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Kjære leser
Før du for alvor går i gang med å lese om Figgjo Idrettslags 50 årige historie, vil jeg få lov til å
komme med noen betraktninger om arbeidet med å få skriften ferdig og det endelige resultat.
Dette er ingen årbok, men et streif gjennom de 50 år som er gått siden starten. Jeg hadde planlagt å
gjengi aktiviteten i så klare ord og tall som mulig. Resultatet ville jeg så forsøke å presentere i en
uhøytidelig tone. Begge disse forsett måtte til en viss grad justeres. Jeg måtte av plasshensyn kutte
ned på de faktiske opplysninger og jeg fant ut at det var å gå vel langt å lage underholdning av både
fordums og nyere tids anstrengelser. Derfor havnet jeg på "den gyldne middelvei" eller rettere, et
forsøk på det.
Når det begynte å nærme seg utgivelse fikk jeg svært så dårlig tid, og dette førte til at jeg måtte ha
hjelp. Jeg fikk hjelp og det den beste jeg kunne håpe på, nemlig Bjarne Berntsen. Han har skrevet
om fotballen etter krigen og om håndballen. Uten Bjarnes hjelp ville det ha sett heller grått ut.
Hjertelig takk for all hjelp Bjarne.
Det har vært vanskelig å skaffe opplysninger om lagets aktivitet før 2. Verdenskrig og det vil nok
være en skuffelse for mange. Det som eventuelt er skrevet ned har forsvunnet, men god hjelp har
jeg fått av det som enda finnes. God hjelp har jeg også fått av Malena Grødem og Karl Olsen som
begge har godt minne, takk for all hjelp begge to.
Fra tiden etter 2. Verdenskrig har kildene vært rikere og dette har forhåpentlig ført til en god
dekning. Også fra dette tidsrommet var der endel uklare ting og disse er forklart meg av bl.a. Skjalg
Haaland, Marta og Reidar Mæland, Sven K. Håland og Kjell Ch. Tjessem. Takk for all mulig hjelp.
Om det som ikke er tatt med, nemlig friidretten i laget, vil jeg si at den har vært så beskjeden at jeg
ikke fant det galt å la den utebli.
Om innholdet generelt vil jeg si at det ikke har vært min mening å omtale noen personer eller saker
på en måte som virker støtende og jeg håper at jeg har lykkes i det.
Om kvaliteten av dette verk vil jeg ikke si noe, bare uttrykke håp om at lagets aktivitet er skildret
kort og greit. Jeg vil takke Terje Svela og Tor M. Hetland for god fotografisk bistand. En takk også
til Unni Gjesdal og Sissel Tjetland for god hjelp i en hektisk innspurt. Ellers så vil jeg takke alle
som har vært meg behjelpelig enten det gjaldt opplysninger eller bilder. Til slutt vil jeg uttrykke
håp om at Figgjo Idrettslag er fornøyd med mitt arbeid og jeg vil takke for tilliten. Lykke til med
dagen. Måtte det som står på disse sider være en inspirasjon i de neste 50 år.

Ingvar Håland
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Formannen har ordet
Figgjo Idrettslag har i jubileumsåret ca. 400 medlemmer passive medregnet. Disse medlemmene er
fordelt på 4 grupper. Fotball, Turn, Håndball og Ski, Orientering og Friidrett. Aktiviteten er meget
god når det gjelder Fotball, Håndball og Turn. Mindre aktivitet må en vel si det er i Ski, Orientering
og Friidrettsgruppen. En av grunnene til det er vel et for lite befolkningsgrunnlag i Figgjoområdet,
men det kan rette på seg. Jeg tenker da på den fremtidige utbygging av DFU-feltet.
Når det gjelder fotball har vi i år hatt 9 lag med i serien. Det er Knotter, Lilleputter, Smågutter,
Gutter, Juniorer, Ungdomslag, B-lag, A-lag og Old boyslag. Mange av spillerne kommer fra
Austråttområdet. Fotballgruppa er den største i laget.
Håndballgruppa stiller med 4 lag i serien. Piker 11, 13 og 15 år pluss damelag. Det er også spillere
fra Ålgård med.
Turngruppa har 7 parti i aktivitet, det er jenter 3-6 år, 3 jentelag i skolealder, dameparti,
mosjonsparti og jazzparti.
Ski, Orientering og Friidrettsgruppa driver med langrenn og med orienteringsløp og prøver til
idrettsmerket.
Den største saken i jubileumsåret er forberedelsen med å sette igang bygging av kombinert
idrettshall og samfunnshus. En komite med Sven K. Håland som formann har stått for det
forberedende arbeid angående denne sak og dei har utført et utmerket arbeid. En regner med å
starte bygging i 1978. Hallen vil bety en stor stimulans for idrettsarbeidet på Figgjo.
Laget har et budsjett på ca. 100 000 kroner og ca. 40 000 av disse får vi fra kommunen. 60 000
kroner skaffet vi oss selv i form av medlemskontingent og andre innbringende tiltak. Hovedstyret i
jubileumsåret er følgende:

Ingvald Berntsen. Formann
Kjell Bakken, Nestformann
Brynjulf Eik, Kasserer
Ingrid M. Lindeland, Sekretær
Kjell Ch. Tjessem, Formann Fotball
Ingrid Håland, Formann Turn
Randi Thorsvik, Formann Håndball
Skjalg Haaland, Formann Ski, Orientering og Friidrett.

Ingvald Berntsen
formann Figgjo Idrettslag.



