som jeg 
tidligere har uttalt, er de fotballskolene Levante 
holder nok det beste jeg har sett jeg på mine 20 år 

i fotballen. Samarbeidet med Levante skal utvides 
og allerede nå til høsten reiser et av våre lag ned 
for å trene der en uke.
 
To av banene våre har i vårsesongen byttet navn 
til Dalane Energi banen og B&G banen-Hålå. 
Etter å ha bygget kunstgressbane nr. 3, nå kalt 
B&G banen- Hålå er vi nå i gang med planleggingen 
av den nye innendørshallen. Dette har dratt litt ut 
da vi måtte se utfallet av hvor den nye skolen ble 
lagt. Det jobbes og med et samarbeid med  
kommunen om mulig bruk av Eiger FK sitt anlegg 
under skolebyggingen.
 
Andrè Olsen og gjengen har i år som tidligere år 
gjennomført sommer AFO. Dette året var det rekord 
påmelding. Andre hadde lagt opp til et spennende 
program med bading, grilling, turer i nærområdet 
og besøk på politistasjonen. Andrè er også leder 
for FFO som også har rekordpåmelding dette året, 
men vi har plass til enda flere, så det er bare å ta 
kontakt.
 
Til slutt vil jeg takke alle frivillige i Eiger for det 
store arbeidet dere legger ned. Jeg vil og få benytte 
anledningen til å ønske alle en fortsatt god sommer 
og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til 
høst sesongen 2017.

THOR

JOSTEIN
HAR ORDET

HILSEN THOR JOSTEIN DYRNES, 
DAGLIG LEDER, EIGER FK
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LYNGDALCUP
VÅT LYNGDAL CUP – 2017

Årets Lyngdal Cup går nok inn i historien som 
en av de våteste» i manns minne». Nærmest 
daglige store nedbørsmengder og overvann på 
banene er ikke hverdagskost i sørlandsbyen.

Været kan man som kjent ikke gjøre så mye med, 
men de som trolig var minst affisert av det var nok 
spillerne. Med stort pågangsmot gjøv de løs på 
kampene og samtlige lag stod for gode sportslige 
prestasjoner. 

Fredagens disco var et høydepunkt for en del av 
spillerne og besøk i Sørlandsbadet er etter hvert 
blitt obligatorisk for samtlige. Været gjorde imidler-
tid at det til tider var kø for å komme inn. Opp mot 
to timers venting for å komme inn var det en av 
dagene.

I barnefotballen skal det være lite fokus på 
resultater, men i Lyngdal Cup har man hengt opp 
kampoppsett med resultatoversikt siden turne-
ringen startet. Etter at cupen også fikk sin egen 
hjemmeside for 15 år siden har resultatene havnet 
her i tillegg. 

Gutter 10 lag 2

Gutter 12

Gutter 11 lag 1

GUTTER 10 LAG 1 tapte som eneste Eigerlag 
samtlige kamper. Med et lag bestående av både 9 
og 10 åringer – gutter og jenter, kan gjengen likevel 
si seg godt fornøyd. Laget hadde fin stigning utover 
i turneringen og i de siste to kampene var de svært 
nære ved og få «sitt første poeng».

GUTTER 10 LAG 2 var nok noe uheldige som tapte 
flere jevne kamper. Laget gav imidlertid aldri opp 
og i turneringens siste kamp kom da også en 
velfortjent seier!

GUTTER 11 LAG 1 vant fire kamper og spilte uav-
gjort i den siste. Meget imponerende av laget som 
også klarte å vippe noen jevne kamper i sin favør.

GUTTER 11 LAG 2 hang bra med i alle sine kamper. 
Noen knepne tap og en uavgjort ble fasiten for gut-
tene som nok er på plass i Lyngdal også neste år.

JENTER 11 hadde et knepent tap og en uavgjort, 
resten endte med seier. På turneringens siste dag 
var både pasningsspill og effektivitet en fryd å se 
på og jentene kunne juble for to storseire.

GUTTER 12 bodde som eneste Eiger-lag på skole i 
årets Cup. Det fungerte ypperlig – både sportslig og 
sosialt. På banen ble det tre seire og to tap. Seieren 
over Kåsen i siste kamp sørget for at jærbuene fikk 
sitt eneste tap i turneringen og viste potensialet i 
laget! 
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KAMPOPPSETT LYNGSDALCUP 2017

Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Lørdag

Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Lørdag

Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Lørdag

Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Lørdag

Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Lørdag

Torsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag

10:00
16:20
19:00
11:20
17:00

11:20
08:00
17:40
12:50
18:40

12:10
10:00
14:10
13:30
16:10

08:40
08:40
12:10
11:20
15:30

12:50
11:20
16:20
13:30
17:50

09:20
14:10
10:40
09:20
17:50

VARHAUG IL 2 GUTTER 10
EIGER FK 1 GUTTER 10
BRYNE FK 2 GUTTER 10
SOKNDAL IK 2 GUTTER 10
EIKEN/HÆGEBOSTAD. 1 GUTTER 10

ROSSELAND BK 3 GUTTER 10
AUSTRÅTT IL 2 GUTTER 10
EIGER FK 2 GUTTER 10
EIGER FK 2 GUTTER 10
VOLL IL 1 GUTTER 10

EIGER FK 1 GUTTER 11
EIGER FK 1 GUTTER 11
EIGER FK 1 GUTTER 11
BOGAFJELL IL 2 GUTTER 11
EIGER FK 1 GUTTER 11

EIGER FK 2 GUTTER 11
EIGER FK 2 GUTTER 11
EIGER FK 2 GUTTER 11
EIGER FK 2 GUTTER 11
EIGER FK 2 GUTTER 11

EIGER FK 1 JENTER 11
EIGER FK 1 JENTER 11
EIGER FK 1 JENTER 11
EIGER FK 1 JENTER 11
EIGER FK 1 JENTER 11

EIGER FK 1 GUTTER 12
EIGER FK 1 GUTTER 12
EIGER FK 1 GUTTER 12
EIGER FK 1 GUTTER 12
EIGER FK 1 GUTTER 12

EIGER FK 1 GUTTER 10
BOGAFJELL IL 1 GUTTER 10
EIGER FK 1 GUTTER 10
EIGER FK 1 GUTTER 10
EIGER FK 1 GUTTER 10

EIGER FK 2 GUTTER 10
EIGER FK 2 GUTTER 10
LYNGDAL IL 1 GUTTER 10
MIDTBYGDEN IL 2 GUTTER 10
EIGER FK 2 GUTTER 10

HAVDUR IL 1 GUTTER 11
FIGGJO IL 1 GUTTER 11
HELLELAND IL 3 GUTTER 11
EIGER FK 1 GUTTER 11
FARSUND IL 1 GUTTER 11

MIDTBYGDEN IL 1 GUTTER 11
LYNGDAL IL 7 GUTTER 11
KLEPP IL 3 GUTTER 11
HAVDUR IL 2 GUTTER 11
EXPRESS 2 GUTTER 11

VARHAUG IL 1 JENTER 11
TORVASTAD IL 1 JENTER 11
SANDVED IL 1 JENTER 11
LYNGDAL IL 1 JENTER 11
KLEPP IL 1 JENTER 11

VARHAUG IL 1 GUTTER 12
STAAL JØRPELAND 1 GUTTER 12
ROSSELAND BK 2 GUTTER 12
LYNGDAL IL 4 GUTTER 12
KÅSEN IL 2 GUTTER 12

14-2
0-8
9-0
3-2
5-3

6-3
8-6
1-5
2-3
3-4

3-3
5-2
3-0
4-5
4-2

1-3
1-1
0-3
2-4
4-6

3-4
6-1
4-4
13-0
7-0

7-4
2-6
2-7
6-2
9-6

G 10
G 10
G 10
G 10
G 10

G 10
G 10
G 10
G 10
G 10

G 11
G 11
G 11
G 11
G 11

G 11
G 11
G 11
G 11
G 11

J 11
J 11
J 11
J 11
J 11

G 12
G 12
G 12
G 12
G 12

Dag Kl “Hjemmelag” “Bortelag” Resultat MålscorereKlasse

KAMPOPPSETT LYNGSDALCUP 2017

Lucas Vold, Johannes Netland

Jonah Myklebust, Lucas Vold
Kasper Bjørløw, Lucas Vold, Johannes Netland

Gabriel Skandsen, Nikolai Noreng, Jørgen Omdal
Gabriel Skandsen (3), Jørgen Omdal (3)
Gabriel Skandsen
Gabriel Skandsen (2)
Gabriel Skandsen (2), Jørgen Omdal, Nikolai Noreng

Emrik Andersen (2), Theodor Friestad
Even Rinden (2), Oscar Ekblom, Herman Løyning, Elias Levang
Emrik Andersen (2), Herman Løyning
Mathias Tunheim (2), Herman Løyning (2), Elias Levang
Herman Løyning (2), Emrik Andersen, selvmål

Mathias Tunheim
Henrik Bakkehaug

Mathias Tunheim, Tommy Skipstad
Mathias Tunheim, Tommy Skipstad, Kevin Hammer, Henrik Bakkehaug

Oda Sæstad (2), Tilla Klippen
Tilla Klippen (3), Oda Sæstad (2), Ane Myklebust
Elise Mjølhus, Oda Sæstad, Synniva Teige, Nora Wiggen
Oda Sæstad (5), Tilla Klippen (3), Elise Mjølhus (2), Synniva Teige (2), Ane Myklebust 
Nora Wiggen (2), Ane Myklebust (2), Synniva Teige, Elise Mjølhus, Tilla Klippen

Jørgen Kydland (2), Christoffer Lindø, Thomas Andreassen, Vetle Jondal, Marius Eliassen, Henrik Hovland
Henrik Hovland, Petter Johansen
Christoffer Lindø, Marius Eliassen
Marius Eliassen (2), Petter Johansen, Sebastian Randen, Vetle Jondal, Thomas Andreassen
Thomas Andreassen (2), Jørgen Kydland (2), Petter Johansen (2), Vetle Jondal, Marius Eliassen, Johans Zere

J11
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10 11

CUP NO 1

Fra venstre Hilde Figved, Frida Skibstad Jondal, Lise Hetland, Silje Figved, Lidia Eyob, Anna Elin Seglem, Ine Bilstad, Ragna Rekkverk, Silje Solli, Elise Tengs, 
Elise Stokset Hansen, Ulrikke Leidland Sæstad,  Dorthe Skibstad , Thyra Løyning, Live Slettebøe, Ingrid Rinden og Elise Larshus.

J16 overrasket de fleste med innsatsen i årets 
Cup No.1 i Frederikshavn. Eventyret som startet 
med tre seire av fire mulige, 15-2 i målforskjell 
og rett til a-sluttspillet etter innledende kamper, 
skulle ende helt i finalen.

Også her holdt Eiger-jentene godt følge med svenske 
Lekstorps IF og en svært spennende finale gikk til 
både ekstraomganger og straffesparkkonkurranse 
etter 1-1 ved ordinær tid. Eigers mål kom i etterkant 
av et godt slått frispark signert Elise Stokset Hansen. 
Ballen var innom både flere Eiger- og ”svenske-bein” 
før den lå i nota. 

Straffesparkkonkurranse kan være bingo og akkurat 
denne gangen trakk Eiger taperloddet ettersom 
svenskene vant 5-4. Tapere var det imidlertid ingen 
på J16 som følte seg som etter endt finale. Sølvet 
ble mottatt som om det var gull og en svært fornøyd, 
men sliten gjeng kunne sette kursen hjemover.
Vanligvis så seiersvante J13 havnet i b-sluttspillet 
etter en seier og to tap i gruppespillet. I det såkalte 

mellomspillet gikk det litt bedre med to seire og 
et tap. Det var likevel nok til å komme til b-finalen 
og her viste Eiger-jentene hva som bor i dem og 
utklasset Turbine Potsdam med 4-0. Eigers J13 
sørget med det for sølvtøy med hjem. Målene i 
finalen sørget Marion Zakariassen (2), June Kvamsø 
og Kamilla Hansen for.

B-finale ble det også for G13 etter at de innledende 
kampene gav to uavgjort og tre tap. B-sluttspillet 
gav i tur og orden 9-2 seier over danske Bangsbo 
Freja, 3-2 over Ajesaia fra Madagaskar og 3-0 over 
Åkra i semifinalen. I finalen ble det imidlertid et 
knepent 0-1 tap for Makati fra Fillipinene.

G16 laget innledet med tre strake tap før det ble en 
seier og en uavgjort i b-mellomspillet. Guttene kom 
seg etter hvert til semifinalen her der Elite Soccer 
fra Guatemala ventet. Eiger-guttene var best og vant 
3-0. Målene i semifinalen ble besørget av Kristian 
Brekke, Viktor Shelby og et selvmål. I finalen stod 
Åkra på motsatt banehalvdel mot et Eigerlag som 

J16 - sølv i Cup No 1 2017!

Eiger 2 G10.

Bak fra venstre: Oscar Sæstad (assistent) Jarl Andre Aaserud, Kristian Garpestad, Vebjørn Karlsen, Kristian Eia, Matias L. Løyning, Karsten Østebrød (trener)
Foran fra venstre: Anders Rasmussen, Erlend Kvåle, Vegard Merkesdal, Sander Wilhelmsen, Kristian Vigrestad, William Skåra, Ørjan Thorsen, Stian Wersland
Liggende: Mathias Gunnarsen, Frode U. Vinningland

G19

Forts neste side

virkelig fikk opp dampen etter hvert som turnerin-
gen skred fram. I finalen var imidlertid Åkra best og 
kunne juble for 3-1 seier. Eigers mål ble besørget 
av Marius Karlsen.

G19 imponerte med to seire, to uavgjort og et 
tap i innledende kamper. Det holdt til semifinale i 
a-sluttspillet, men arrangørklubben Frederikshavn 
ble for sterke og gikk til finalen med 4-0 seier i 
bagasjen.

Søskenlaget var på plass også i år, med spillere fra 
både Eiger og Bjerkreim. To seire og et tap 
innledningsvis gav a-sluttspill. Men her ble det 
tre stortap mot Peruviansk, dansk og portugisisk 
motstand.

Bak fra venstre: Rine Hetland, Elisa Svanes, Hanna Rødland, Marion Zakariassen, 
Silje Helgesen, June Kvamsø, Kamilla Hansen.
Foran fra venstre: Kristjane Seglem, Leah Myklebust, Oda Sæstad, Aurora Fluge, 
Lotte Gunnersen, Iselin Leidland. 
Bakerst: Trener Vidar Kvamsø.

