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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

OBERST

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

LØYTNANT

VELKOMMEN

GRATIS

TIPS,

SERSJANT

GODE

RÅD,

TIL OSS PÅ
BYGGVELL EGERSUND
I HELT NYE LOKALER
PÅ TENGS.
STOR BUTIKK OG
DRIVE IN FOR
TRELAST.

TILHENGER OG

DIVERSE

ELEKTROVERKTØY

ovrige sponsorer
ADVOKATENE JENSEN & BILSTAD
ALTIBOX
AMFI EIKUNDA
AUTOPARTNER EGERSUND
AXEPT
BADNOR
BDO
BERENTSENS BRYGGHUS
BILTEC
BIRKELAND BRUK BYGGVELL
BS GRAVESERVICE AS
COMFORT EGERSUND
COVENT
DENT FIX
DRESSMAGASINET
EASY
EGER OPTIKK

EGERSUND BILSERVICE
EGERSUND FLIS
EGERSUND SLIPP
EGERSUND TAXI
EIENDOMSMEGLER 1 EGERSUND
EIGERØY BÅT OG MOTOR AS
EL-EXPERTEN
ERVIK SHIPPING
ESPELAND FORSKALING
ET BYGG
ETMAN
EUROPRIS
FARDAL BIL
FARDAL EIENDOM
FAST EIENDOMSMEGLING
G TRAVEL EGERSUND
GARPESTAD INVEST

GMC HOLDING AS
GRAND HOTELL
GULLSMED LODE
HAGELAND EGERSUND
HAUEN GULL SØLV
HENLO MEDIA
HERREDSVELA TRANSPORT
H.E. SEGLEM
HOLMANE BIL
HOVLAND BÅT
HØIEN TRAFIKKSKOLE
JÆREN OLJE
KAIS BETONGSAGING
KIWI
KJØKKENSENTERET EGERSUND
KONTRARI AS
KVERNELAND BIL

LILLE INDIA
LÅSSENTERET EGERSUND
MALEREN EGERSUND
MARINE TECHNOLOGIES
MEGABITE JÆREN & DALANE
MILJØ CONTAINER AS
MODENA FLISER AS
MURTEKNIKK
MØLLER BIL
NAVICO
NODLAND RØR
NODLAND VULKESERVICE AS
NORDAN
NORDIC CRANE STANGELAND AS
NORENGROS KJOSAVIK
NORTURA
NORWEGIAN EDELSPLITT

NOT OVERFLATEBEHANDLING
SOM PROFFEN!
GJØRCAMPING
OGNA
OGNA SVEIS
O. H. BØE OG SØNNER AS
PARTNERBLIKK
PELAGIA
PIZZABAKEREN
PRIMA JÆREN
PULS EGERSUND
RAMSLAND SAND OG PUKK
RASMUSSEN TRANSPORT
REKLAMEHUSET FUGLSETH
REMA 1000 KVELLURE
REMA 1000 ÅRSTADALEN
ROGALAND BILDELER AS
ROXMANN BAKERI
SIG. HALVORSEN

SISU
SIXT
SKAARA SPESIALVINDUER
SKEIE INTERIØR
SPAREBANKEN VEST
SPINNERIET
STOKKELAND ADVOKAT
STONESHIP AS
SVITHUN ASSURANSE
SØNNICO
SØR ROGALAND BILUTLEIE
SØRVEST BETONGSAGING AS
T. HOLAND MASKIN
TENGESDAL SPORT
TRAVEL & EVENT
VARTDAL PLAST
VERKTØY OG INDUSTRI

VINGÅRDSVEIEN 34, 4373 EGERSUND
egersund@byggvell.no. www.byggvell.no
Åpent: Man. - Fre. 0630-17. Tors. 0630 - 18. Lør. 09 - 15.

VIKESÅ GOLV
VISION BYGG
VOLDEN TOLLEFSEN
WESTCO
XL BYGG
AASE
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EIGER FOTBALLKLUBB
Uførfjellv. 50,
4370 Egersund
EIGERPOSTEN
Desember 2021, årgang 21.
Magasin utgitt av Eiger Fotballklubb.

EIGERSUNDS
STOLTHET

ANSVARLIG UTGIVER
Eiger FK v/ ansvarlig redaktør
Atle Skailand
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På vegne av Eiger FK vil vi takke alle klubbens sponsorer
for at de stiller opp for oss på våre mange arenaer. Selv
om vi vet at de to siste årene har vært tøffe for mange,
har likevel alle vi har hatt kontakt med stilt opp med
enorm hjelp, velvillighet og støtte til klubben også i 2021.
Dette setter vi alle i Eiger FK veldig stor pris på!

Økonomien i klubben er i år fortsatt bra og vi styrer mot
å treffe budsjett, men har en tanke om at fremtiden kan
bli noe mer krevende om vi ikke klarer å få inn mer sponsorer. Vi har hatt mye bidrag i form av brakkeskolen som
har stått på vår tomt og som nå er borte fra anlegget.
I tillegg har strømprisene og dens utvikling nå i høst også
vært med og dra opp utgiftene mye mer enn det gjør
i et ellers normalår, når vi nå er kommet inn i den kalde
perioden av året.

Jenteforeningens julebasar ble arrangert på prikkfri
måte, så mange takk for vel utført jobb. Etter tre år med
Julebasar skal nå de innsamlede pengene brukes til
å pusse opp kafeen. Dette vil være vel investerte penger
for å stimulere til enda bedre sosialt felleskap for
alle i klubben.

Vi har et unikt anlegg, og vi ønsker at alle lagene
i klubben skal være med på å skape så mye aktivitet som
overhodet mulig fremover. Både fordi de små og unge
syns dette er kjempegøy, men også fordi vi med dette
anlegget har en unik mulighet til å få til gode og kjekke
arrangementer for både egne og tilreisende.

Anders & Atle

ME DLE M
Tegninge

EN KLUBB
FOR ALLE

Året som har gått har til liks med fjoråret vært preget av
C19, men alle aktive medlemmer har fått kommet i gang
med de etterlengtede fotballkampene sine. Det har vært
mye anleggsaktivitet de siste årene i Hålå. 2021 har ikke
vært noe annerledes i den forstand med bytte av nye
lyskastere på Bøgh Hafsø banen og Dalane Energi banen,
og oppussingen av kafeen i regi av jenteforeningen (som
fremdeles pågår). Klubbens fokus fremover skal nå bære
større preg av mer sportslig satsing enn anleggsbygging.
Det er bl.a. kommet på plass en trenerveileder i Frank
M. Mong, en ny stilling i Karsten Østebrød som rekrutteringsansvarlig og en ny spillerutvikler i Pedro Bernardini,
som skal være med å løfte Eiger sitt sportslige tilbud så
vel som kvaliteten i satsningen.

Takk også til alle dere frivillige for den fantastiske innsatsen og alle de timer dere bruker på Eiger FK. Eiger er
kjent som en dugnadsklubb, og i år som tidligere år, har
dere virkelig stått på og hjulpet oss med dugnaden, slik
som matutkjøring, kakebaking, kiosk salg, vedlikehold,
vakthold mm. Klubbens pensjonister, som samles Hålå
hver torsdag, må også takkes for en formidabel innsats.

Heia Eiger – klubben for alle!
Takk for det gamle og godt nyttår!

THORBJØRN BRANDSBERG

JOHANNES URDAL

EDMUND LEIDLAND
PÅDRIVEREN

ARBEIDEREN

Regnet som Eigers far. Fikk
klubbens første gullnål i 1967.

Tildelt sølvnål i 1974
og gullnål i 1976.

EIGER FK
Er støttet med driftstøtte
fra Eigersund Kommune

JOHANNES EGGE
ORGANISATOREN

Tildelt gullnål i 1972.

LAGSPILLEREN

Laget Eigers medlemsmerke. Tildelt sølvnål
i 1979 og gullnål i 2019

PETE SEGLEM
BYGGEREN

Tildelt sølvnål i 1992
og gullnål i 1997.

MARIT ANDREASSEN
TRIVSELFREMMEREN

Tildelt sølvnål i 2015
og gullnål i 2021.