4

Hilsen fra Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund består i dag av nærmere 1.600 klubber, og medlemstallet nærmer seg en
halv million. I 1927, Figgjo Idrettslags stiftelsesår, hadde forbundet 376 klubber og 27.000
medlemmer. I løpet av disse femti årene har fotballen vokst frem til å bli vår største idrett, og
Figgjo Idrettslag har vært med på denne utviklingen.

Figgjo Idrettslag er på mange måter en typisk representant for de klubber som danner ryggraden i
vår idrett: Klubber som sjelden får de store overskrifter i avisene, men som legger ned et stort og
fortjenestefullt arbeid i sitt lokalmiljø.

Vi har med glede registrert at klubben i sitt jubileumsår har spilt seg opp i 4. divisjon, etter å ha
ligget i "vannskorpa" i flere år. Et annet hyggelig jubileumstegn er det at en av klubbens tidligere
medlemmer nettopp i år har fått plass på et av våre representasjonslag, noe vi tar som et tegn på at
det arbeides godt med fotballen i klubben.

Vi slutter oss til gratulantenes rekker i anledning jubileet og ønsker Figgjo Idrettslag mange rike
arbeidsår i tiden fremover.

GRATULERER!

Einar Jørum (s.)
President

Hilsen fra Rogaland Idrettskrets
Når et idrettslag er kommet så langt at det runder de 50 år da beviser dette at laget er levedyktig og
samtidig er en viktig faktor i det samfunn det har sine røtter.

Figgjo Idrettslag har i idrettslivet i Rogaland vært en aktiv støttespiller. Laget har gjennom årene
hatt gode tillitsmenn og disse har vært aktive så vel i idrettskretsen som i de særkretser laget har
tilhørt. Vi tror ikke vi gjør noen noe urett når vi i denne forbindelse nevner et navn som Kolbein
Haaland.

Fotballen har vært lagets viktigste gren opp gjennom årene, men vi skal heller ikke glemme grener
som turn, orientering, ski, skøyter, håndball m.v.

Rogaland Idrettskrets vil gratulere hjerteligst med jubileet og ønske lykke til med selve
jubileumsdagen og arbeidet fremover, hvor det viktigste må være å få flest mulig med i klubbens
aktiviteter til gavn for hver enkelt og samfundet.

I tilknytning til dette ønsker vi laget særlig lykke til med prosjektet "Idrettshallen".

Vi vil igjen gratulere.

Rogaland Idrettskrets
Odd Fladen

Formann



100 m. Laup
Kl. I Karl Olsen 13.5

Bjørn Mæland 13.8
Kl. II Odmund Svihus 15.0

Torleiv Håland 15.0
Lengdelaup

Kl.I Karl Olsen 5.44 m
Ståle Håland 5.00 m

Kl. II Odmund Svihus 4,37 m
Torleiv Håland 4.34 m
Høgdehopp

Kl. I Toralv Håland 1.45 m
Karl Olsen 1.45 m

Kl. II Odmund Svihus 1.30 m
Torleiv Håland 1.30 m
Tristeghopp

Kl. I Karl Olsen 10.91 m
Kjetil Håland 10.60 m

Kl. II Odmund Svihus 9.54 m
Gunvald Grødem 9.33 m
Kulestøyt
Karl Olsen 8.52 rn
Kolbein Håland 7.77 m

5

Starten
Det første tiltaket i idrettslig lei på Figgjo var "Figgen
Turnforening" som ble stiftet rundt år 1900 med Ole
Værsland fra Ålgård som første instruktør. "Frihall" ble
benyttet til turnøvelsene og foreningen skaffet seg
ribbevegg, ringer, klatretau, hest, trampoline, matte,
svingstang, kasse og skranke. Det var særlig om
vinterkveldene at ungdommen samlet seg til denne
idrettsgrenen. Det ble en nokså ustadig drift av det da det
var vanskelig å skaffe instruktør. Det var trolig så tidlig som
1912-14 at fotballen begynte å rulle på stedet. Konfir-
manter og skolebarn kjøpte fotball og bare de som hadde
betalt i  ballen fikk være med å spille. Den første
fotballplassen som ble benyttet var "fiolane" en lyngmarks-
flate oppunder Krossfjellet. Lyngtorva var seig men det
varte ikke lenge før det ble svarte molda av det. Fritt for
stein var nok heller ikke banen, men den dugde til flere
kamper mot Ålgård, som regel uten dommer. Om høsten
ble det til at guttene fikk lov å spille på kjelver som skulle
pløyes opp. Konkurranseidrett var det lite av og den
begrenset seg til noen få stevner utenom 17. mai som var
den dagen da krefter skulle måles. De følgende friidrett-
resultater kan vi ikke tidfeste med hundre prosent
nøyaktighet men vi går ut fra at de er fra 17. mai 1924.