J13
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RESULTATER CUP NO. 1 2017

 Eiger, Norway
 Frederikshavn 3(B10), Denmark 

 Bangsbo 1(B11), Denmark
 Eiger, Norway
Himmelev Veddelev BK, Denmark 
Foot Generation(B10), Portugal 

 HEI IL, Norway
 Ås IL 1, Norway
 Eiger, Norway
 Eiger, Norway
 San Francisco Seals, USA
 Bangsbo Freja, Denmark 

 Ajesaia, Madagascar 
 Eiger, Norway
 Eiger, Norway

 Eiger FK, Norway
 Eiger FK, Norway
 Turbine Potsdam, Germany
 Eiger FK, Norway
SK Vedavåg Karmøy, Norway 
 Turbine Potsdam, Germany
 Eiger FK, Norway

 Assens FC, Denmark
 Eiger FK , Norway
 Eiger FK , Norway
CMC, Marocco 
 Eiger FK , Norway
 Eiger FK , Norway
 Eiger FK , Norway

 Eiger FK, Norway
 Bremerhaven, Germany

 Vang FL, Norway
 Eiger FK, Norway
 Eiger FK, Norway
Åkra IL, Norway

 Eiger FK, Norway

 SK Haugar, Norway
 Grindsted, Denmark

 Eiger FK, Norway
 Eiger FK, Norway
 Eiger FK, Norway
Frederikshavn, Denmark

 KS Sarma-Wola, Poland
 Eiger, Norway

 Eiger, Norway
 Cantelao, Peru
 Eiger, Norway
 Eiger, Norway

 Eiger, Norway
 Eiger, Norway
 Bornholm Elite, Denmark
 Makati, Philippines
 Eiger, Norway
 Eiger, Norway

 Eiger, Norway
Åkra IL 1, Norway
Makati, Philippines 

 Marin FC 2, USA
 Bjerkreim IL, Norway
 Eiger FK, Norway
Åkra IL, Norway
 Eiger FK, Norway
 Eiger FK, Norway
 Turbine Potsdam, Germany

 Eiger FK , Norway
 Scandia United, USA
 Tistedalen TIF, Norway
 Eiger FK , Norway
Frederikshavn 2, Denmark
Elite Soccer, Guatemala
Åkra IL, Norway

 Sæby Skjold, Denmark
 Eiger FK, Norway

 Eiger FK, Norway
 Scandia United, USA
 Turbine Potsdam, Germany
 Eiger FK, Norway

Lekstorps IF, Sweden

 Eiger FK, Norway
 Eiger FK, Norway

 Ås IL, Norway
 Frederikshavn, Denmark
 TSV Abbehausen, Germany
 Eiger FK, Norway

1-0
1-8

9-0
0-6
8-0
5-1

2-2
0-0
0-5
0-1
1-0
2-9

2-3
3-0
0-1

1-6
1-0
4-1
1-0
0-1
5-1
4-0

3-1
1-5
0-8
0-0
3-0
3-0
1-3

3-0
0-8

0-3
1-2
2-1
2-3 
(e.e.o)
3-5 
(e.e.o 
og str.konk)

2-0
2-3

2-1
1-1
1-1
4-0

G 11
G 11

G 11
G 11
G 11
G 11

G 13
G 13
G 13
G 13
G 13
G 13

G 13 - B-kvart
G 13- B-semi
G 13- B-finale

J 13
J 13
J 13
J 13
J 13
J 13
J 13 - B-finale

G 16
G 16
G 16
G 16
G 16
G 16 B-semi
G 16 B-finale

J 16
J 16

J 16
J 16
J 16 A-kvart
J 16 A-semi

J 16 A-finale

G Junior
G Junior
G Junior

G Junior
G Junior
G Junior A-semi

Sø
sk

en
la

g Stian Skjæveland
Henrik Tengesdal (2), Vetle Jondal (3), 
Herman Løyning, Even Rinden, 
Stian Skjæveland

Stian Skjæveland

Peder H. Grastveit, Patrik Ege

Håvard Leidland (2), Jone A. Skåland (2), 
Markus K. Olsen, Ørjan Tingbø, Oliver Årstad,
 Mathias S. Henriksen, Simen Håland
Tobias Skogen (3)
Tobias Skogen (2), Mathias S. Henriksen

Aurora Fluge
Marion Zakariassen
Kamilla Hansen
June Kvamsø
Iselin Leidland
Lotte Gundersen
Marion Zakariassen (2), June Kvamsø,
Kamilla Hansen

Sergej Tsirunj
Øyvind Garpestad

Øyvind Garpestad (2), Vidar Vestbøstad
Kristian Brekke, Viktor Shelby, selvmål
Marius Karlsen.

Elise Larshus, Lise Hetland, Elise Tengs
Ine Bilstad (2), Dorte Skibstad, Ragna Løyning, 
Silje Figved, Anna Elin Seglem, Elise Tengs
Hilde Figved, Ragna Løyning, Ine Bilstad

Ine Bilstad (2)
Anna Elin Seglem, Silje Figved, Ine Bilstad

Hilde Figved med mål i ordinær tid der 
det ble 1-1

Matias L. Leidland, Kristian Garpestad, 
Vegard Merkesdal
Matias L. Leidland, Kristian Garpestad
Kristian Garpestad
Sergej Tsirunj

Hjemmelag Bortelag Res.Res. Mål scorere

Juniorlagets Stian Wersland (t.h) med en kraftfull inngripen

Vebjørn Karlsen i aksjon i Frederikshavn



EGERSUND
Bilservice Egersund AS
Høljebakkane 1a, 4373 Egersund
E-post : post@bilegersund.no 
Telefon: 48 00 80 00 www.bilegersund.no

NYE FIESTA

Bilen er i butikken og 
er klar til prøvekjøring!

Fra kr

199.000,-

M & G Elektro AS, Kvellurveien 1A, 4373 Egersund. 
E-post: post@mgelektro.no, www.mgelektro.no
Tlf.: 51 49 49 10 (24t vakttelefon), Faks: 51 49 49 11. 
Butikkåpent: Mandag - Fredag: 9 - 15, lørdag: stengt.

M&G Elektro er et sertifisert firma i Egersund som pr idag teller 31 ansatte og 6 lærlinger. Bedriften er medlem 
i EL-PROFFEN, som er Norges største kjede av frittstående elektroentreprenører. Vi utfører alt av elektroarbeid, fra små 
serviceoppdrag og nybygg til større oppdrag i næring og industri. Vi har også en svakstrømsavdeling som fokuserer på 
FG-godkjente innbrudd- og brannanlegg til privatboliger, hytter, offentlige bygg og bedriftsbygg. I tillegg installerer og 
vedlikeholder vi alt innen telefon-, data-, og parabolanlegg. I våre lokaler har vi en butikk hvor vi selger utstyr til gunstige 
priser. M&G Elektro AS består i dag av en hovedavdeling i Egersund, samt butikker på Vikeså og i Sokndal.

VAKTTELEFON 

51 49 49 10

MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN
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SAKEN OM MIDTPUNKT EIGERØY

PROSJEKTET MIDTPUNKT EIGERØY 
skulle gjøre Hålå til bydelens sosiale, kulturelle og 
sportslige samlingssted. I planene ble det sett på mu-
ligheten for å bygge blant annet fotball/flerbrukshall, 
svømmehall, barnehage og rekreativt område. 
I tillegg var det planer om både ungdoms- og såkalte 
+55 boliger, samt et frisklivssenter med blant annet 
lege, kiropraktor, fysioterapi og tannlege. 