C U R V E D

L I N E S

EIGERØY

ARE HOT

Åpningstider: Hverdager kl 06:30 - 22

Velkommen innom
Lørdager kl 09 - 20

lokalbutikken på Eigerøy

Lokalbutikken på Eigerøy

LEVERANDØR

Etman er stolt hovedleverandør av elmateriell til den populære TV-serien Eventyrlig oppussing.
For mer informasjon om våre produkter, ta kontakt med din elektriker.

#etmannorge

Gjør din bolig komplett
etman. no

Åpningstider: Mandag – fredag kl. 06.30 – 22
Lørdag kl. 09 – 20
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G12/G13
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Som hvert år på denne tiden av året, er det masse
liv og røre i Hålå-hallen når avslutningene for våre
yngste spillere skal få sin velfortjente applaus
– med diplomer og pokaler for inneværende sesong
(dette året litt spesielt med Covid-19 fra start, men
såååå kjekt da en endelig fikk starte opp igjen).
En hel sesong med masse moro, innsats - latter,
smil, tårer og svette belønnes her med en takk fra
hele Eiger familien! MEGET stolte er vi av dere alle
sammen! Foreldre/foresatte, besteforeldre - onkler
og tanter møter opp og deltar i det som kan (for noen)
oppfattes som noe høylytt til tider - og da kanskje
i gruppen for de aller minste - men for spillerne er
dette bare kjekt! Boller og brus - lotteri og tjo hei!
Tusen Takk!!! også til alle dere voksne (foreldre/
foresatte, besteforeldre, tanter, onkler - brødre og
søstre) som stiller opp på alle mulige måter - en stor
applaus til dere også!!!!

G6

Alan Reczulski
Emil Waland Berge
Thomas Sørli
Linnea Bottolfsen

NIKKM
RØDT T E K

G9

Mandag 15. november ble avslutningen for gutter
og jenter 4 - 7 år avholdt, og på tirsdagen 8 - 15 år.
Diplomer, innsatspokaler, toppscorerpokaler, fair play
pokaler og fremmgangspokaler. I tillegg til de to gjeve
årets spiller prisene ungdomsavdelingen. 16 åringene
og seniorlagene har sine egne årsavslutninger litt
senere opp mot jul - samt de aller eldste får sine
utmerkelser på klubbens årsmøte i slutten av februar/
starten på mars.

ERKE

MINIMER

KER

William Kvitnes Myklebust
Jonas Skailand
Malin Tollefsen
Andreas Midbrød

EKNIKKM
BRONSE T

KNIKKM
BLÅTT TE

ERKE

ERKE

Inger
Amalie
Sperstad
og Ida
Egeland

ERKE

Sander
Sandø
Løvold
og Jesper
Andreas
Mikkelsen

KNIKKM
BLÅTT TE

ASSEN
THOMAS ANDRE
EFSEN
LL
OG MALIN TO
RE
GRATULE S!

TAKK TIL ALLE SAMMEN!
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2021

Simen Bolstad
med bevis
for å ha klart
sølvmerket

Noen av våre flotte - og herlige trenere!

NIKKM
SØLV TEK
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Eiger FK gikk tidligere i høst ut med at man
nå starter opp egen futsalklubb – og med
det følger klubben den økende interesse
om sporten, og er med på NFFs satsing på
Futsal.

Neste års påmelding
skjer fra 1 jan. 2022.

Påmelding til Andre Olsen på andre.olsen@eigerfk.no
Maks 28 plasser pr. uke. Først til mølla-prinsippet.
1. til 7. klasse. Ukene er uke 25 og 26. Mandag til fredag
Kl. 07 te 16 alle dager. Pris kr. 1800 pr. unge pr. uke.

Det er Pedro Bernardini som skal organisere
og være leder for Eiger Futsal Klubb.

Futsal er en internasjonal betegnelse
på en type innendørsfotball, og navnet
kommer av spansk fútbol de salón.
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Fra midten av august har klubbens glade
gutter trent hver fredag. Gleden av å
endelig kunne trene sammen igjen har
ligget langt utpå vesten. Etter 777 dager
siden sist vi spilte kamp, ble det i oktober
endelig fotballkamper igjen da vi deltok på
KM i Randaberg Arena. Det ble 7 kamper
på fem timer og disse endte med tre seire,
en uavgjort og tre tap.

Neste år håper vi at både vårturneringen
og ikke minst Landsturneringen er tilbake.
Vi har plass til flere på laget vårt. Så hvis
du har lyst å prøve deg eller du kjenner
noen som kunne tenke seg å spille
tilrettelagt fotball, ta gjerne kontakt
med Leif Jonny Aase, 45201961.
Hilsen Okke på HC-laget

Det er flere grunner til at klubben velger dette, men med
et klart hovedmål og fokus på å utvide aktivitetstilbudet
for hele Dalane regionen – da for voksne, barn og unge.
Eiger ønsker altså økt aktivitet og enda mer bruk av et
stort og flott anlegg, tilrettelagt også for futsal i den
eldste hallen. Dette er også et tiltak og forsøk på å
bremse den økende trenden om frafall blant ungdom
i fotballen og idrett generelt. Dette er en sosial sport,
en innendørs sport og aktivitet på den tiden av året som
det skjer mindre og som ofte er noe tung og mørk.
Dette vil være et bidrag og et ekstra aktivitets tilbud til
alle som ønsker. Dersom en allerede spiller fotball så
er en kombinasjon her å anbefale mtp. egen utvikling
og ferdigheter. Det spiller ingen rolle hvilken klubb en
måtte være registert i – eller om en ikke er med på noe
i det hele tatt. Futsal har sin «sesong» når øvrig fotball
har ferie fra seriespill – da fra oktober til april. SÅ: En
trenger på ingen måte spille organisert fotball til vanlig
eller ha spilt fotball tidligere, og det oppfordres derfor om

at alle som har lyst til å prøve om å komme/melde sin
interesse. Fotball og Futsal er to forskjellige sporter sier
de som holder på med og kjenner Futsal godt – men sier
at det er et ekstremt godt verktøy for de som ønsker å bli
enda bedre i vanlig fotball. Spillere som Neymar, Messi,
Ronaldo, Iniesta, Xavi og Aguero er eksempler på spillere
som har drevet med Futsal kombinert med vanlig fotball
og har hatt Futsal som en viktig del av deres utvikling.
Eiger Futsalklubb startet opp i starten av november
med et nytt seniorlag for menn. Samtidig ble det
søkt om påmelding til krets/NFF om å bli med i deres
seriesystem. Hvilken divisjon man får lov til å starte
i er foreløpig ukjent. I januar 2022 vil man starte opp/
fokusere på det aller viktigste – rekruttering av barn og
ungdom – da gutter og jenter 6–16 år. Allerede nå kan
man melde sin interesse – og jo før jo bedre, slik at man
på den måten få tilsendt informasjon underveis. NB! en
må ikke ha spilt fotball tidligere, eller spille fotball aktivt
– og det betyr ingeting hvor du bor, eller om du står
registrert i annen organisasjon/klubb.
Det er Pedro Bernardini som skal organisere og være
leder for Eiger Futsal Klubb. Pedro har en master
degree i idrettsledelse. Han sitter i NFF Rogaland sin
utviklingsgruppe for Futsal og ønsker å spille en sentral
rolle for utviklingen av futsal i Rogaland. Han har mye

erfaring med arbeid i ulike klubber med sport – blant
annet West Ham United i London. Han har selv spilt
Futsal på høyere nivå og vært trener for flere futsal lag
i Brasil, England, Italia og nå Norge. Pedro har skrevet
en forskningsrapport om futsal som flere ganger er blitt
sitert på høyere nivå. Pedro har stiftet familie i Norge og
Egersund – og har derfor planer om slå rot her, og bli
her lenge. Han har store ambisjoner for futsal aktiviteten
og brenner enormt for denne sporten. Eiger ser frem
samarbeidet med Pedro!
Pedro skal rapportere til og jobbe tett sammen med
Eigers sportslige leder Bjørn-Arne Slettebøe, som
har kontakten inn til klubbens sportslige utvalg og
til hovedstyret. Slettebøe viser til innholdet i denne
artikkelen og mener at dette er et tiltak som er særdeles
bra for hele regionen – og kan bidra sterkt på mange
måter og områder som nevnt ovenfor. Han håper at
mange vil melde sin interesse her uavhengig av geografi
og annen klubbtilhørighet.
Vi vil oppdatere videre og oppfordrer til å følge med Eiger
Futsal Klubb på våre hjemmesider og sosiale medier.
Meld interesse her, eller om du har spørsmål:
futsal@eigerfk.no
sportsligleder@eigerfk.no
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100% M