Lagets 2 æresmedlemmer hedres,
Marta og Kolbein Håland.

kamp. Denne ble spilt på Ålgård og Figgenskarene ble så og
si nedsablet. De reiste slukøret hjem med tap 12-0. Vel, alt
har sin begynnelse. Lagets første styre var:

Karl Olsen, Formann
Ola Frøyland, Nestformann
Bjørn Mæland, Kasserer
Olav Olsen, Styremedlem

Laget hadde i Mars 1928 et medlemstall på 21. Dette var
foruten de som er nevnt: Rasmus Håland, Kåre Håland,
Borge Haraland, Peder Olsen, Magnus Grødem, Osmund
Svihus, Herman Tjessem, Torleiv Håland, O.M. Olsen, Eilert
Grødem, Helmik Pedersen, Olav Salte, Thomas Kvitting,
Peder Håland jr., Kolbein Håland, Ståle Håland og Alf
Håland. Denne medlemsstokken skulle holde seg nokså
konstant inntil laget ble utvidet til også å omfatte
turngruppen på stedet.
Og nettop turngruppen var meget aktiv. De reiste hyppig på
turnstevner i distriktet. Til styre for "Figgens Fotball-
klubb" for 1928 ble valgt:

Olav Olsen, Formann
Olav Salte, Nestformann
Torleiv Håland, Styremedlem
Bjørn Mæland, Kasserer

I byene var fotballen allerede etablert da det - ble  høst  i
1927. Av klubber på "landsbygdå" var Klepp først ute så
kom Ålgård, Bryne, Brusand og så: "Figgens Fotballklubb
blev stiftet i August 1927. Der blev Mæland leiet Fedo for
27-sesongen og 1928 mot å betale Kr. 200. i leie som skulle
betales innen våren 1928. Medlemskontigenten blev satt til
kr. 5 for å kunde betale første avdrag og kjøpe fotball og
material til målstenger m.m." Og at det ble startet fotballag
skal vistnok skyldes følgende hendelse: Etter at noen karer
fra Figgen kom fra Stavanger fra fotballkamp møtte de
noen fra Ålgård. Etter en del store ord fra Figgenskarene
om at de skulle slå Ålgård som ingenting ble det avtalt
Man bestemte seg i 1928 for at de som hadde betalt 5
kroner i kontingent under starten nå skulle betale kr. 1 og

de nye som kom til skulle betale kr. 2,50. Men det var ikke
bare kontingenten som sørget for penger i kassen. Fra
kassaboka sakser vi noen poster:

,Inntekter:
Sept. 27 Ved dans og skytning 58,00

Inn på dansefest 97,00
Utgifter:
Fotball 21,00
Rem til fotball 1,20
Bløre 2,20
Nok en bløre 1,95
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Bildet viser Turnforeningen i 1924.
Foran fra venstre: Ola Frøyland, Karl Olsen, Kolbein
Håland, Eilert Grødem, Bjørn ~land, Alf Håland. Rekke 2
fra venstre: Alfred Kalsås, Ståle Hdland. Bak fra venstre:
Sigfrid Håland, Petrine Einseth, Bertea Tjessem Berntsen,
Sussa Mæland, Randi Svihus, Ingrid Tiessem Mæland, Vida
Håland, Haldis Figved

Samlede inntekter det første regnskapsåret var på kr.
277,25 og utgiftene var på kr. 214,65. Overskudd kr. 62,60.
Regnskapet for 1928 skulle derimot ikke være så godt:
Inntekter: Utgifter:

Kr. 225,60 Kr. 227,40
Underskudd: Kr. 1,80

Til styret for 1929 ble valgt:
Gunvald Grødem, Formann
Peder Olsen, Nestformann
Bjøen Mæland, Kasserer
Helmik Pedersen, Styremedlem

Fra møtereferatet sakser vi: "Aarskontingenten blev satt til
kr. 3 for vaksne og kr. 1 for gutter under 15 år. Der blev
leiet Fedo av Mæland på samme vilkår som 1928 mot å
betale kr. 200 i leie men på betingelse av at få utvide banen
så den blev bredere. Medlemstallet for 1929 var 22 pluss en
som ikke hadde betalt." Også i 1929 skulle dansekveldene
gi et pent tilskudd i kassen. Vi finner at det ble avviklet 5
dansekvelder dette året.

Til styret for 1930 valgte laget:
Peder Olsen, Formann
Gunvald Grødem, Nestformann

Olav Olsen, Materialforvalter
Torleiv Håland, Sekretær/Kasserer

Dette året justerer man kontingenten til kr. 2,- for voksen,
kr. 1,— for passive og kr. 1,— for gutter. "Fedo vart leid av
Mæland for 175,— kr. i tida frå fyrste jan. 1930 til fyrste
jan. 1931" Denne Fedo var og er et jordstykke som ligger
bak bensinstasjonen på Figgjo. Av utgifter 1930 nevner vi:

Et par knebeskyttere Kr. 5,—
Et par hansker Kr. 8,-
2 dommerfløyter Kr. 1,—

Inntektene var også dette året høyere enn utgiftene slik at
man satt igjen med et overskudd på kr. 88,37 ved årets slutt
og et nytt styre skulle overta. Dette var:

Carsten Idland, Formann
Tor Ravndal, Nestformann
Gunvald Grødem, Materialforvalter
Karl Olsen, Styremedlem
Torleiv Håland, Sekretær/Kasserer

Dette årsmøtet sette kontingenten opp en krone for voksne
men lar  den el lers  s tå  uendret .  Det  dabbe r  av med

arrangementer dette året, men det går allikevel meget bra.
Blant annet så får laget et tilskudd på kr. 100 fra D.F.U.
Forøvrig så legger vi merke til at man kaller seg for
"Fotbal lavdel ingen" det te  året  og de t  betyr  at  en
navneforandring blir diskutert. Og dette resulterer i:
"Sundag 7. februar 1932 var det årsmøte i Figgjo Turn og
Idrettslag på Frihall." Dette møtet valgte;

Carsten Idland, Formann
Karl Olsen, Varamann
Tor Ravndal
Peder Olsen
Torleiv Håland, Sekretær/Kasserer