Planene som offisielt ble lansert og godkjent av 
årsmøtet i 2012, ble så stemt ned igjen av et flertalls-
vedtak på årsmøtet i 2014. Globe Group mente på sin 
side at Eiger i henhold til avtalen mellom partene ikke 
kunne stemme ned en bindende avtale og bad om en 
rettslig vurdering av dette. 

Dette er en sak som ingen vil – uansett utfall, kunne 
kalles vinnere av når det hele er «oppe og avgjort». 
For Eiger har imidlertid saken ligget som en klam 
hånd over klubben siden prosjektet ble besluttet ned-
lagt i 2014. Eiger fikk medhold i at man kunne stoppe 
arbeidet med Midtpunkt Eigerøy da Dalane Tingrett 
offentliggjorde dommen i juni. Da hadde man ventet 
siden mars på en dom etter saken som ble avviklet på 
hele fire dager. Likevel kan dommen ankes og dermed 
finnes det en mulighet for at det vil gå enda flere 
måneder før alt er avgjort. Dette er måneder klubben 
heller ville brukt til fullt fokus på tilrettelegging for 
våre barn og unge og selvsagt også ytterligere utvikle 
området Hålå!

HOVEDTREKK I 
MIDTPUNKT EIGERØY  
PROSJEKTET:
 
SOMMER 2011:
Daværende styreleder Ronny Øvrevik 
kontakter Einar Rune Vinningland  
v/ Globe Group med forespørsel om å se 
på muligheter for å utvikle Hålå området 
ytterligere.

HØST 2011:
Vinningland lanserer Midtpunkt Eigerøy 
som er et omfattende prosjekt som kan 
realiseres helt eller delvis

DESEMBER 2011:
Eigers styre ønsker å gå videre med 
prosjektet og ønsker det på agendaen  
til årsmøtet.

FEBRUAR 2012:
Sammen med andre årsmøtesaker blir en 
kort informasjon om Midtpunkt Eigerøy 
gitt klubbens medlemmer. Det blir videre 
henvist til et ekstraordinært årsmøte.

MARS 2012:
Ekstraordinært årsmøte med kun en ting 
på agendaen: Midtpunkt Eigerøy!  
Medlemmene er positive. Arbeidet  
fortsetter med full tyngde.

SEPTEMBER 2013:
Eiger “tar ut” fotballhallen av Midtpunkt 
Eigerøy ved å engasjere Kristiansen &  
Selmer-Olsen til å prosjektere denne. 
Dette til tross for at Globe Group hadde 
engasjert det danske arkitektfirmaet  
A2 Arkitekterne til denne jobben. 

FEBRUAR 2014:
Midtpunkt Eigerøy vedtas nedlagt av 
årsmøtet.

SOMMER 2014:
Eiger betaler A2 Arkitekterne over 
400 000 i kompensasjon for avtalebrudd 
og allerede utført arbeid.

HØSTEN 2014
Globe tok ut stevning overfor Eiger for 
avtalebrudd. Globe krevde erstatning for 
det arbeid som var gjort frem til prosjektet 
ble avbrutt. 

SEPTEMBER 2015:
Dalane Tingrett gav Eiger medhold i at 
saken kunne avvises av formelle grunner. 
Det ble blant annet lagt til grunn av 
tingretten at Einar Rune Vinningland ikke 
kunne representere Globe. 
 
DESEMBER 2015:
Etter at Globe Group anket avvisningen, 
kom lagmannsretten til motsatt konklu-

sjon. Midtpunkt Eigerøy-saken kunne 
behandles i rettsapparatet, og opphevet 
avvisningskjennelsen og tilkjente Globe 
saksomkostninger. Saken ble sendt tilbake 
til Dalane tingrett. Dalane tingrett mente 
likevel at saken måtte avvises, nå på annet 
grunnlag.

HØST 2016:
Globe valgte å ta ut ny stevning høsten 
2016 om de samme forhold for Dalane 
tingrett. Saken ble tatt under behandling 
og hovedforhandlingen ble gjennomført i 
mars 2017 i tingretten. 

JUNI 2017: 
Etter en uke i retten i mars kommer 
Dalane Tingrett i juni frem til at Eiger FK 
vinner saken Globe Group har anlagt mot 
klubben. Globes “krav om erstatning på 
grunn av mislighold av kontrakt”:
Dommen lyder:
1: Eiger Fotballklubb frifinnes
2: Globe Group ApS dømmes til å betale 
kroner 427 000 i sakskostnader til 
Eiger FK innen 14 dager etter forkynnelse 
av denne dom.
 
Globe Group har 1 måneds frist til å anke 
saken, men pga. rettsferien fra 1. juni – 
15. august, vil ikke ankefristen løpe ut før i 
begynnelsen av september. 
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Riv ut og ta vare på!

EIgersunds 
stolthet

Dette er litt informasjon om Eiger FK 
til deg som er ny i klubben vår.

På de påfølgende sidene har vi samlet det aller  
viktigste du trenger å vite om Eiger FK.

STØTT EIGER FK 
MED DIN GRASROTANDEL

- DET KOSTER DEG INGENTING!
Alt du trenger å gjøre er å si til din tippekommisjonær at du 
vil støtte Eiger FK via grasrotandelen neste gang du tipper. 

Du kan også enkelt velge Eiger FK som din grasrotmottaker 
ved å sende sms ”grasrotandelen 971337109” til 2020.

Enklere blir det ikke!

TAKK FOR STØTTEN!
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STYRE OG STELL
DAGLIG LEDER er Thor Jostein Dyrnes.
Han treffes daglig i Eigerhuset der han
har sitt kontor. 
Mailadresse er: tjd@eigerfk.no 
og han kan også nås på tlf: 51 46 50 37 
eller mobil: 90 72 21 73

EIGERS STYRE BESTÅR AV:

LEDER: Kjell Garpestad jr 

NESTLEDER: Jens Skåra

STYREMEDLEMMER: Hilde Leidland, Irene Skadberg, 
Johnny Brekke, Atle Torstensen og Ole Martin Solli.

VARAMEDLEMMER: Thorbjørn Brandsberg og 
Åshild H. Tollefsen.

LEDER I SENIORAVDELINGEN ?
Bjørn Arne Slettebøe
Mail: bas@dabb.no 
Tlf: 92 24 43 76

LEDER I BARNEAVDELINGEN 
Tore Tollefsen 
Mail: tore.tollefsen@dabb.no 
Tlf: 99 24 39 56

LEDER I UNGDOMSAVDELINGEN
Sigve Tengs 
Mail: sigvte@online.no 
Tlf: 95 98 26 87

LEDER I  FFO OG AKADEMI
Andrè Olsen
Mail: andre.olsen@eigerfk.no 
Tlf: 99 52 98 16 / 51 31 89 01

en klubb for alle

Thor Jostein Dyrnes

Tore Tollefsen

Sigve Tengs

Andrè Olsen

Bjørn Arne Slettebøe

Det meste av info om alt som skjer i 
klubben finner du på 

www.eigerfk.no 
Skulle du likevel lure på noe så er det 

bare å kontakte oss. 
Velkommen til Eiger FK!