NYHET! RAV4
PLUG-IN HYBRID

249;

Den første Plug-in Hybrid versjonen av RAV4 bygger på mer
enn 20 år med ledende hybridteknologi fra Toyota, og kommer
med mer kraft, bedre drivstoffeffektivitet og mindre utslipp enn
noen andre modeller i klassen. Toyota har bygget videre på de
dynamiske egenskapene i TNGA plattformen som dagens RAV4
Hybrid er bygget på.

jakke!

tt dun
Superle

899;

Kari Traa Røthe beanie

2499;

Devold Camo Flower trøye

Varm lue fra Kari Traa. Isolerende,
myk og komfortabel. 100% akryl.

Bergans Røros lett dunjakke

Trøye i 100% Merinoull. Kroppsnært
snitt. Forlenget ryggpanel.

Røros er dunjakka du kan bruke
til alt, både på tur og til hverdags.

2500;

Lundhags Makke bukse

Vår bestselger! Lett trekkingbukse
med slank passform og moderne snitt.
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NYHET! YARIS
CROSS HYBRID
Fossveien 3, Egersund. Tlf.: 51 46 17 00. www.toyotaegersund.no

2500;

Lundhags Makke bukse

999;

Devold Kvitegga trøye

Devolds varmeste baselayer.
Laget av 100% Merinoull
i Jacquard-strikk.

Vår bestselger! Lett trekkingbukse
med slank passform og moderne snitt.

Med et moderne design og høy sitteposisjon er Yaris Cross en
SUV som passer like godt i byen som til langturer vinterstid. Det
smidige hybridsystemet med intelligent firehjulsdrift (AWD-i) gir
deg trygghet til å kjøre videre i alle slags vær- og føreforhold.

facebook.com/toyotaegersund

SPORT 1 EGERSUND
Nytorget 6
4370 Egersund
Tlf: 51 49 02 75

ÅPNINGSTIDER:
Hverdager: 09 - 17
Torsdag:
09 - 18
Lørdag:
09 - 16

1799;

Devold Nibba jakke

Nibba er et utmerket mellomplagg
med høy varme-til-vekt verdi og som
har optimal bevegelsesfrihet.
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E
R
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K
MER
Følg oss på:

2499;

Bergans Røros lett dunjakke
Røros er dunjakka du kan bruke
til alt, både på tur
og til hverdags.

EIGERPOSTEN DESEMBER 2021

Lei av høye
strømregninger?
Du finner gode spareråd fra oss
på dalane-energi.no
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40 spillere har akslet den røde og blå drakta på Eiger 3
i sesongen 2021. Det er syv færre enn sist det var seriespill
– i 2019. Fortsetter man sammenlikningen med 2019 kan
man vel si at mosjonistene på Eigers tredjelag har hatt en
nedadgående trend. Fra seriemestertittel for to år siden
til nest siste plass i år. Forklaringen er nok relativt enkel.
Treningsiveren har falt et hakk og i tillegg må man nok si
at bærebjelkene i laget har blitt ytterligere to år eldre fra
et «voksent» utgangspunkt fra før.
Jan Noralf Myklebust – mannen som ingen i Hålå-miljøet
har hørt si «nei» til noen forespørsler overhodet, påtok seg
å lede gjengen. Han beretter om rekord i antall strekker
i løpet av sesongen og viser til statistikk som sier at det
totale antallet langt overstiger antall mål laget har scoret
i år. Raymond Arntsens seiersmål i siste seriekamp
– et mål som sørget for at Eiger i det minste hadde et lag
bak seg ved sesongslutt, omtaler Jan Noralf Myklebust
som det desiderte sportslige høydepunktet. For øvrig
fremhever veterantreneren det gode miljøet og humøret
i gruppa – tross det han betegner som elendige resultater.
Eirik Hadland ble tradisjonen tro lagets toppscorer.

Bak f.v: Jan Noralf Myklebust (trener),
Runar Blakstad, Jan Erik Skandsen, Espen
Øglend, William Takvam, Anders Midbrød,
Kristian Eik Høien, Evgenii Dudkin.

Foran f.v: Rune Zakariassen, Kristian
Omdal Sæstad, Vidar Kvamsø, Karsten
Østebrød, Raymond Løyning Arntsen, Stian
Sæstad, Brian Torgersen, Roger Erlandsen.

Navn

Kamper

Mål

Navn

Kamper

Vidar Kvamsø

8

1

Tor Eirik Storebø

2

Stian Sæstad

7

Inge Seglem

2

Roger Erlandsen

7

Pedro Bernardini

2

William Eugen Jensen Refsland

6

William Meyer

2

Eirik Hadland Tysse

6

Viktor Bjerregaard Opheim

1

Roi Park Debes

6

Jan Erik Skandsen

1

Rune Zakariassen

6

Asbjørn L. Larsen

1

Evgenii Dudkin

6

Basir Ahmad

1

Anders Midbrød

5

Kristian Omdal Sæstad

1

Roy Eliassen

4

Bengt Nevland

1

Raymond Løyning Arntsen

4

Karsten Østebrød

1

Kristian Høien

4

Runar Blakstad

1

Joakim Karlsen Torgersen

3

Kristian Omdal Sæstad

1

Espen Øglend

3

Brian Torgersen

1

Sveinung Hetland

3

Per Sigurd Skadberg

1

Vegard Stapnes

3

Håkon Leidland

1

Fredrik Andersen

2

Einar Ragnvald Løyning

1

William Takvam

2

Fabian Andersen

1

Jan Erik Skandsen

2

Thomas Andreassen

1

André Jørgensen

2

Martin Mong Eide

1

4

1

13

Mål

1

VELKOMMEN

GRATIS

TIPS,
GODE

RÅD,

TIL OSS PÅ
BYGGVELL EGERSUND
I HELT NYE LOKALER
PÅ TENGS.
STOR BUTIKK OG
DRIVE IN FOR
TRELAST.

TILHENGER OG

DIVERSE

BERTELSEN &

GARPESTAD

VEIBYGGING

BERTELSEN & GARPESTAD AS, etablert i 1959, er et ledende maskinentreprenørﬁrma innen
bygg og anlegg. Firmaet omsetter årlig for ca 1,2 milliarder og har 280 ansatte.
Typiske prosjekter for oss er vegbygging, kraftanlegg, masseﬂytting og sprengningsarbeider.
Selskapet inngår i B&G Holding AS som til sammen består av 18 selskaper.

KRAFTANLEGG

MASSEFLYTTING

FJELLSIKRING
SPRENGNINGS-

ARBEIDER
GRUNNARBEIDER

BOLIG OG HYTTEFELT,

INDUSTRIOMRÅDER

www.bg.no

BERTELSEN & GARPESTAD - ET FIRMA I VEKST!
VI VINNER STADIG NYE STORE KONTRAKTER OG MED EN ORDRERESERVE
PÅ 3,6 MILLIARD HAR VI SIKRET FULL SYSSELSETTING.

ELEKTROVERKTØY

BLI MED PÅ LAGET SOM FLYTTER FJELL Dette sikrer full sysselsetting ut 2022 og inn i 2023.
Vi signerer stadig nye kontrakter og vinner oppdrag
over hele Norge. Det er flere store prosjekter som
pågår og skal påbegynnes i løpet av 2021.

B&G vil også fremover ha behov for å knytte til seg
arbeidskraft.

Nye prosjekter som nå startes i slutten av 2021 er
E39 Betna-Hestnes og E39 Lønset-Hjelset.

ER DET DEG VI SØKER?