I 1932 registrerer vi ikke mer enn 2 dansekvelder, så den
største inntektspost for laget blir medlemskontingenten.
Den største utgiftsposten for laget var dette året som så
mange andre, reisene. Ca. 70 % av lagets utgifter gikk til
reiser. Bl. andre turer dette året så var laget i Kopervik og
denne turen kostet hele 198 kroner og 20 øre. Forøvrig så
nevner vi at det regnskap som ble lagt frem for årsmøtet 21.
oktober 32 er det første reviderte i lagets historie. Iallefall
det første som er signert. Og de som reviderte var Kronhard
Hetland og Monrad Faaren. Til styre for 1933 ble valgt:

Carsten Idland, Formann
Olav M. Olsen, Kasserer/Sekretær
Olav Salte,
Karl Olsen
Ola Frøyland

Dette året slår godt ut i akt iviteter og inntektene på
kampene blir meget gode. Dansekveldene blir det færre av
så en annen inntakskilde søkes. En omsetning på kr. 825,—
gir et lite overskudd på kr. 42,—. Årsmøtet 3. november
1933 bestemmer å la kontingenten være som den er og
velger:

Carsten Idland, Formann
Torleiv Håland Kasserer/Sekretær
Olav Salte
Peder Olsen
Karl Olsen

Dette året (34) blir det med suksess a rrangert en
"marknad" som bestod i underholdning og utlodning av
forskjellig slag. Arrangementet gikk over flere dager og
innbrakte ikke mindre enn 303 kroner netto i kassen.
Dansetilstelningen tar seg opp igjen og vi registrerer ikke
mindre enn 8 slike dette året. Av utgifter dette året nevner
vi  a t  laget  ha r  kr.  2 ,60 i  te l efoner  og k r .  2 ,43 i
portoutgifter. I reiseutgifter har laget kr. 188,60 så dette og
baneleien var største utgiftspostene.
Årsmøtet 11/11 1934 velger styre for 35:

Bjørn Mæland, Formann
Svein Sviland
Tom Hetland
Peder Olsen
Torleiv Håland

Året byr ikke på noen spesielle aktiviteter så vi betegner
året som 'et vanlig et. Fra kassaboken sakser vi at det ble
holdt en pølsefest 20. mai som ga et overskudd på kr. 2,—.
En dansefest gir 95,— kroner i netto.
For 1936 velges disse til styret:

Carsten Idland, Formann
Karl Olsen, Kasserer/Sekretær
Tom Hetland
Håkon Skjæveland
Torleiv Håland

Dette året byr heller ikke på noen spesielle aktiviteter, men
vi vil nevne at der blir avholdt hele 14 dansefester som
innbringer hele 401 kroner. Når vi så legger til at samlede
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inntekter var på kr. 568,99 så ser vi hvor mye det betød å
danse. Med det hittil største overskudd i lagets 9-årige
historie, sa styret takk for seg og de som overtok til 37 var:

Gunvald Grødem, Formann
Torvald Salte, Kasserer
Borge Haraland, Sekretær
Peder Olsen
Håkon Skjæveland

Og dette året er aktiviteten i laget på topp. En reiseaktivitet
som aldri før utfolder seg. Arrangementer både idrettslig og
fest lig når store høyder. Laget fornyer u tstyret til
fotballspillerne og fiffer opp rundt banen.
Vi har gleden av å vise litt av regnskapet:

Inntekter:
10. Jan. Dansefest 86,00
2. Mai Innkoma (Randaberg) 45,55

14. Mai Inn mot Vidar 6,43

Utgifter:
10. Jan. Musikk/Hus/Skatt 25,32
12. Apr. Jern tråd 3,85
12. Apr. Skruer 5,05
12. Apr. Spiker 1,00
2. Mai 2 Blører 5,00
9. Mai Grand Kafe Egersund 9,35

30. Okt. Bløtkake Lagsfest 4,00
Selv om disse klipp ikke gir noe inntrykk av aktiviteten i
laget så gir de iallefall et innblikk i de tall som man opererte
med. Når vi så nevner at laget skaffet tilveie hele 1827
kroner og 36 øre dette året så skulle det fortelle en hel del
om den aktivitet som forekom.

Vi vet ikke når dette bildet er tatt,  men det viser
idrettslagets aller første aktive fotballspillere.
Foran fra venstre: Peder Olsen, Gunvald Grødem, Magnus
Grø dem Bak fra venstre: Thomas Kvitting, Helmik
Pedersen, Bård Austerå, Karl Olsen, Olav M. Olsen, Bjørn
Mæland, Ola Frøyland, Olav Olsen.
Det var som rimelig et fornøyd årsmøte som valgte styre for
1938.

Olav Salte, Formann
Karl Olsen, Kasserer/Sekretær
Magne Kronfeldt
Kronhard Hetland
Håkon Skjæveland

Aktivitetsmessig står ikke dette året tilbake for året før.
Man holder jevnlige egne arrangementer og reiser hyppig

Fra turnstevnet på Bryne 1929.
Fra venstre: Marta Håland, Anna Olsen, Malena Grødem, Sigfrid Håland, Beate Tjessem, Susanne Mæland.
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Bildet er fra ca 1930 og viser fotballkarene.
Foran fra venstre: Magnus Grødem, Gunvald Grødem, Peder Olsen. Bak fra venstre: Oddgeir Salte, Håkon Skjceveland, Rasmus

Kronhard Hetland, Karl Olsen, Ola Frøyland, Olav Olsen, Tom Hetland.