TRENINGSTIDER
Disse publiseres på vår hjemmeside 
www.eigerfk.no og oppdaterte treningstider  
for alle lag - skal alltid finnes her.

BANER
I Hålå har vi nå tre kunstgressbaner og ellers en 
innendørs hall med sportsunderlag. I tillegg disponerer 
de yngste lagene gymsalen ved Eigerøy Skole.

TRENERE / LAGLEDERE
Til lag i barneavdelingen og opp til 12 år så er det som 
regel foreldre som tar på seg disse vervene. F.o.m 13 
års alderen er det klubben som sørger for at lagene har 
gode, kvalifiserte trenere. Klubben ønsker at alle trenere 
skoleres og kurses og legger jevnlig til rette for dette.

KAMPER
De yngste lagene hos oss er de såkalte Minimix-lagene. 
Her er både jenter og gutter i samme treningsgruppe. 
Når disse blir 6 år deltar de på sin første turnering. Seri-
ekamper starter først det året barna fyller 7. Da prøver vi 
samtidig å dele inn i rene gutte- og jentelag. Kampene 
går stort sett i Dalane og sør på jæren. 

TURNERINGER
Høgfjellsturneringen på Lye er den første turneringen 
man er med på. Senere blir det bl.a. «Grønt gras-turne-
ringen» på Frøyland og Tiger cup på Husabø. Alle disse 
turneringene stiller Eiger på med sine 6-års lag. Når 
barna blir 7 år og stiller i serien betaler klubben fortsatt 
påmeldingsavgift til 3 turneringer pr. lag årlig.

ÅRSAVSLUTNING
Eiger FK avholder årsavslutninger for de tre avdelingene 
som klubben er delt inn i; Miniavdeling, Ungdomsavde-
ling og Senioravdeling. Mini- og ungdomsavdelingen av-
holder sine årsavslutninger etter endt sesong, som regel 
en gang i november. Etter en lang og forhåpentligvis 
god, opplevelsesrik og lærerik sesong ønsker klubben å 
gi trenere og spillere en oppmerksomhet for arbeidet og 
alle timene som er lagt ned.

MEDLEMSKONTINGENT
Eiger eier selv sine anlegg med unntak av gymsalen ved 
Eigerøy Skole. For å holde baner og anlegg i topp stand, 
sende lag på turneringer, betale dommere osv - er med-
lemskontingenten en av våre viktigste inntektskilder. 
Satsene i 2017 er som følger:

Aldersgruppe  2017
Støttemedlem, HC-lag      400,-
Familie   2 700,-
0-6 år       500,-
7-12 år   1 250,-
13-16 år   1 650,-
17 år og eldre  1 850,-
Eiger 3 / Old Boys     500

FFO OG AKADEMI
Eiger har opparbeidet seg et godt rykte på kvaliteten på 
både fritidsordningen (FFO) og akademiet. FFO er for 1. 
klasse og opp til 7. klasse og her drives det bare med 
det aller gøyeste – nemlig fotball. FFO er et “etter sko-
letid-opplegg” tirsdager, onsdager og fredager. Spillere 
fra andre skoler hentes med buss eller bil.

På akademiet er det nå 3 grupper. 1. til 3. klasse, 
4. til 7. klasse og 8 til 10 klasse som er de eldste. 
Godt over 100 barn og unge fra klubbene Eiger, 
Sokndal og Bjerkreim deltar på akademiet.

VELKOMMEN TIL EIGER!
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TRENER I EIGER

DETTE KAN DU SOM TRENER I EIGER FK 
FORVENTE AV KLUBBEN:

• Kontakt med Sportslig utvalg og andre 
   ressurspersoner ved behov.

• Oppfølging fra klubbens spiller- og trenerkoordinator.

• Gratis klubbjakke og overtrekksdress med logo 
   og klubbnavn påtrykket.

• En Sportsplan med sportslige føringer for arbeid 
   med spillere/lag.

VIKTIGE RESSURSPERSONER FOR 
DEG SOM TRENER:

Frank M. Mong (Trenerkoordinator) 
- tlf 47 63 99 48, mail: frmon10@hotmail.com

Jarle Gløpstad (Spillerutvikler) 
- tlf 97 68 61 01, mail: jarle.glopstad@dabb.no

Andrè Olsen (Akademileder og leder FFO) 
- tlf 99 52 98 16 / 51 31 89 01, 
mail: andre.olsen@eigerfk.no

HØST OG 
VINTER 2017

DET SKJER I HÅLÅ! 

FØLG OGSÅ 
EIGER PÅ
EIGERFK.NO,
FACEBOOK
OG TWITTER.
.

A-LAGET
28. aug  mandag 18:00 Eiger - Egersunds 2
07. sep  torsdag 19:00 Eiger - Hundvåg 
21. sep  torsdag 19:00 Eiger - Midtbygdens 
05. okt  torsdag 19:00 Eiger - Rosseland 
20. okt  fredag 19:00 Eiger - Sunde 

DAMELAGET
22. aug  tirsdag 20:00 Eiger - Egersunds 2
12. sep  tirsdag 20:00 Eiger - Ålgård
03. okt  tirsdag 20:00 Eiger - Brodd
16. okt  mandag 19:00 Eiger - Lura 
30. okt  mandag 19:00 Eiger - Vardeneset 

EIGER 2
04. sep mandag 19:00 Eiger 2 - Hellvik 

15. sep fredag 19:00 Eiger 2 - Moi 
02. okt mandag 19:00 Eiger 2 - Frøyland 2

13. okt fredag 19:00 Eiger 2 - Bakke 

EIGER 3
05. sep tirsdag 20:00 Eiger 3 - Orstad 

19. sep tirsdag 20:00 Eiger 3 - Sokndal 2

HC-LAGET
28 august. Forkamp til oppgjøret mellom Eiger og EIK 2 

Eiger HC vs Team STØTTE”bandasje”

1-4 ÅRINGER (og gjerne eldre søsken)
Åpen hall i Eigerhuset hver søndag fra kl.0900

Følg med på Eigers nettside og facebookside for oppstart høsten 

2017

HØSTFERIEN  9. og 10. okt. (Uke 41 - mandag og tirsdag)

Fotballturnering i Eigerhuset - nærmere info kommer

ROMJULEN 27. og 28. des.
Vi gjentar suksessen med romjulsturnering: 

JANEX CUP - nærmere info kommer
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EIGER & LEVANTE
TRE EVENTYRLIGE DAGER I JUNI!

Levante UD avholdt sammen med Eiger fotball-
skole nummer to av året i juni. Lovordene fra 
både spillere, foreldre og trenere var mange - 
både underveis og da skolen ble avsluttet.

Eigers primus motor for opplegget, Andrè Olsen 
oppsummerte skolen med begeistring:

Tre eventyrlige dager med kos og god læring er nå 
over. Dyktige og godt forberedte trenere med gode 
tekniske øvelser, satte virkelig sitt preg på denne 
helga. Sist Fotballskole i april leverte de spanske 
trenerne virkelig varene. Denne var intet unntak, om 
mulig faktisk ennå bedre. God aktivitet og tydelig 
coaching sørget for det. Kombinert med en magisk 
fotballglede mellom spillerne, og mellom spillerne 
og de spanske trenerne, ble dette en opplevelse 
som nok aldri blir glemt.