Med flere store signeringer i 2021 i fra sør til nord
har B&G nå en ordrereserve på 3,6 milliarder
kroner.
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VINGÅRDSVEIEN 34, 4373 EGERSUND
egersund@byggvell.no. www.byggvell.no
Åpent: Man. - Fre. 0630-17. Tors. 0630 - 18. Lør. 09 - 15.

Vi har en rekke ledige stillinger. Se våre nettsider
for mer informasjon og send oss en søknad så
snart som mulig om du vil bli med på laget som
ﬂytter fjell.

Bertelsen & Garpestad AS, Hovlandsveien 70, 4374 Egersund. E-post: post@bg.no. www.bg.no
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VI KJØPER ALT AV
JERN OG METALL

HERMOD TEIGEN AS
ER EN LEDENDE AKTØR
INNEN GJENVINNING
AV JERNSKRAP
OG METALLER.

2
R
E
EIG
Bak f.v Karsten Østebrød (oppmann),
Matias L. Løyning, William Takvam,
Andrè Jørgensen, William Meyer, Kristian
Garpestad, Simen G. Omdal, Thor Jostein
Dyrnes (trener), Denis Nadarevic

Plass Lag

VR AKPANT
kr 3000,-

bil og campin

gvogn

kr 5000,lastebil

Vi er lokalisert flere steder i Rogaland.
Ta kontakt med ditt nærmeste mottak:
Sandnes:
Egersund:
Sola:

tlf.: 51 66 67 00
tlf.: 98 03 22 34
tlf.: 92 22 92 80

E-mail: sandnes@hermod-teigen.no
E-mail: egersund@hermod-teigen.no
E-mail: egersund@hermod-teigen.no

Kamper

Foran f.v Thomas Hallan-Christensen,
Fabian Fluge, Vetle Remme, Odd Eirik
Ellingsen Nodland, Kristian Eik Høien,
Evgenii Dudkin, Pedro Bernardini, Kjetil
Vigrestad, Espen Rasmussen

Totalt

Poeng

V

U

T

Mål

Diff

1

Sokndal

9

6

3

0

30 - 10

20

21

2

Hovsherad

9

6

2

1

42 - 10

32

20

3

Tonstad

9

5

2

2

23 - 12

11

17

4

Brusand

9

5

0

4

26 - 12

14

15

5

Eiger 2

9

4

2

3

20 - 15

5

14

6

Undheim 1

9

3

4

2

27 - 25

2

13

7

Moi

9

4

1

4

21 - 23

-2

13

8

Kåsen

9

3

1

5

22 - 29

-7

10

9

Vigrestad

9

1

1

7

10 - 26

-16

4

10

Klebe 1

9

0

0

9

9 - 68

-59

0

0

Frøyland 2

0

0

0

0

0-0

0

0

Eiger 2 har i år blitt ledet av trener Thor Jostein Dyrnes og oppmann Karsten
Østebrød. Laget har hatt et eget opplegg med en stamme på 10-12 spillere
som regelmessig har møtt på trening. Denne gjengen har i hovedsak bestått
av tidligere a-lagsspillere og andre relativt unge spillere som har funnet ut at
et rekruttlag i 5. divisjon er akkurat passe nivå. I kamp har disse blitt supplert
av a-lagsreserver eller spillere i a-troppen som var på vei tilbake etter skader
eller som trengte kamptrening av andre årsaker.
Laget har vist et fantastisk samhold og miljøet har vært meget bra. Dette var
også trener Dyrnes mantra før sesongen; «vi skal ha det kjekt og spillerne
skal se frem til å gå på trening», uttalte han allerede tidlig i vinter. Det var
også enighet innad i gruppa at alle som trente regelmessig var sikret spilletid
når det kom til kamp. Mange spillere har også hevet seg i løpet av sesongen
og dette er noe av det som har gledet Thor Jostein Dyrnes aller mest.
Det er kanskje allerede glemt hos de fleste, men også i inneværende sesong
har den største utfordringen vært knyttet til en viss pandemi. Avlyste
treninger og en forkortet sesong ble resultatet, men det ble likevel en hektisk
sesong med 9 kamper på snaue to og en halv måned. Sportslig sett har laget
variert fra «de høye tinder til de dype daler» - et ikke ukjent fenomen på et
rekruttlag. Fire seire, to uavgjort og tre tap er imidlertid helt greie resultater.
Lagets kaptein, Kjetil Vigrestad er eneste spiller som har vært på banen i alle
de 9 seriekampene som ble spilt. Toppscorer ble Kristian Garpestad med
6 mål på bare 4 kamper.
Målet for 2022 må være å opprettholde Eiger 2 som egen treningsgruppe
og man håper enda flere blir med på opplegget da.
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Ikke bare var
sesongen kun en
halv sesong, men
den var også den
første sesongen
etter det mye
omtalte covid 19
utbruddet i hele
verden.
Matias L. Løyning passerte
200 kamper i 2021 og fikk blomster
av seniorkomiteens Kjell Garpestad
jr. ifm siste hjemmekamp

Mathias K. Perttamo
toppscorer i 2021
med 15 mål.

T
E
G
A-LA

SPILLERSTATISTIKK
Navn

Øyvind Garpestad toppscorer
i 2021 med 15 mål.

1
2
0
2
N
E
G
N
SESO
av Stian Vigrestad

Men etter hvert åpnet samfunnet mer og mer opp,
og etter nesten 1,5 år med utallige treningsøkter uten
kontakt, kunne man slippe jubelen løs. 1 meters kravet
ble fjernet, alle lag kunne trene med kontakt og et håp
ble tent om seriespill i 2021.
Når sommeren nærmet seg kom endelig bekreftelsen,
det skulle spilles halv sesong med oppstart i august.
Lagene skred umiddelbart til verket, og begynte sine
forberedelser til sesongstarten. Eiger var en av få lag
som hadde beholdt nesten alle sine spillere, og tok sikte
på at de skulle kjempe i toppen. Med gode forsterkninger
i Kenneth Grande og Mathias Perttamo var det stor
optimisme i Eiger leiren.
Obos cupen skulle starte det hele, og i første runde
ble Havdur 2 beseiret med hele 18-3. Uten å legge noe
spesielt mye i det var det en flott start på sesongen. Det
var likevel en kamp statistikknerdene kunne henge seg
opp i ettersom tidenes største seier, 19-4 mot Noredalen
fra 1991 ble tangert i dette oppgjøret. Neste kamp mot
Klepp ble også enveiskjøring med 8-0 til våre gutter.

Elion Shatri hadde flest assist i 2021.

Da var vi til veis ende med en meget spesiell sesong. Ikke bare var sesongen kun en
halv sesong, men den var også den første sesongen etter det mye omtalte covid 19
utbruddet i hele verden. Hele fotball Norge, men hovedsakelig breddefotballen ble
totalt avkledd av regjeringen og det tok veldig lang tid og mange protester før man
fikk trene. Det tok enda lenger tid før man kunne trene uten å tenke på 1 meters
regelen, og da virket seriespill og kamper som en fjern drøm.
Uheldigvis skulle Eiger allikevel ryke ut allerede kampen
etter, da Frøyland trakk det lengste strået. Men revansjen
mot laget fra Kverneland skulle komme, og være ganske
så søt.
Selve seriespillet ble sparket i gang fredag 27 august
2021, og vil gå inn i historiebøkene som en markering på
hva pandemien prøvde å ta fra oss, men som den ikke
klarte. Igjen møtte vi Klepp, denne gangen på bortebane
noe som resulterte i en fin 2-4 seier. God start på
sesongen, selv om selvsagt en del skurret ute på banen.
To seiere på rad fulgte, og man så at Eiger skulle være
et lag å regne med også i årets sesong. Men dessverre
ble serien på mange måter avgjort på de 3 kampene
som fulgte etterpå, da Eiger tapte mot opprykks-rival
Sandnes Ulf 2 samt avga poeng mot Rosseland og EIK
2. Men på tross av en liten «down» var trener Hunnestad
fast bestemt på at sesongen enda ikke var over, og flere
poeng skulle deles ut. Han og gutta tok tak på trening,
fikk opp intensiteten i gjenvinningsspillet og med mer
tempo på ball skulle de resterende kampene bli rene
parademarsjer.