rundt i distriktet. Vi får vite lite om aktiviteten i detaljer.
Vi vet at der er noe i gjære mellom Figgen og Ålgård, noe
som først slår ut året etter nemlig i 1939, og det styret som
begynte året var:

Carsten Idland, Formann
Tom Hetland
Kronhard Hetland
Håkon Skjæveland
Borge Haraland

Disse ble valgt den 11. november 1938 men som nevnt så
var der noe i gjære, og dette resulterte i at en del spillere
forlot  k lubben og reis te  t il  Ålgård.  Dette  før te  t i l
ekstraordinært årsmøte på "Frihall" 16/7 -39 hvor man
valgte nye styremedlemmer:

Olav M. Olsen, Formann
Håkon Skjæveland
Borge Haraland
Paul Nævland
Toralv Eriksen
Magne Kronfeldt

De indre stridigheter ga seg nok utslag i den idrettslige
aktivitet, og på lengre sikt skulle tapet av disse karene vise
seg å bli vanskelig å erstatte. Men de som tok over driften av
laget gjorde sine saker bra og halte i land et meget godt
regnskap. Til årsmøtet den 29. november 39 viste det seg at
laget hadde hatt en omsetning på 2430,— kroner. Til styre
for det siste året før 2. verdenskrig lammet laget, ble valgt:

Magne Kronfeldt, Formann
Torvald Eriksen
Håkon Skjæveland
Gunvald Grødem
Borge Haraland Laget ble holdt i drift til
desember måned 1940 og den siste
posteringen i regnskapet er "Pr. G. Bøe -

Hogkkyseltrer71,50". Så var det slutt på
laget i hele krigsperioden. Vi tar opp igjen
tråden i 45.

Administrasjon
Årsmøtet 45 ble avholdt på "Frihall" 26. oktober og fra
referatet kan vi bl. anna registrere at det blir vedtatt -å
forandre navn på laget fra. Figgjo Turn og Idrettslag til
Figgjo Idrettslag. Ellers godkjenner møtet en avtale, mellom
Figgjo Idrettslag og Kjetil Håland om leie, evnt. kjøp av
"Idrettstunet". Ellers var 'det selvfølgelig valg på styre og
valgt ble:

Magne Kronfeldt, Formann.
Borge Haraland, Sekr/Kasserer
Olav Salte, Styremedlem
Carsten Idland, Styremedlem
Håkon Skjæveland, Styremedlem

Arbeidsåret 46 bærer preg av at laget ikke har vært i
aktivitet på en stund. 2 styremøter er alt som er nedtegnet i
protokollen. De saker som man øyeblikkelig var opptatt
med var spesielt banespørsmålet som ikke var avklart samt
at laget var meget interessert i å få tilbake de spillerne som
var gått inn i Ålgård like før krigen. Noen avklaring .med
Ålgårdspillerne ble det ikke og dette førte igjen til at laget
ikke ville legge store planer for "Idrettstunet" da det var
liten interesse blant de gjenværende spillerne.
Årsmøtet 46 vedtar å sette kontingenten opp fra 2 til 5
kroner for seniorer og sette kontingenten til I krone for
barn. Årsmøtet vedtar å velge styret på en litt anderledes
måte enn før. Formann, sekretær og kasserer skulle velges



9

direkte mens de øvrige styremedlemmer skulle velges som
formenn for de enkelte grupper. Og da flere i det sittende
styret frasa seg gjenvalg ble det et så og si nytt styre:

Trygve Skjæveland, Formann
Torvald Eriksen, Kasserer
Kolbein Håland, Sekretær
Olaf Salte. Formann Fotball
Andreas Håland, Formann Håndball
Trygve Skjæveland, Formann Ski

Valborg Espeland, Formann Kvinneturn
Kolbein Håland, Formann Mannsturn/

Friidrett
Økonomisk var resultatet tilfredstillende med en kassa-
beholdning på kr. 1100,— av en omsetning på kr. 6000,—.
Ellers gir møtet ros til medlemmene for god innsats under
dugnaden på "Idrettstunet".
Sekretær Borge Haraland summerer møtet opp på følgende
måte:
"Etter møtet var der matpause og til slutt svingom til 1/2
12. Eit par turnsko vart utlodda. Omlag 40 medlemmer til
s tades . "  I  t il l egg  må  nevnes  a t  en  hoppbakke  i
"Klugeslåtten" ble klar dette året etter mye strev.
Året 47 ble et arbeidsår som nok best kan oppsummeres
med styrets rapport til årsmøtet 47. Det er ført i pennen av
Kolbein Håland og inneholder både ros og ris, værsågod:
"Styret for Figgjo Idrettslag har sidan siste årsmøtet havt
regelmessige møter annankvar onsdag frå kl. 8-11. Ikkje så
sjeldan blei det kvar vike, men undantak av ferietida i
sommarmånadene. Ialt over 20 møter. Mennene i styret har
som regel møtt og synt stor interesse for å dryfte saker som
vedkom lagets ve og vel. Kvinnen har meir halde seg attende
avdi ho tykte det var meir mannhaftige saker som blei
dryfta. Fast møtestad var heime hos skrivaren. Litt
utanomsnakk har det nok vorte,.men det meste av tida av
desse 60-70 timane har gått med til å dryfte dei saker som
til ei kvar . tid låg føre. I årets løp vart det ei mengd
rundskriv og meldingar frå kretsar og forbund og andre lag
som skulle svarast på.
Den sak som støtt har vore hovedsaka på styremøta har
vore banespørsmålet. Ei sermelding om denne saka bør
u t a r b e i d a s .

