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Jærjenter i 
norgestoppen

RUNE HELLE | tekst og foto

Ester vant 600 meter, mens Tonje 
gikk til topps på 800 meter og 
tresteg i det største friidrettstev-
net på Vestlandet. Det var nesten 
1000 deltakere og tett på 3000 en-
keltstarter.

Jærklubbene hadde over 20 ak-
tive i Bergen. De to Bryne-jentene 
var kanskje de som imponerte al-
ler mest.

- Vi er veldig fornøyde, sier 
de to, som også spiller fotball i 
Bryne.

Mens Tonje prioriterer fotball, 
er det motsatte tilfelle med Ester.

- Jeg er mye bedre i friidrett 
enn i fotball. Jeg har derfor min 
prioritering klar, sier Ester, som 
også ble nummer to på 200 meter 
(28,00).

Det er bare vinneren fra hel-
gens stevne som har løpt fortere 
på denne distansen i landet enn 
Bryne-jenta så langt i sesongen. 
Med 1.43 på 600 topper Ester 
norgesstatistikken. Hun ble også 
nummer to i lengde (4,68) og tre 
på 60 meter.

- Jeg gjorde det veldig bra over 

hele linjen her i Bergen. Tidene 
både på 200 og 600 var veldig bra, 
oppsummerer hun.

Prioriterer fotball
Mens Ester mener hun har størst 
talent for friidrett, er det motsatte 
tilfellet med Tonje. Kommende 
helg skal hun på sonesamling i 
fotball.

- Jeg prioriterer klart fotball. 
Ingen tvil om det, sier Tonje, 
som vant tresteg og 800 meter 
på Fana. Hun ble også nummer 
to på 600 og 1500. På 600 vant de 
dobbelt.

- Dette var mitt første store frii-
drettstevne, sier Tonje, som vant 
lengde under Mai-lekene i Hauge-
sund forrige helg.

Gode resultater
Sondre Norheim (13) var en an-
nen Bryne-utøver som imponerte 
i helgen. Han vant 60 meter, 
mens han ble nummer to på 600 
og i lengde. Seier ble det også til 
Seline R. Håland (12) i slegge. Hun 
skal i likhet med Tonje på sone-
samling i fotball til helgen.

Av øvrige gode Bryne-resulta-
ter nevner vi Kirsti Selle Ulvang 
(16) som ble nummer tre i lengde. 
Sara Dorthea Jensen (13) ble num-
mer to på 600 og tre i høyde. Lars 
Djuve Båtsvik (13) ble nummer 
to i lengde. Thea Daltveit (12) ble 
nummer to på 600 meter. Vilde 
Jonassen (14) vant 1500 meter. 
Chris Andre Kjærland Midttveit 
(16) ble nummer tre både på 800 
og 1500 meter. Henrik Solheim 
(16) ble nummer fire på 60 me-
ter.

Klar for NM
Renate Rosseland Johansen (16) 
fra Lye vant høyde på 1.60. Hun 
er dermed kvalifisert for årets ju-
nior NM (til og med 19 år). Lille-
bror Håvard (12) vant 40 meter og 
ble nummer to både på 60 meter 
og i lengde, mens lillesøster Ane 
(13) ble nummer fire i slegge og 
diskos. Sven Bryne (18) ble num-
mer tre i høyde.

- Vi er veldig fornøyd med å få 
en utøver kvalifisert for junior-
NM igjen. Det er noen år siden 
sist, sier Lye-trener Rita Rosse-
land.

Frøyland hadde med Aleksan-
der (15) og Ingrid Arre (16). Begge 
leverte gode sportslige prestasjo-
ner. Aleksander var i finalen på 
100 meter, mens Ingrid tok med-
aljer i kast.

Heia Bryne!
Ja, Bryne FK er den store 
overraskelsen i Adeccoli-
gaen denne sesongen. Selv 
om starten kunne vært 
bedre, har laget tidvist vist 
glimt av storhet. Spesielt var 
kampen mot Bodø/Glimt 
en «høydare». Tar vi med 
kampen mot Nybergsund, 
er det scoret ti mål på to 
seriekamper!

JEG TROR systemendring har 
hatt noe å si. En mer kom-
pakt midtbane, har gjort at 
trykket på midtbanen har 
blitt større og den defensive 
tryggheten deretter. 4-3-1-2 
gjør det også mulig for bac-
kene å kom-
me enda mer 
på offensiven.