Håvard Leidland - en av årets
debutanter som har imponert
i sin første sesong.

I løpet av sesongen passerte Sander Haugstad 100 kamper og
Matias Leidland Løyning 200 kamper i den røde og blå drakta.
Flere vil passere milepæler også neste sesong og en viss Hans
Marius «Pokey» Aakre Slettebøe vil nok fortsette jakten på Birger
Arnestads scoringsrekord.
Trener Hunnestad hadde dette å si etter endt sesong:
Vi ender sesongen på 32 poeng og en hederlig 2 plass. Verdt
å merke seg er at 32 poeng ville holdt til opprykk i den andre 4 div
puljen, så totalt sett må vi si oss fornøyd med sesongen. Synd at
Sandnes Ulf 2 ble så suverene som de ble. Når vi ser at det rykker
opp 2-er lag fra begge 4 divisjonspuljene så sier det meg at dette
ikke ble rettferdig. Spillerne på disse lagene har fått trene og spille
kamper som normalt mye lengre enn vi har, men det får vi ikke
gjort noe med nå dessverre.

Det startet med en solid hjemmekamp mot Vardeneset,
som ble ekstra stas da Aftenbladet sendte en stor
delegasjon ned til Egersund for å sende kampen live
på nettet. Med ditto reportasjer fra indre bane, samt
kommentatorer til kampen, var det en fantastisk ramme
Til slutt må jeg få rose den spillergruppen vi har. Ventetiden på
rundt den kampen. Eiger var bunnsolide, og hadde få
å endelig få spille kamper var forferdelig lang. Men likevel så holdt
problemer med å slå Vardeneset 2-0. Deretter fulgte
dere ut. Må også si takk til resten av trenerteamet jeg har hatt
6 nye kamper med 3 poeng, og imponerende 31-9 i
rundt meg som gjør det så mye enklere og komme på trening og
målforskjell på disse kampene. Enkeltspillere stod frem
kamp. Hadde aldri blitt det samme uten dere.
med solide kamper, og drog med seg de andre. En av
disse var årets toppscorer i pulja Mathias Perttamo som
Nå venter en liten pause før troppen igjen samles til trening
virkelig har vist sin klasse, og selv med noen småskader
i Hålå. Forhåpentligvis er samtlige spillere på plass igjen i januar,
endte han opp på 15 mål totalt denne høsten. Med sine
slik at man kan bygge videre på det solide spillet som ble vist
HåvardetLeidland - en av årets
enormt gode avslutnings egenskaper har han dannet
avslutningsvis i årets sesong. Med unge sultne gutter i troppen,
debutanter
fryktet spiss par sammen med Øyvind Garpestad.
Nevnte som har imponert
spedd på med rutinerte spillere, er det en god miks i gruppa nå.
sin som
første sesong.
Garpestad har også tatt store steg i år, og visti hva
Det lover veldig godt for årene som kommer.
bor i han. Det blir veldig spennende å se neste år, om han
klarer å fortsette den flotte utviklingen.
Så til slutt vil jeg rette en stor takk til alle supportere og ildsjeler i
klubben. Dere er helt fantastiske, og dere gjør en kanonviktig jobb.
Med en knallsterk avslutning på sesongen klarte
Eiger også å gå forbi Varhaug på tabellen i nest
Heia Eiger, klubben med det store hjertet!
siste serierunde. Dermed endte de røde og blå på
en respektabel 2. plass i 4 divisjon avdeling 1.

Kamper

Gule/
Mål Assist
røde kort

Øyvind Garpestad

18

Jostein Kvernes Salvesen

18

Elion Shatri

17

3

8

Jan Terje Søyland

17

4/1

4

Håvard Leidland

17

Bjørn Stapnes

16

Denis Nadarevic

15

Sondre H.Tveit

15

0/1

Kenneth Grande

14

3

Sander Haugstad

12

Mathias Perttamo

12

2

Alexander B. Svanes

11

1

Thomas Hallan-Christensen

9

Martin Tønnessen

8

Stefan Ghilom

8

Matias Leidland Løyning
Kristian Garpestad
Per Sigurd Skadberg

7

Hans Marius Slettebø

7

Espen Rasmussen

7

Sverre L. Larsen

7

Even Myklebust

6

Fabian Fluge

6

Jonas Skulstad

5

2

Sigmund S.Hunnestad

5

1

Simen G. Omdal

5

Stein Johnny Myklebust

4

Aleksander Haughom

2

Mathias Storm Henriksen

1

selvmål

15

6

Kamper
totalt

Mål
totalt

9

41

17

3

52

1

14

76

34

180

25

17

4

43

8

4
1

Debut

Mot Varhaug
21.juni
3

85
123

4

6

8

17

7

4

6

103

18

15

5

16

17

55

1

22

1

1

69

9

3

1

151

28

8

1

1

203

30

7

1

5

71

16

1

38
1

5

3

394
Mot Havdur
2 13.august

1

3

2
Mot Rosseland 8.juli
2

*

*

28

1

6
16

3

111

15

8
1

36
Mot Varhaug
21.juni

2
2

1

207

7
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Egerconsult yter konsulenttjenester til
privatpersoner, entreprenører, private
og offentlige virksomheter.

ESPELAND HALLEN & NYE LAGÅRD SVØMMEHALL

«FFO er fantastisk.
Det er dette som er
kjekt»!

VÅRE FAGOMRÅDER
• ARKITEKT
• BYGGELEDELSE
• LANDSKAPS• PROSJEKTARKITEKT
• BYGGETEKNIKK
• BRANNTEKNIKK
• BYGNINGSFYSIKK
• GEOTEKNIKK

BILTEMA BRYNE

SKÅNLAND SKOLE

LEDELSE
BYGGESØKNAD
•
• MILJØSANERING
• ENERGIMERKING
• UAVHENGIG
KONTROLL
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NYE LAGÅRD SVØMMEHALL

PRIMA PROTEIN

SKJÆRPEBAKKEN

Er du utdannet master eller bachelor i arkitektur, brannsikkerhet eller konstruksjonsteknikk? Eller under utdanning? Ta gjerne
kontakt for en uforpliktende samtale vedrørende jobbmuligheter i Egerconsult. Se www.egerconsult.no for nærmere detaljer.

Vi har bred faglig
erfaring i de fagområder
vi tilbyr vår bistand på.

MONG
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HÅLÅ / NORRØNHALLEN

Egerconsult AS Elganeveien 1, 4373 Egersund. www.egerconsult.no
Egersund Forum, 3. etg. www.egersund-forum.no

Våre tjenester er, og skal
være, preget av kvalitet,
hurtighet og service.

André Olsen
FFO-leder og
spillerutvikler

Samholdet på FFO kan
nesten ikke beskrives.
Det må oppleves.

Merkevaren Eiger FFO er nok for de fleste kjent
fra før, der stikkordene trivsel, samhold og kvalitet
er kjennetegnene. Spesielt denne høsten har vært
eventyrlig. Med en økning på nesten 40 %, og over
40 deltakere. Rekorden er for øvrig 50. Det langsiktige
målet er å slå dette antallet. I en som kjent litt trist og
spesiell tid, med mye frafall andre plasser, har Eiger
FFO faktisk opplevd det motsatte. Det er kult! Etter
jul kommer det enda flere. Så FFO-leder Andre Olsen
sier fremtiden ser svært lovende ut. Det er så viktig for
klubbens rekruttering, og tilhørigheten til Hålå. Vi har
også med unger fra flere andre skoler, noe vi setter
utrolig pris på. Disse spiller på EIK. De imponerer på
banen, men er først og fremst snille og unike unger.