• Kolbein. Håland .tok på seg å tegna tingarar til Rogaland
Idrettsblad. Samla blei der ca. 40 tingarar.
Ålgård Fotballklubb bad inn til sams feiring av "Idrettens
Dag" på Ålgård og dette vart med takk motteke og
tilskipinga vart vellukka. Lagets medlemmer møtte fram til
framsyning .av instruksjonsfilmar i fotball på Ålgård. Gustav
Ådnesen var i. laget og synte ski-instruksjonsfilmar og andre
filmar. Laget har delteke i juletrefest og bollefest samman
med Bråstein U.L. På eit møte med U.L. med Sig. Tøge som
innleiar vart spørsmålet om samarbeid mellom laga dryfta.
Ei sammarbeidsnemd vart vald. Frå Idrettslaget vart desse
med: Trygve Skjæveland, Kolbein Håland. Med i Ungdom-
mens Samarbeidsnemd i Høyland vart Magnus Grødem og
Einar Skadsheim valde.

På eit lagsmøte vart det vedteke å setje opp pokalkonku-
ranse mellom medlemmene for deltakelse i treningane. Det
såg lovande ut med det same men dabba av etterkvart så det
vart oppgitt.
Av tilstellingar som finansnemda har ordna med kan
nevnast ei marknadsvike, sin revykveld med brørne Sagland
og Jærens Jokke, eit spelestykke: "Bondeslusken". ein del
dansefestar og litt Søndagsdans.
Utanom arbeidet på idrettsplassen har medlemmene vore
ute på steinhenting, høyhesjing, potetopptak m.m. Til
skibakken vart der kjørt 3-4 billass med granbar frå
Myklebust som vart nedlagt til planering av undarennet,
men snøen svikta.
I det heile et arbeidsomt år for alle med arbeidslyst, men

Bildet er antakelig fra 1929 og viser fotballaget.
Fra venstre: Olav Olsen, Karl Olsen, Thomas Kvitting,
Andreas Håland, Torleiv Håland, Peder Olsen, Kronhard
Hetland, Borge Haraland, Ola Frøyland, Rasmus Håland.
(Sittende) Gunvald Grødem.

diverre har den svikte hjå ein del karar og mesteparten av
kvinnene. "Sitat slutt.
Året i et nøtteskall?
Årsmøtet 48 fikk også forelagt en årsrapport fra styret om
enn en mer skånsom en. Det var blant annet dette året at
laget holdt sin forsinkede 20-årsfest. I rapporten beskrevet
slik:
"Ein forsinka 20-årsfest vart halden på "Frihall" nyårsafta,
med tomatsuppa, pølse, potetstapp og øl med Per Sivertsen
som kokk og med stortingsmann Torgersen som festtalar.
Ellers hadde laget sammen med Ungdomslaget festelavens-
fest hvor blant annet saken om folkebad på Figgjo ble
diskutert svært inngående. Et annet medlemsmøte disku-
terer kjøp av høytaler tel grammofonen., men noe kjøp blir
det ikke. Ellers står åpningen av "idrettstunet" svært
sentralt i årets arbeid. Karene er "annige" etter å få starte
på den nye bane, men man beslutter å utsette åpningen til
høsten 49. Et annet medlemsmøte slutter seg til styret i at
"a l l e  klut er  må  se t tes  inn  for  å  redde  Gul rot -  og
Potetavlingane og dermed pengane." Av andre saker fra
årets arbeid kan nevnes at laget får utkast til lagsmerke fra
gullsmed E. Eilertsen Stavanger. Merket ble solgt for kr. 5.
Ellers handler laget utstyr til fotballaget og får i gave 23 par
fotballstrømper fra Olaf Salte og sønner.
Men, merkesaken dette året blir handelen av "Idrettstunet"
av Kjetil Håland. Prisen: Kr. 30000 skulle laget betale i

Håndballdamene i 1946.
Foran fra venstre: Perly Fåren, Kitty Håland, Ingfrid
Håland. Bak fra venstre: Mary Hetland, Valborg Espeland,
Oddbjørg Salte, Marit Oslid.
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form av 10000 i tilskudd fra kommunen og 20000 i form av
lånegaranti samme sted. Men, tilbake til årsmøtet 48.
Valget:

Oddgeir Salte, Formann
Martin L. Håland, Kasserer
Kolbein Håland, Sekretær
Einar Skadsheim, Fotballoppmann
Magne Kronfeldt, Friidrettsformann
Martin P. Håland, Formann Ski
Borgny Tjessem, Formann Kvinneturn
Kolbein Håland, Formann Mannsturn
Malena Grødem, Formann Barneturn

Fra møteprotokollen sakser vi: "Gulrotdyrkinga var ikkje
oppgjord ennå og skulle koma som særmelding seinare. Alle
høyrdest ut til å vera nøgde med det økonomiska, men det
hadde vorte for stridt med arbeid så ein fekk halde opp eit
år for det første og konsentrere seg om å få i stand
"Idrettstunet". Men, var 48 et hardt arbeidsår skulle 49 bli
enda hardere. Spesielt skulle seremonien med baneåpningen
ta hardt på. Mer om den et annet sted.
Ideen om folkebad på stedet var på langt nær ny, og det
arbeidet som var lagt ned før fikk dette året følgende
resultat: "Figgjo Idrettslag går saman med Bråstein U.L. og
Figgjo Helselag om å skipa Figgjo Folkebadet som har til
oppgåve å byggja og driva bad på plassen."
Et  ann et  og møys ommelig arbe id var  søknad om
tippemidler til idrettsanlegget. Dette arbeidet resulterte i
Kr.  4000 som kom meget  vel  med i  en ikke alt for
veispekket kasse.
På underholdningsfronten gjør laget seg bemerket med 2
forestillinger hvorav den ene sågar ble eksportert til Oltedal,