Elles er det 
flere enkelt-
spillere som 
har gjort det 
godt, og den fremste har 
uten tvil vært Marius Helle.

Nå skrev Tarjei Sel en 
langt for/imot-tale sist ons-
dag. La Marius få bestemme 
dette selv. Vil han til Viking 
eller til FK Haugesund, så 
er det hans business. Bryne 
får ikke ett øre hvis han går 
etter sesongen, og kan vel 
«cashe» inn maks 400.000 
hvis han går 1. august. Så 
spørs det om hva Bryne FK 
kan tilby. Verden er i alle 
fall blitt slik at spilleren må 
tenke på seg selv. Dessuten; 
ingen er uerstattelige!

HVORFOR LIGGER Bryne helt 
i teten? Tommy Bergersen 
har i alle fall sin del av æren. 
Det går an å skjønne hva 
han sier, og det viser at han 
er god til å kommunisere 
med omverdenen. Samtidig 
viser han overfor spillerne 
hvem som bestemmer, for 
deretter å være «kamerat». 
Han har i alle fall vist at han 
duger.

Nå har en vært såpass 
heldig med skadesituasjo-
nen. Kun Roger Eskeland og 
Geir Andre Herrem har vært 
skadet over tid. Forsvinner 
Helle, pluss at det blir flere 

skader og karantener, kan 
gruppa plutselig være litt 
liten. Spesielt spisser er det 
lite av, men vi får håpe det 
går bra.

EN KAN jo komme i den si-
tuasjonen at en rykker opp. 
Hva da? Jo, da må de som 
har rykket opp, få fortsatt 
sjansen til å vise om de du-
ger et nivå opp. Om en så 
hadde rykket ned igjen - ja, 
da hadde det vært naturlig.

Jeg ønsker i alle fall ikke 
investorer som går inn og 
kjører løpet. Det har blitt 
prøvd før (i beste mening), 
men det blir ikke rett over-

for de som 
har gjort job-
ben.

Ellers er 
jeg litt skuf-
fet over pu-
blikumsfram-

møtet. Folk bør kjenne sin 
besøkelsestid og støtte opp 
om laget. De trenger mest 
mulig støtte, og i tillegg får 
klubben mer penger i kas-
sen. Allerede i neste hjem-
mekamp står Sogndal på 
den andre banehalvdelen. 
Et rent toppoppgjør.

I DAG er det kamp i Hau-
gesund. FKH er ubeseiret 
hjemme og regner nok med 
lett match. Det er et glim-
rende utgangspunkt, hvor 
de garantert undervurde-
rer Bryne. Kanskje blir det 
Viking på Viking Stadion i 
neste runde?

Til slutt tror jeg styret, 
med leder Preben Aamodt 
i spissen, fortjener stor 
honnør for den glimrende 
jobben de gjør. Samtidig 
er klubben heldig som har 
fått Tore Haugvaldstad. Som 
gammel lagkamerat av Tore 
vet jeg at det er en kar som 
har god administrativ erfa-
ring, samt god og solid fot-
ballbakgrunn. Og så er han 
og en knakandes fin «gutt».

Lykke til videre!

TRAVTIPSETUTSPILLET

En kan jo komme i 
den situasjonen at 
en rykker opp.

GEIR HERREM HAR 420 KAMPER 
FOR BRYNE, OG VAR MED PÅ Å TA 

SERIESØLV I 1980 OG 1982. HAN ER 
D-TRENER I FOTBALL.

TALENTER: Tonje Øfsteng (t.v.) og Ester Djuve Jerstad gjorde det meget bra i helgens Framoleker i Bergen.

Tonje Øfsteng (13) og Ester Djuve 
Jerstad (13) imponerte i helgens 
Framoleker i Bergen.

Helle publikums favoritt
Tremålsscorer Marius Helle 
ble nok en gang kåret til Bry-
nes beste på avstemningen på 
jbl.no. Helle fikk 38 prosent av 
stemmene. Den beste på Jær-

blad-børsen, Christer Fjellstad, 
fikk 18 prosent av stemmene, 
mens 12 prosent mente Kai Ove 
Stokkeland var Brynes beste 
mot Nybergsund Trysil.