FFO er veldig kjekt, der vi skaper minner og magiske
øyeblikk. Sammen! Som ungene sier: «FFO er fantastisk.
Det er dette som er kjekt»!
En vanlig FFO-dag består først av lunsj med mye god mat
og drikke, og deretter frilek til selve fotballøkta starter.
Dvs. kl. 14.30 tirsdag og 14.15 fredag. Kl. 16 avslutter
vi. FFO er for øvrig fra 1. til 7. klasse. På fotballøktene

har vi først og fremst de kjekke tingene (med kvalitet),
med også mer sentrale læremomenter. Vi er nok over
gjennomsnittet opptatt av holdning, læring og utvikling,
og ungene har et godt fokus. Vi kjører masse spill.
Innsatsen er alltid bra, og fotballgleden matcher nesten
de fantastiske HC-guttene våre. Å se ungene kose seg
i den nye fantastiske hallen vår, er en sann glede.
Dette er fremtidens spillere.
Til slutt ønsker jeg å skryte av to ting: De dyktige, snille
og engasjerte trenerne/ansatte på FFO. Og av den
fantastiske foreldregruppa. Jeg føler meg privilegert som
får ha dette som jobb. I 8,5 år har jeg opplevd gleden av
å møte fantastiske FFO-unger flere ganger i uken. Det er
minner jeg aldri kommer til å glemme. Samholdet på
FFO kan nesten ikke beskrives. Det må oppleves.
FFO anbefales virkelig. Kom å prøv! Ved spørsmål/
påmelding, ta kontakt med FFO-Leder Andre Olsen
på andre.olsen@eigerfk.no.

God jul til alle fotballvenner!
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Det ble seier.

3

Lagbilde 1988: Bak f.v: Siv Hestnes (assistenttrener), Tone (Midbrød) Klippen,
Bente Seglem, Evy (Ege) Håland, Gunn (Seglem) Takvam, Tove Merethe Kristensen,
Jane Løvold, Irene Skadberg, Heidi Fossmark (oppmann)

På 80-tallet stod jentefotballen
sterkt i Eiger og nivået var
høyt, veldig høyt.

Foran f.v: Aina Svindland, Ruth Mong (Østebrød) Slettebøe, Brit Skadberg,
Beate (Hansen) Kydland, Lotte (Netland) Sæstad, Gunn-Sarita (Nordskag) Friestad,
Aina Therese (Gunnarsen) Omdal, Leif «Trix» Øglend (hovedtrener)

Fullt fokus under pausepraten.

På 80-tallet stod jentefotballen sterkt i Eiger og nivået
var høyt, veldig høyt. Spesielt gode var 1974-årgangen
som ble kretsmestere både i 1986, 1988 og 1990.
Lagbildet i dette lille tilbakeblikket er tatt etter 2-0
seieren i oppgjøret om kretsmesterskapstittelen borte
mot Klepp i oktober 1988.
Laget ble altså kretsmestere og serien ble vunnet med
7 poengs margin ned til Klepp på andre plass. Sesongen
ellers gav jentene seier i b-sluttspillet i Dana Cup, seier i
Ålgård-turneringen, sølv i Vidar cupen og 3. plass i Radar
cup i Kristiansand. Målforskjellen i alle lagets kamper var
respektable 183-24!

Hovedtrener Leif «Trix» Øglend var godt fornøyd da
han oppsummerte sesongen i Eigerposten dette året.
«Trening gir resultater» fastslo han og røpet samtidig at
fokuset på tekniske detaljer hadde gitt god effekt. Han
var også svært fornøyd med treningsframmøtet som
hadde vært på 92%. Laget hadde i tillegg til seriespill og
deltakelse i en rekke turneringer, avholdt et svært høyt
antall treninger. Da var det kanskje ikke så rart at en del
spillere slet med belastningsskader utover høsten.

utmerkelser som årets lag og til alt overmål ble også
lagets kaptein, Gunn Sarita Nordskag utropt til årets
spiller i ungdomsavdelingen. Samtlige spillere hadde nok
treningsfremmøte til å få treningspokalen, mens Gunn
Seglem og Ruth Mong Østebrød fikk innsatspokalen.
Den såkalte Tengesdalstatuetten fikk Aina Therese
Gunnarsen.
Alle bildene er lånt fra Dalane Tidendes rikholdige arkiv.

Da årsavslutningen ble avholdt ved sesongslutt var
det flere gode kandidater til årets lag. Man var likevel
ikke i tvil om at småjentelaget fortjent fikk sine

Spente jenter før avspark.

Bevis på kretsmesterskap utdeles.
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NorDan Sikkerhetsvindu
– Det sikre valget

Imagining,
innovating,
unlocking
energy.

Det sikreste vinduet på markedet
Vi kan si, uten tvil, at NorDan Sikkerhetsvindu er det sikreste vinduet
på markedet. Vinduet har 7 forskjellige lukkepunkter, vesentlig mer
enn dittgjennomsnittlige vindu. I tillegg ligger alle beslag godt beskyttet bak tettelistene. For ekstra beskyttelse, er selve glasset i vinduet
limt til vindusrammen, slik at det ikke kan fjernes utenfra. Vinduet har
gjennomgått omfattende testing og fått flere sikkerhetsmerker.
Et vindu med mange funksjoner
Tre håndtak gir deg tre ulike luftestillinger. Uansett hvilken etasje
du skulle befinne deg i, gjør de 3 ulike luftestillingene det lekende
lett å operere vinduet, samt å vaske det. Utvendig vask av vinduet
kan du nemlig gjøre fra innsiden.

For generations.
#PowerTheChange

nordan.no
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Våren 2020: Norge var, som resten av verden
sterkt preget av Covid-19-situasjonen og jenteforeningen skjønte tidlig at det måtte lages en
plan B – om det skulle bli noe julebasar. I mai gikk
foreningen ut med i sak på Eigers hjemmeside at
man enda håpet det skulle bli en normal basar.
Etter sommerferien innså man at plan B nok var
det lureste, men man holdt døren på gløtt for å ha
en slags «butikk» i Hålå. Her skulle jentene selge
ting de selv hadde laget.
I oktober skjønte man at smittevernshensyn og
folks generelle bekymring ikke burde utfordres
og man valgte å gå ut med at loddbøkene skulle
trekkes i en livesending på jenteforeningens egen
facebookside. Butikken i Hålå ble også «flyttet» til
facebooksiden. Det hele ble nok en stor suksess
og responsen fra både næringsliv, loddkjøpere
og kunder i butikken overrasker selv de største
optimistene.
Søndag 15. november ble det satt punktum i en
livesending ledet av jenteforeningens egen Marit
Østebrød. 94 gevinster ble trukket og etter hvert
tildelt sine rettmessige eiere.
Jenteforeningen kunne dermed ta en lang
og fortjent juleferie.

Det skulle imidlertid ikke gå så veldig langt inn
i det nye året før nye planer var lagt og «lått og
løye» igjen kunne høres i foreningens egen stue
i Eigerhuset!
Målet var selvsagt en normal julebasar der folk
møtes, man får høre fin musikk besørget av
barnekor, fine gevinster loddes ut og folk drøser
over en kopp kaffe og noe godt å bite i.
Det gikk som jentene ønsket og i midten av
november kunne en stolt jenteforening ønske
velkommen til en god gammeldags julebasar med
enda flere gevinster, enda mere godt å bite i og
enda flere folk til stede enn de fleste kunne drømt
om. Faktisk var tilstrømningen så stor, at allerede
fem minutter før det hele startet, var alle bordene
fylt og man måtte ty til tribunen for å få sitteplass.
Kommunens ulike bedrifter stilte opp med enda
flere fine gevinster, men også det jenteforeningen
selv hadde laget fikk bein å gå på. Og stemningen
da lysene ble slukket og man kun så de vaiende
lyktene til Soul kids og Soul children under
avslutningsnummeret – ubetalelig!
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Anders Midbrød
overrekker Marit
Andreassen klubbens
æresmedlemsskap
i mars-2021.