den  h et  "G i f t a  meg  — al d r i "  og  den  and r e  he t
"Marknadsferd". Gjestspill fra Frøyland var der 2 av og der
var en stor utlodning samt premieskyting med luftgevær.
Når så status for året 49 skulle gjøres opp viste det at året
økonomisk hadde vært godt. Omsetningen på kr. 31000 la
igjen kr 2500 i kassebeholdning og slike summer hadde
laget aldri operert med før.
Årsmøtet 25/10 49 samtykker i at året var et meget godt et
og gav styret ros for vel utført arbeid. Da formannen,
Oddgeir Salte hadde frasagt seg gjenvalg ble det nye styret
seende slik ut:

Kolbein Håland, Formann
Borge Haraland, Sekretær
Torbjørn Olsen, Kasserer
Karl Olsen, Oppmann A-lag
Egil Roaldkvam, Friidrettsoppmann
Kolbein Håland, Formann Mannsturn
Borgny Tjessem, Formann Kvinneturn
Malena Grødem, Formann Barneturn

Det går frem av protokollen at: "Klokka var nå så mykje at
ein måtte slutta og halda fram på eit møte seinare". Noe
referat fra det andre møte finnes ikke så dersom det ble
avholdt vet vi ikke hva som skjedde der.
Året 1950 bød ikke på de helt store saker om aktiviteten
var god. Av småplukk fra administrasjonsarbeidet kan vi
nevne at trenerhonoraret var av et litt annet format enn
dagens, nemlig kr. 250 for en sesong som trener for
fotballaget og kr. 150 for kvinneturnsinstruktøren. Fra
styremøte avholdt 20/6 -50 sakser vi fra protokollen: "Sak
4. Styret besluttet å sende en appell til al le aktive,
medlemmer om å drive kondisjonstrening i ferietiden. Sak

Fra turnstevne på Bryne 1929.
Foran fra venstre: Gunvald Grødem, Andreas Håland. Bak fra venstre: Karl Olsen, Ola Frøyland, Olav Olsen, Torleiv Håland,
Magne Oftedal, Kolbein Håland
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5. Det ble besluttet å gi Malena Grødem fri reise til
Lillehammar på turnstevne". Referent: Borge Haraland.
Ellers sysler styret med forandring av lagets lover, men hva
disse funderinger gikk ut på vet vi ikke. Så var det duket for
årsmøte igjen, 31/10 1950.
Etter mye om og men ble disse valgt:

Ådne Åsland, Formann
Kolbein Håland, Kasserer
Håkon Skjæveland, Sekretær
Tom Hetland, Oppmann A-lag
Lars Søyland, Friidrettsformann
Karl Olsen, Formann Mannsturn
Å sa Søyland, Formann Kvinneturn

Årsmøtet pålegger styret å skaffe laget fane, noe som syntes
naturlig ettersom laget hadde fått emblem.
Det var ikke rare pusten i bakken styret fikk ta seg for

allerede uken etter avholdes første styremøte. Der beslutter
styret seg for å undersøke om å få leie "Klugeslåtten" til
oppsettelse av danseplan. Dette prosjekt kullkastes allerede
på neste styremøte av den grunn at laget får tilsagn om leie
av grunn på Åsland. Noen videre utvikling i saken ble det
ikke. Men, der var en annen og mer dramatisk sak dette
året, nemlig lån av 20000 kroner i Høyland Sparebank. For
å få lånet måtte banken gis I .ste prioritets pant i lagets
eiendom "Idrettstunet", og etter mye møye ble papirene
underskrevet i juni dette år . Forøvrig må nevnes at
fotballspillerne volder mye hodebry for styret dette året.
Der måtte endog innkalles til "krisemøte" med spillerne for
å løse floken. Og sakte men sikkert glir arbeidet fremover til
nok et årsmøte, denne gang den 13/11 -51. Regnskaps-
messig viste det seg at laget hadde en omsetning på kr.
15000 og at det ikke var noe å føre over på neste års
budsjett. Det blir på årsmøtet gjort oppmerksom på at laget
går inn i sin 25 sesong og at der bør velges festkommite som
skal bestemme når og hvordan festen skal avvikles. Valget
ble Tom Hetland, Karl Olsen og Kolbein Håland.
Valg på lagets styre for året 1952 fikk følgende utfall:

Oddgeir Salte, Formann
Egil Roaldkvam, Kasserer/ Sekretær
Tom Hetland, Oppmann A-lag
Håkon Skjæveland, Formann Herreturn
Marit Kronfeldt, Formann Kvinneturn
Lars Søyland, Friidrettsformann

Av saker som dette styret fikk å arbeide med vil vi nevne
saken om stadionur. Et tilbud på stadionur kom fra Leiv
Middtun men det ble for dyrt for laget å ta det hele alene,
så  det  ble  til  at  laget  forespurte  stedets  bedrift  om finansiell
støtte. Dette ble det som vi den dag i dag kan se, ikke noe
av.
For å styrke økonomien i laget ble det også vurdert å gå inn
for kontraktdyrking av rødbeter for Chr. Bjelland.
Samfunnshusplaner er noe stedet er blitt kjent med nokså
lenge og dette året var det også snakk om hvor et eventuelt
bygg skulle plasseres. Formannskap og Skolestyre hadde
saken oppe til behandling og var uenige med lagets forslag
om plassering. I styremøte/medlemsmøte søndag 15/7 -52
legges det opp til debatt om de kombinerte planene for
bygging av Samfunnshus/Folkebad. Referent er Oddgeir
Sal te:  "D et  ble  et  hiss ig ordskift e  blant  sa mtl ige