Her i Eiger på Fotballskolene, har vi fokus på 3 ting: 
Kvalitet, trivsel, omsorg. Vi innfrir hver gang, noe 
som er helt unikt. Samtidig må vi være nytenkende, 
og innimellom tørre å være uenige. Det er det som 
vil bringe oss videre.

Når neste Levante Fotballskole kjøres, vites i 
skrivende stund ikke. Det som derimot vites, er at 
de spanske trenerne skrøtte voldsomt av samholdet 
og ferdighetene til våre unge, håpefulle. Ikke bare 
Eiger-spillere, men også EIK, Sokndal og Bjer-
kreim-spillerne. 

Våre spanske venner gjennomførte et utrolig profe-
sjonelt opplegg, som man, med all respekt, sjelden 
ser på fotballskoler i Norge. Sterke ord, men fakta. 
Men for undertegnede, gleder nok den enorme 
omsorgen trenerne viste våre spillere, like mye. For 
meg var det også en glede å se de mange gode 
prestasjonene.

Vi takker våre spanske venner for denne gang, og 
gleder oss allerede til neste fotballskole. 

Vi takker også alle frivillige som bidro til denne 
fantastiske fotballskolen.

Og sist, men ikke minst - en utrolig stor takk til 
våre støttespillere Skåland Rør & Industrimontasje, 
Volden Tollefsen, Norsk Vind Energi AS og Grand 
Hotell!

Foto Magnus Østebrød
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Med tilgang på både tre kunstgrasbaner og 
Eigerhuset i tillegg, er vi i stand til å holde et høyt 
og kvalitetsmessig bra aktivitetsnivå 
uansett vær og årstid.

Vi har et godt samarbeid med både Brynes og Mois fot-
ballfritidsordning samt et Bjerkreimstiltak og avlegger 
hverandre besøk regelmessig. Da spiller vi både kamper 
og har koselig sosialt samvær. Vi har også deltatt på 
FFO turnering i Randaberg Arena – noe vi satser på å 
gjenta.

FFOens åpningsdager er i inneværende skoleår  
tirsdager, onsdager og fredager. Ved behov utvides 
tilbudet. Åpningstider er til enhver tid noe avhengig 
av elevenes skoleplan på hhv Grøne Bråden, Husabø, 
Samfundets og Eigerøy skole. I skoleåret 2017-18 har 
vi valgt tirsdager, onsdager og fredager 13.00-16.00, 
onsdager 11.00-16.00. Alle fotballøktene varer rundt 90 
minutter og pågår fra 14.30-16.00.

Fokuset på FFO er øvelser rettet mot å bedre  
ferdighetene til guttene/jentene. Vi foretrekker å bruke 
ball i alt vi gjør og selvsagt skal trivselen og det å ha det 
gøy stå i førersetet.

Videre fokuserer vi på:
•  Utvikle tekniske ferdigheter, herunder pasning, 
mottak/medtak, vending, finting, dribling og avslutning
•  Mye små-lagsspill. 1 vs 1, 2 vs 2, 5 vs 5 osv, + 
overtallsspill.
•  Stafetter
•  Balanse/Koordinasjonstrening
Det vil også regelmessig bli kjørt øvelser rettet mot 
ferdighetsmerke. Innslag av kjekke ting som straffe 
konkurranse, andre konkurranser, lek med ball osv. 
Sammen med litt “alvor” blir dette litt av hverdagen på 
FFOen.

Mat er en selvsagt del av vår FFO og vi serverer sunn 
og næringsrik kost supplert med litt «kosemat» inni-
mellom.

Hver sommer har vi i tillegg sommer AFO de to første 
ukene etter at skolen slutter. Da drar vi på turer rundt 
omkring i distriktet – et svært populært tiltak. 
Sommeren 2017 var vi blant annet på Brusand, i 
«Gådå», Vandringshavn, Vannbassengan og på  Politi-
stasjonen(!) Eigers FFO og sommer-AFO er åpent for 
elever i 1. t.o.m  7. klasse.

BLI MED I 

EIGERS FFO!

Foto: Magnus Østebrød

HAR DU LYST 
Å BEGYNNE PÅ FFO?

KONTAKT ANDRÈ OLSEN 
Mail: andre.olsen@eigerfk.no 

Tlf: 51 31 89 01

Månedspriser 2017/18
2 dager pr uke: kr. 650+ 100 (mat)

Tirsdager: 5 til 7 klasse.
Onsdager: 1 til 5 klasse.

Fredager: ALLE
Søskenmoderasjon:

Pris: 750,- for første barn, 
500,- pr stk videre.
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TRENEROVERSIKT
EIGER FK - BARNEAVDELINGEN

LAG

Ball-lek 4 år 
(2013)

Ball-lek 5 år 
(2012)

Ball-lek 6 år 
(2011)

G7 år

J7 år

G8 år

J8 år

G9/10 år

J9/10 år

TRENERE

Frank M. Mong        
Stig Jarle Sleveland
Morten Nodland

Ole Jonny Gya
Jan Erik Skandsen
Owe Andrè Mikkelsen
Inge Seglem

Einar Johan Berge
Ann Kristin Myklebust
Øystein Eriksen

Tom Østebrød
Ken Widar Kydland
Christian Lindø

Ørjan Vold
Maren Stapnes

Lasse Vold
Chris Simons
Anders Midbrød
Ronny Løvold

Tore Tollefsen
Frode Vinningland

Aina G. Omdal
Ørjan Vold
Jan Erik Skandsen
Rune Kvåle 
Tove Bjørløw

Atle Tingbø
Ole Johan Løyning
Marit Østebrød

TELEFON

47 63 99 48
47 63 99 27
93 49 38 90

90 02 26 46
93 21 54 42
93 87 88 02
47 27 88 32

40 14 99 50
48 14 88 17
97 65 54 75

97 74 87 66
90 11 03 07
92 20 49 14

91 76 25 81
90 08 24 49

95 75 75 84
90 97 81 76
47 17 05 61
98 04 10 78

99 24 39 56
48 09 80 84

41 20 36 94
91 76 25 81
93 21 54 42
40 60 06 37
99 33 51 05

99 64 38 18
92 03 61 18
92 22 13 48

E-POST

frmon10@hotmail.com
stig.jarle.sleveland@eigersundskolen.no
nudland@hotmail.com

ole@mgelektro.no
janerik.skandsen@halliburton.com
mikk_elsen@hotmail.com
inge.seglem@gmail.com

ejb@globalfish.no
annkristinmyklebust@yahoo.com
oystein.e@xxl.no 

tomyste@outlook.com
ken.widar.kydland@dabb.no
christian.lindo84@gmail.com

orjanvold@hotmail.com
maren_stapnes@hotmail.com

lasse.vold@gmail.com
chris.simons@dabb.no
and_mid86@hotmail.com
ronnylovold@hotmail.com

tore.tollefsen@dabb.no
frode.vinningland@gmail.com

aina.omdal@dabb.no
orjanvold@hotmail.com
janerik.skandsen@halliburton.com
rune.kvale@dabb.no
tmkb@hotmail.com

atle.tingbo@akersolutions.com
olemay@dabb.no
marit.ostebrod@gmail.com

BÅTER OG MOTORER PÅ LAGER!