Blomster og sølvnål til Marit Andreassen ble utdelt av
daværende styreleder Kjell Garpestad i 2015.
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RUNE ZAKARIASSEN

SØLVNÅL UTMERKELSE 2021

Æ R RIT ANDREASSEN
MA

For de som har trådd i Eiger-miljøet i mange år er
Marit (Seglem) Andreassen en av dem som «alltid»
har vært der. Innen damefotballen er det vel først
og fremst Marit man ser for seg når denne «grenen»
av klubben diskuteres. Det er heller ikke rart.
Etter debuten i 1986 ble hun etter hvert den første
damespilleren i historien til å passere både 100,
150, 200 og 250 kamper i rødt og blått.
Da Marit tuslet av banen for aller siste gang på
dame-laget i oktober 2002 var det etter en aktiv
karriere på over 20 år og med en 10-1 seier mot
Sveio i bagasjen.
Men allerede mens hun var aktiv spiller påtok hun
seg verv. Marit hevder selv det var en skade som
førte henne inn i «et alternativt spor» i Eiger. Hun
fortsatte imidlertid både som spiller og i ulike verv i
flere år. Listen hennes over disse er nesten utrolig.
1995 Medlem damekomiteen
1996 Medlem damekomiteen
1997 Medlem damekomiteen
1999 Medlem damekomiteen
2000 Leder damekomiteen
2001 Leder damekomiteen
2002 Medlem damekomiteen
2003 Medlem damekomiteen
I disse årene var damene et større satsingsområde
enn i dag og det var ikke uvanlig med over 20 møter
i damekomiteen i året.
2002 «Oppmann» damelag
2003 «Oppmann» damelag
2002 Komite Dalane Turneringen
2003 Komite Dalane Turneringen

2004 Komite Dalane Turneringen
2005 Komite Dalane Turneringen
2006 Komite Dalane Turneringen
2007 Komite Dalane Turneringen
2008 Komite Dalane Turneringen

Marit passerte 100 kamper i 1992 - fikk blomster av
Bjørn Svindland før første hjemmekamp i 1993.

Marit var i flere år turneringens ansikt utad og stod
alltid for premieutdelingen. Hun representerte her
Eiger på aller beste vis.
90-tallet: Trener / hjelpetrener / oppmann for
diverse jentelag.
Redaksjonsmedlem og med på å skrive Eigerboka
i årene 2009 til 2011 der hun hadde spesielt ansvar
for 90-tallet.

200 kamper ble passert i 1996 - stadig med
Bjørn Svindland som -blomstermann-

Deltatt på et svært antall dugnader fra seint
80-tall helt frem til i dag.
Og dersom noen trodde at hun skulle gi seg med
dette er det feil.

På årsmøtet i mars ble det utdelt
en ny sølvnål.

Han var imidlertid ikke tapt for klubben for det og han
fortsatte sitt virke på ulike arenaer.

Rune Zakariassen begynte på fotball allerede på 70-tallet
på det som senere er blitt omtalt som «den gyldne
1972-årgangen».

Han har vært trener for jenter født i 2000, så vel som for
jenter 04/05. I 2010 tok han sammen med sin årelange
lagkompis, Kåre Myklebust over treneransvaret for
a-laget midt i sesongen 2010.

I 1990, i en alder av 18 år, ble han årets spiller på
A-laget, etter å ha debutert sommeren året før.
Denne utmerkelsen fikk han hele fire ganger i løpet av 90
tallet og han var en av klubbens mest markante spillere
i «gullperioden» da Eiger hadde tilhold i 2.divisjon, som
regel med kapteinsbindet rundt armen.
I 2002 var han primus motor i arbeidet med å etablere
klubbens egen nettside og han var i flere år etter
dette «webmaster» på eiger.no. I tillegg trente han
småguttelaget med spillere som Hans Marius Slettebø,
Kim Robert Nyborg og Asbjørn Larshus Larsen dette året.

Jubilanter i 1998.
F.v Marit Seglem Andreassen (250 kamper),
Lotte Netland Sæstad (200 kamper), Aina Svindland
(200 kamper), Hanne Sætre (100 kamper)

Fra og med 2015 har hun hatt hovedansvaret for
at kiosken holder åpent uken gjennom i Hålå og
på A-kampene er det som regel hennes blide åsyn
som møter de kaffetørste tilskuerne fra fjern og nær.
Siden 2016 har hun også vært en del av klubbens
sportslige utvalg med regelmessig møtevirksomhet.
Og skjer det noe ellers i Hålå, det være seg fotballskoler, turneringer eller andre arrangementer er
Marit på plass for å bidra med sitt!

«En usedvanlig
fortjent sølvnål
ble tildelt Rune
Zakariassen.»

Styreleder Anders Midbrød overrekker sølvnål til
Rune Zakariassen med korona-avstand i april.

I 2003 var han klubbens spillerutvikler - i tillegg til spill
for klubbens a-lag - der han ved sesongslutt takket av i
en alder av 31. Totalt ble det 322 kamper og 12 mål i den
røde og blå drakten.

Ressursperson og støttespiller til Eigers nettside
og Eigerposten i årene 2009 til dags dato.

§ 3 - Sølvmerket

Oppmann Marit og trener Svein Andreassen styrte
damelaget i 2002 - her fra Radarcup på sørlandet.
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Merket i sølv utdeles av styret etter
enstemmig beslutning i fulltallig møte.
Det går til
medlemmer som i en årrekke har utvist
et oppofrende arbeid for foreningen.

Han har vært ressursperson og medlem av forskjellige
sportslige utvalg i klubben og også trener for et J17
samarbeids lag man hadde sammen med EIK.
Han har selvsagt også stilt opp på utallige dugnader
opp gjennom årene og fra 2019 til 2021 satt han også i
klubbens styre.
Tar vi med at han også har holdt formen vedlike på
klubbens ulike rekruttlag helt frem til dags dato, skjønner
man at det her dreier seg om en som har «hatt Eiger på
maten» siden han var en guttunge.
Han har vært primus motor i arbeidet med å gjøre Eiger
til såkalt kvalitetsklubb, en prosess som det fortsatt
jobbes med.
En usedvanlig fortjent sølvnål ble tildelt Rune
Zakariassen.

Kommentarer:
Styret skal være fulltallig ved beslutning
om utdelelse avmerket. Eneste unntak
er når kandidaten er styremedlem.
Med oppofrende arbeid i en årrekke menes at
vedkommende har utført et stort arbeide for laget
i minst 10 år. Antall år kan i spesielle tilfeller avvikes
når meget gode grunner taler for dette.

BEDRIFTSPROFIL – VI STØTTER EIGER FK

Itkon er en totalentreprenør
innen interiør, fastinventar
og IT-løsninger
Vi skreddersyr totale innredningsløsninger
samt tekniske fag i en og samme pakke.
Det betyr at du som kunde kun forholder deg
til én leverandør. Vi jobber som rådgivende,
prosjekterende og utførende totalleverandør.
Eksempler på dette er tilliten vi har fått til
å utføre prosjekter i samarbeid med våre kunder.
■ Hotellprosjekt hvor vi har innredet hotellrom
med alt av senger, gardiner, lamper og møbler.
■ Infrastruktur i form av trådløs nett samt
konferanse og møteromsløsninger.
■ Skolekjøkken til både barn- og ungdomsskole.
■ Kontorbygg med innredning, møbler
og IT-løsninger.
■ Nøkkelferdig prosjekt.
■ Total leveranse av møbler og tekniske
produkter til statlige og kommunale foretak.
■ Kontorinnredning, garderobe, loungemøbler,
resepsjon, møteromsløsninger, trådløs nett,
multifunksjonsmaskiner og annen software.
■ Byttet ut tradisjonelle in-house IT-løsninger
med skytjenester integrert mot regnskap,
logistikk og produksjon hos flere
private firma.

CMYK 0-100-100-0

Listen er lang og vi kunne fortsatt.
Har du et prosjekt? Ta kontakt for
en uforpliktende prat.
www.itkon.no – Tlf. 51 46 53 00

B E V I S S T M I L J Ø P R O F I L O G E N E R G I Ø KO N O M I S E R I N G
En bevisst miljøprofil og energiøkonomisering har preget Covent i
alle år. Bedriften tilbyr luftbehandlingsanlegg som utnytter miljøet og dets
energi på en effektiv og skånsom måte.

COVENTS PRODUKTER
ER FREMTIDSRETTEDE
Covent produserer en type produkter som blir
mer og mer viktige i fremtiden. Miljø og energi
vil det bli økende fokus på. Men vår suksess er
avhengig av at vi lærer vår historie og hele tiden
prøver å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen, slik at dette blir et konkurransefortrinn
for oss. Gjennom 30 års erfaring har vi bygget
opp en kompetanse som gjør dette mulig. Ved å
sette kunden i fokus og forstå kundens behov, vil
resultatet bli et kundetilpasset produkt bygget på
et standard utgangspunkt.

finne løsninger som ikke er utgått på dato når
det blir satt ut i livet.