EIGERØY BÅT OG MOTOR AS, Nyåskaiveien 11, 4374 Egersund.
Tlf:  51 49 25 26   •   www.eigeroy.no
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TRENINGSTIDER

www.c-map.com

HØSTEN 2017
Vi har nå 3 kunstgrasbaner og en innendørs hall å tilby våre 
fotballspillende medlemmer. De siste oppdaterte
treningstidene finner du på www.eigerfk.no

BLI MED I 
SCORINGSKLUBBEN 
I 2017!
For 10 kr pr. mål A - laget scorer støtter du 
klubben samtidig som du er med i trekningen der 
middag for to er premien. Det trekkes en vinner på 
hver hjemmekamp. I tillegg trekkes det vaskekort 
fra YX Eie.

KONTAKT 
Kjell Garpestad jr.
tlf.: 95 78 10 68 
mail: kjell@eigerfk.no

MINIPOSTEN SOMMER 2017  



Norrøn Bolig bygger boliger i alle prisklasser i hele  
Dalane distriktet. Vi har et stort utvalg i alt fra rimelige  
leiligheter til eksklusive boliger på Egersunds beste tomter.  
Felles for alle våre prosjekter er høy kvalitet til gode priser.

INTERESSERT? Ta kontakt for mer informasjon  
om hva vi kan tilby deg. 
 

Norrøn Bolig, Gamle Sokndalsveien 38, 4370 Egersund
Tlf.: 51 49 65 00  |  www.norron.no

VELKOMMEN TIL REMA 1000 I KVELLURE
Åpningstider 7-23 (8-20)

KVELLURVEIEN 1B
TLF 51 49 38 06
www.rema.no
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PRODUKTER OG TJENESTER TIL NORSK 
NÆRINGSMIDDEL- OG PROSESSINDUSTRI.

• PROSJEKTERING • INSTALLASJON • SERVICE

SPESIALKOMPETANSE OG LANG ERFARING
innenfor alle typer industrirør arbeid, samt mekaniske arbeider
i norsk næringsmiddelindustri. Videre har vi mange års erfaringer 
med damp- og varmeteknologi. Les mer om oss på www.srim.no Drageland 1, 4380 Hauge i Dalane • Tlf.: 4000 2850 

PENSJONISTGJENGEN
Vi treffer pensjonistgjengen en våt dag i 
begynnelsen av august. Folk som har besøkt 
Hålå den siste tiden har fått med seg at det i 
løpet av sommermånedene har kommet opp en 
utstyrs-bod på nordsiden av Eigerhuset. 

Ansvarlige for dette er altså denne gjengen som 
kan fortelle at de har fortsatt å møtes hver torsdag 
gjennom hele sommeren. Ole Jakob sier at han har 
vært borte to torsdager grunnet feriereiser, men 
han har altså vært på plass resten av torsdagene i 
ferien.

Nå gjenstår stort sett bare arbeidet med å få lagt 
på noe på taket og flytte boden bort til området der 
den gamle kiosken står ved Risbakk-tjørnet. 

Sommeren har vært fuktig – svært fuktig og 
pensjonistgjengen skulle ønsket de hadde fått gjort 
mer. Men når det høljer ned er det bare å utvide 
kaffedrøsen noe. Det er tross alt like viktig det!

Daglig leder Thor Jostein Dyrnes kan ikke få fullrost 
denne gjengen nok. “Det de tilfører klubben med 
sin positivitet og væremåte kan ikke verdsettes høyt 
nok”, mener han. De har en hånd med i mye av det 
som kreves av vedlikehold på et anlegg av Eigers 
størrelse og det er som regel pensjonistene selv 
som spør etter mer å ta fatt på. Han sier videre at 
det er bare for «nye medlemmer» å komme. «Jeg 
koker gjerne et par kaffekanner til hver torsdag 
formiddag», avslutter han.

INGEN FERIE PÅ

Kaffedrøs er en viktig del av torsdagstreffene til pensjonistgjengen. 
Når dette bildet ble tatt før sommeren var det Ole Jakob Skadbergs 70-års 
dag som ble markert. Fra høyre: Baard Skalleberg, Ole Jakob Skadberg, 
Tor Tollefsen, Karl Ludvig Leidland, Bjørn Svindland, Åge Myklebust, Leif 
Arild Leidland og styreleder Kjell Garpestad jr.

Harald Helland og Bjørn Svinland.

Arbeidet med siste del av utstyrsboden planlegges.
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Ingenting skaper entusiasme, oppmerksomhet, 
frustrasjon og glede som vårt A-lag. Slik er det 
nå og slik har det alltid vært – uavhengig av 
andre lags suksess eller noen av klubbens store 
og fantastiske dugnadsprosjekter. 

Selv om Eiger som klubb er relativt kjent for sin 
store dugnadsånd, er dette stort sett bare en lokal 
greie som de fleste i Eigerposten og Dalane 
Tidendes nedslagsfelt har fått inn med teskje. 

Da jeg tidligere i uken overvar A-kampen mellom 
Eiger og Hinna kom det en kar bort til meg. Han 
var fra Hommersåk, sa han - uten at jeg fikk helt 
tak i hvorfor han var tilstede i Hålå akkurat denne 
mandagskvelden. Men underveis i samtalen kom 
det i hvert fall frem at han var sikker på at alle 
fasilitetene i Hålå var kommunale. «Et slikt anlegg 
er det ingen småklubber av Eigers størrelse som 
har», var han overbevist om. Jeg kom på det etter-
på; og burde jo sagt det til ham – det er på grunn 
av at det er medlemmene selv som har bygd opp 
anlegget vi har, at vi supplerer med «Eigersunds 
stolthet» under logoen i flere sammenhenger. 
Man blir jo ekstra stolt over av på mange måter å 
ha fått til dette selv. 

Men, er det ikke godt nok nå? Har vi ikke gode nok 
fasiliteter til å håndtere den medlemsmassen vi har 
og bør heller konsentrere oss om å ta godt vare på 
og vedlikeholde det vi har? Da «Midtpunkt Eigerøy» 
ble lansert var jeg ubetinget positiv.
I konseptet skulle klubbens drift finansieres av 
flere av de enkelte delprosjektene. Som genuint 
opptatt av spillerutvikling, sportslig utvikling og et 
skikkelig flaggskip av et A-lag, så jeg for meg at vi 
kunne løfte opp hele klubben til et nytt nivå – delvis 
finansiert av Midtpunkt Eigerøy. Som alle vet; slik 
skulle det ikke gå. 

Nå foreligger det likevel planer om en innendørs 
fotballhall i en eller annen variant. Men trenger vi 
det? Hvor mange dager i løpet av et år er været av 
en slik art at treninger ikke kan gjennomføres ute 
på en av våre flotte kunstgressbaner? Vi har noen 
innendørs aktiviteter som turneringer i høstferie og/
eller vinterferie, vi har Janex Cup i romjulen. Kunne 
vi ikke da heller bruke et par millioner på å legge 
kunstgras i Eigerhuset i stedet for 20-30 på egen 
hall? Vi driver jo kun med fotball og med byggingen 
av så vel Lagårdshallen som kommunens vedtak 
om å bygge egen gymsal på nye Eigerøy Skole har 
både skoleelever og hallidrettene fått dekket sine 
behov.