Skånsom og miljøvennlig

Vår felles fremtid er avhengig av at vi tar vare
på miljøet. Vi er alle avhengig av frisk luft for å
fungere tilfredstillende. Det er en selvsagt ting
at våre produker også i fremtiden skal bidra til
dette. Men miljø er mer enn frisk luft. En skånsom og miljøvennlig utnyttelse av naturen og de
ressurser den gir oss, er også viktig. Vi håper at
vi med våre produkter - med fokus på energiøkonomisering - kan gi en liten del tilbake til vår
mangfoldige natur. Her på Covent får vi daglig
inspirasjon til dette ved å kikke ut av vinduet og
beundre den idylliske naturen som omgir oss.

Telenor Arena, Stabæks fottballstadion, har
ventilasjonsaggregater fra Covent.

Covent holder til i Bjerkreim og produserer
ventilasjonsaggregater til næringsbygg, offshore
installasjoner og marine, samt roterende
varmegjenvinnere. Les mer om Covent sine
produkter på www.covent.no

Ervik
Ervik Shipping
Shipping AS
AS
• Shipbrokers
• Shipbrokers
• Ship agency
• Ship agency
• Freight forwarding & terminal
• Freight forwarding & terminal

COVENT AS
Røyslandsvegen 36, Birkemo
N-4387 BJERKREIM
E-Post: post@covent.no
Tlf: +47 51 45 96 00

Kunden er vår inspirasjon

I utviklingen av våre produkter er våre kunder
den viktigste bidragsyter. Ved å lytte til kundens
tanker, ideer og behov, får vi inspirasjon til å
videreutvikle våre produkter. Dette, sammen med
vår egen kunnskap og erfaring, gjør at vi kan

CMYK 0-100-100-0

Energisparende løsninger er ettertraktet og blir mer
og mer viktig i fremtiden. Covent opplever derfor stor
etterspørsel etter sine luftbehandlingsanlegg.

Covent er medlem av
Soler & Palau
Ventilation Group

+47 51 46 27 00
www.ervikship.no
+47
51 46 27 00
post@ervikship.no
www.ervikship.no
post@ervikship.no
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30%

Ta med denne kupongen og få
30% på din valgfrie kontorstol!*

Vi har alt av
møbler til
arbeidsplassen og
hjemmekontoret!
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EIGER FK – VERV

Anders Midbrød
Leder styret

Roger Erlandsen

Lillian Simons
Styremedlem

Atle Tingbø
Styremedlem

Harald Leidland
1. Varamedlem

Bengt Nevland
2. Varamedlem

Thorbjørn
Brandsberg
Leder kontrollkomite

Tommy Sønsteli
Barneleder

Sigve Tengs
Ungdomsleder

André Olsen
FFO-Leder og
Spillerutvikler

Aksel Nodland
Kvalitetsklubb
ansvarlig

Nestleder styret

Kirsti Elin Løyning
Styremedlem

Therese Skåra
Helgesen
Styremedlem

Svein Andreassen
Styremedlem

Odd Rune Olsen
Ørjan Vold
Medlem kontrollkomite Leder valgkomite

Marit Østebrød
Medlem valgkomite

Aud Iren Tollefsen
Medlem valgkomite

Bjørn-Arne Slettebøe
Sportslig leder

Kjell Garpestad jr.
Medlem seniorkomite

Karsten Østebrød

Frank M. Mong
Trenerveileder

Pedro Bernardini
Spillerutvikler

Einar Ragnvald
Løyning
Klubbdommer
ansvarlig

Roger Løyning
Bygg og anlegg

Julie Kvåle Tollefsen Marit Andreassen
Ansvarlig Eigers
Kioskansvarlig /
klubbkolleksjon
Sportslig utvalg

*Tilbudet gjelder til 31.07.2022
2, og kun én pr kunde/bedrift.

Rekrutteringsansvarlig

Våre tjenester
Vi utfører alle typer elektriske installasjoner i næringsbygg,
industri, offentlige bygg mm. Vi setter kvalitet og sikkerhet
i første rekke, kombinert med at du som kunde får arbeidet
utført til avtalt pris og innen avtalt tid. Våre erfarne
elektromontører/ingeniører kan også gi gode råd om de
beste løsninger for ditt behov. Vi bruker kun installasjonsmateriell av de beste kvaliteter, fra anerkjente produsenter.

• Vi er opptatt av å ha fornøyde kunder
• Vi er til enhver tid oppdatert på ny teknologi og muligheter
• Har dyktige fagfolk på huset innen de fleste typer
installasjoner (lyd, lys, teknikk, design, styring, data osv.)
• Har et stort nettverk av seriøse samarbeidspartnere
(leverandører osv.)

VI GIR RÅD
OM DE BESTE
LØSNINGER FOR
DITT BEHOV

Jan Willy Jahnsen
Supporterleder

KONTAKTPERSONER:
Senior herre: Kjell Garpestad jr.: kjell.garpestad@bg.no – tlf: 95 78 10 68. Andre seniorlag og juniorlag: Bjørn-Arne Slettebøe: sportsligleder@eigerfk.no – tlf: 97 79 58 72
Ungdomsfotball: Sigve Tengs: ungdomsleder@eigerfk.no – tlf: 95 98 26 87. Barnefotball: Tommy Sønsteli: barneleder@eigerfk.no – tlf: 46 40 09 30.
Frank Mellemstrand Mong: trenerveileder@eigerfk.no – tlf: 47 63 99 48. FFO leder: Andre Olsen: andre.olsen@eigerfk.no – tlf.: 99 52 98 16. Nettside: www.eigerfk.no

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.

Gamle Sokndalsveien 36 / 4372 Egersund / post@mgelektro.no / 51 49 49 10 / www.mgelektro.no

Du kan også enkelt velge Eiger FK som din grasrotmottaker
ved å sende sms «grasrotandelen 971337109» til 2020.
Enklere blir det ikke!

EIGERS
AR

JULEBAS
2021

Tusen takk
for all støtte
til Eigers
jenteforening!

Din
Ford-forhandler
Din Ford-forhandler
ii Sør-Rogaland
Sør-Rogaland
• Vi selger både nye og brukte biler, samt utfører alle
bilmerker
og opp
til 7500
• verksted
Vi selger tjenester
både nyepå
ogalle
brukte
biler, samt
utfører
allekg.
verksted tjenester på alle bilmerker og opp til 7500 kg.
• Vi har et stort utvalg av både nye og brukte biler som
• passer
Vi har ettil stort
utvalg
av både
nyetrenger
og brukte
biler som
ethvert
behov.
Om du
en varebil
til
passer til ethvert
behov.med
Omplass
du trenger
varebileller
til er på
bedriften,
en familiebil
til heleen
familien
bedriften,
familiebil
med- plass
hele familien
utkikk
etterennoe
helt annet
vi kantilhjelpe
deg! eller er på
utkikk etter noe helt annet - vi kan hjelpe deg!
Ta kontakt med oss idag for et godt tilbud
Ta kontakt
med oss idag
forvåre
et godt
tilbud
eller
for å prøvekjøre
en av
biler.
eller for å prøvekjøre en av våre biler.

VELKOMMEN TIL BILSERVICE EGERSUND
VELKOMMEN TIL BILSERVICE EGERSUND

Høljebakkane 1A, 4373, Egersund Telefon 48 00 80 00
post@bilegersund.no
Høljebakkane 1A, 4373,www.bilegersund.no
Egersund Telefon 48 00 80 00
Åpningstider:
Man
Fredag:
06:30 - 16:00 Tirsdag: 06:30 - 19:00
post@bilegersund.no www.bilegersund.no
Lørdag:
10:00Man
- 13:00
Åpningstider:
- Fredag: 06:30 - 16:00 Tirsdag: 06:30 - 19:00
Lørdag: 10:00 - 13:00