For å komme tilbake til det jeg startet med. Et godt 
A-lag er det som fenger mest. Vi kan like det eller 
ikke, men all statistikk over «treff» på vår nettside 
og på sosiale medier peker på dette. Det er disse 
som genererer flest «likes» og blir mest lest. 

Allerede i 1981 ble daværende formann Ole Jakob 
Skadberg bedt om å komme seg ut av gravemas-
kinen og heller sørge for at klubbens A-lag ble 
prioritert. Han var da i full gang med å grave seg 
innover mot det som etter hvert skulle bli Hålå. 
Tidlig på 80 tallet innførte Eiger også for første 
gang betaling for å spille fotball. 100 kr. for seier, 
50 for uavgjort og 0 ved tap skulle sørge for at 
Eiger etablerte seg på nivå 4 i fotballen. Kroner og 
øre har siden likevel ikke vært det man først og 
fremst har spilt fotball i Eiger for. (Ingen regel uten 
unntak dog) 

I dag er det et enormt pengefokus i fotballen, mest 
internasjonalt selvsagt - men også nasjonalt og 
delvis lokalt. En annen herværende fotballklubb 
som vi tidligere gjerne ønsket å sammenlikne oss 
med, har en god del spillere på lønningslistene. 
Spørsmålet er jo hvordan det påvirker oss, vår 
tilgang til spillere og hva vi kan tilby utøvere som 
er villige til å ofre 4-5 kvelder i uka for den røde og 

blå drakten.

Vi har et årsmøtevedtak som sier:
• Eiger FK har som mål om å etablere seg som 
et stabilt og godt lag i 3. divisjon (nivå 4) både på 
herre og damesiden. 

• Eiger FK skal ha hovedfokus på egen 
rekruttering, utvikling av egne spillere og spillere 
fra nærområder.

Klarer vi å leve opp til disse vedtakene uten 
også å sette inn større økonomiske ressurser 
på disse vedtakene spesifikt? Vil ikke et enda 
bedre presterende A-lag øke også rekruttering, 
oppmerksomhet, tilskuerantall, generell med-
lemsmasse, «vaffelsalget» og til syvende og sist 
også inntektene?

I Eiger FK er det medlemmene som bestemmer og 
det er på årsmøtene vedtak fattes. Vi kan fortsette 
i samme spor og en jojo tilværelse mellom divi-
sjonene. Vi kan også endre kursen noe og skape 
et grunnlag for en videre og bredere forståelse av 
«Eiger FK – Eigersunds stolthet»!

Jan-Tore

EIGERSUNDS STOLTHET?

REFLEKSJONER
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sponsorer

Egersund. Tlf 51 49  02 75
Fossvn. 3 - Egersund - Tlf. 51 49 14 19 - Faks 51 49 27 23

Fossvn. 3 - 4370 Egersund
Telefon 51 46 17 00
Telefax 51 46 17 01

Fossvn. 3 - 4370 Egersund
Telefon 51 46 17 00
Telefax 51 46 17 01

GENERAL

OBERST

LØYTNANT

SERSJANT

EIGERØY

Tlf: 51 49 28 68 -  egersund@byggvell.no
Alt innen byggevarer og trelast

MINIPOSTEN SOMMER 2017  

Dugnadsklubben Eiger FK er i vekst på flere områder.
Vi ønsker å legge til rette på best mulig måte for alle
som ønsker å spille fotball hos oss - og foruten økt
fokus på trivsel, trygghet og tilhørighet, ønsker vi
også fasiliteter som er gode.

Vi har i dag allerede et fantastisk anlegg som vi
skal ta vare på, men behovet for økt kapasitet og
etterspørsel etter en innendørs fotballhall har vært
et ønske i flere år nå. På den måten sikrer vi at fotball
kan videreutvikles som den helårsidretten den på
mange måter har blitt. Vi ønsker derfor å gå i gang
planlegging og bygging av ny fotballhall.
For å få til dette trenger vi bl.a. støtte fra  
medlemmer, støttespillere og sympatisører.
 
Til å hjelpe oss med å få realisert våre planer har vi i  
samarbeid med Sponsorship A/S lansert den såkalte 
Grunnmuren. Grunnmuren er allerede på plass i Hålå, og 
det fysiske produktet som selges er en egen grunnstein 
av keramisk flis med laserinngravert navn / logo for hver 
sponsor. Hver grunnstein settes inn i en felles sponsorvegg, 
som blir godt synlig for alle. Denne settes inn i en børstet 
rustfri syrefast U profil som skrues fast til vegg. Som giver 
kjøper du en eller flere av disse. 

Mange små grunnsteiner utgjør til slutt Grunnmuren, og 
målet er å starte arbeidet med ny fotballhall når vi når 300 
grunnsteingivere. Responsen på grunnmuren har så langt 
vært fantastisk og vi er ikke langt unna målet om 300 
givere.

HAR DU LYST Å 
VÆRE MED PÅ 
EIGERS GRUNNMUR?
Giverbeløpet er fra kr. 100 pr. måned, og avtalen løper 
over tre år. Pengene settes inn på lukket konto, og er 
øremerket fotballhall.
 
Hvem kan være giver til Grunnmuren? 
Bedrifter, privatpersoner, organisasjoner, klubber etc.
 
Ønsker du å være med å bygge Grunnmuren til Eiger FK,  
og dermed også sette i gang arbeidet med ny fotballhall?
 
Da melder du deg til kjell@eigerfk.no / tlf 95 78 10 68.

GRUNNMUREN



PAUL HANEFERD 
Tlf 47 45 15 71 
paul.haneferd@hellvikhus.no

Se leidlandshagen.no 
for mer informasjon.

KONTAKTINFORMASJON

TRINN 3

ENKELT Å VELGE PROSJEKTERTE BOLIGER 
Her har vi tenkt på alt for deg. Bare velg det som passer best for deg 
- og flytt rett inn!

Trinn 3 i Leidlandshagen byr på spenstige, lyse leiligheter og eneboliger 
i rekke. Disse boligene er bygget etter moderne prinsipper og skaper 
et flott helhetsinntrykk sammen med de øvrige boligene i Leidlands- 
hagen. Skole og idrettsanlegget til Eiger FK ligger kun et steinkast unna, 
og med tilkomst på gangvei fra feltet, er det tilrettelagt for en kort, 
trygg og bilfri skolevei. Med den nye skolen som skal bygges vil man 
også bo i nærheten av “Eigerøys nye samlingssted”. 

Naturskjønn beliggenhet gir deg utsikt enten mot Leidlandshavet eller 
mot Hålå. Boligene har gode solforhold og like utenfor stuedøra finnes 
et eldorado av turmuligheter i nær tilknytning til skog og hav.  Veien 
inn til Egersund sentrum og offentlige transporttilbud – som gjør det 
enkelt å pendle – er også kort.

LEIDLANDSHAGEN

TRINN 3
LEILIGHETER OG ENEBOLIGER

BOLIGENE

LEILIGHET
70 m², romslige og moderne, 
med god planløsning og 
2 soverom.

ENEBOLIG
132 m² med garasje (25 m²)
og 3 til 5 soverom. 
Lyse, romslige og moderne.

FRA KR 2.990.000,-           
50.000,- ved kontrakt,
resten ved overtakelse.

FRA KR 2.350.000,-           
50.000,- ved kontrakt,
resten ved overtakelse.

6 STK SOLGT!
ARBEIDET ER NÅ 

GODT I GANG