> tilstedeværende. Vedtaket ble at en deler det opp i
byggetrinn og at en går inn for folke- og idrettsbad i første
trinn. Møtet slutt 12.30. Et medlem forlot møtet før det
var slutt".
Denne saken er vel i realiteten ikke avsluttet enda, men bad
ble det som vi ser det står i dag.
Noe godt år økonomisk ble ikke 1952. På årsmøtet kunne
man opplyse at av omsetningen på kr. 19800,- var for store

summer gått med til reising slik at laget var nødt til-å ta fatt
på 1953 med et underskudd på kr. 1700. Dette håper styret
kan rette på seg følgende år dersom fotballaget spiller god
fotball slik at inngangspengene på hjemmekampene kan ta
seg opp. Årsmøtet 52 velger:

Oddgeir Salte, Formann
Else Berntsen, Kasserer/Sekretær
Ola Hessholm, Oppmann A-lag
Håkon Skjæveland, Formann Herreturn
Leif Bakken, Friidrettsformann
Ellen Karin Grødem, Kvinnetumformann
Magnus Grødem, Portvakt

Ca. 20 medlemmer tilstede. Årsaken til at vi nevner dette
tallet er at det ved neste korsvei, nemlig årsmøtet 53 skulle
vise seg å være enda færre til stede, bare 7.
Det er kanskje symbolsk for driften i laget at så få er
interessert i å møte frem på årsmøtene, ikke vet vi, men det
var år hvor interessen var liten på både fotball og
turnfronten. Styret tar ikke med silkehansker på dem som
av en eller annen grunn ikke møtte frem til trening eller
konkurranse. Det underskudd som laget fikk året før, tas
også med dette året, bare det er minket litt til kr. 1038.
Liten aktivitet fører til liten omsetning, og for året 1953 var
den 18800, altså mindre enn året for. Dette er så og si det
eneste vi får vite av protokollen hva angår administrasjons-
arbeid i Figgjo Idrettslag. Men valgene på årsmøtet 53 får vi
vite:

Oddgeir Salte, Formann
John Skjæveland, Oppmann A-lag
Leif Bakken, Kasserer/Sekretær
Gustav Grødem, Styremedlem
Per Lyse, Styremedlem
Olaf Kåre Salte, Styremedlem

Dette styret skulle få en stri tøm med fotballspillerne og de
skulle havne i et av de verste dilemma som tenkes kan,
nemlig nedleggelse av lagets drift. Når vi bruker uttrykket
stri tøm så er ikke det ment at det var vanskelige karer å ha
med å  gjø re,  m en at  klubben hadde kommet i  et
generasjonsskifte som betød at der var for få seniorer til å
stille lag, men mange ungdommer som kunne overta
påfølgende sesong. Det ble seriøst diskutert å legge ned
seniorfotballen og det ble også gjort. Så ble det til at laget
kun spilte fotball på guttetrinnet for ikke å miste råderetten
over lagets eiendom "Idrettstunet" og for at forpliktelsene
mot forbundet skulle overholdes.
Av andre saker fra dette året kan vi nevne at Johanne
Koldal tar seg av draktevasken for fotballspillerne.
Årsmøtet 1954 trakk 9 medlemmer og betød nok oppvask
på mer enn en måte. Økonomisk var 54 det svakeste året på
lange tider med en omsetning på 2266 kroner og aktiviteten
så å si helt nede. Det var ikke akkurat lyse utsikter som
ven t et  det  s t yr et  som sku ll e  ve lges .  Valget  b l e:

Kolbein Håland, Formann
Tom Hetland, Styremedlem
John Skjæveland, Styremedlem
Ellen Karin Grødem, Styremedlem
Per Lyse, Styremedlem
Kjell Ch. Tjessem, Styremedlem

Det går frem av møteprotokollen fra første styremøte at de
valgte gikk til sine verv med stor vilje til både å rette opp
lagets økonomi og aktiviteten ellers. Fra årsrapporten sakser
vi: "Potetdyrking. Stykket til Sven Samuelsen vart leigd til
potetdyrking. Form. gjorde stykket klart og borna sette
potetene. 6 gjæs vart kjøpt og bruka som kvekelukarar.
Ellers var borna med og luka det andre ugraset. Diverre viste
medlemmene liten interesse for opptakinga, men nokre få



12

Turnerskene på Figgjo 17. mai 47.
Foran fra venstre: Guri Håland, Torbjørg Håland, Valborg
Bollestad, Audhild Søyland, Valtraud Ravndal, Torun
Håland, Helene Heiberg. 2. rekke fra venstre: Liv Helland,
?, Judith Miland, Kari Håland, Solveig Tjessem, Gerd
Bråstein, Oddbjørg Haga, Helga Marie Bråstein. 3 rekke fra
venstre: Gerd Hetland, Ellen Karin Grødem, Aud K. Amdal,
Turid Håland, Bjørg Andersen, Myrna Kronfeldt, Målfrid
Bråstein, Else Berntsen, Marit Kronfeldt. Helt bak fra
venstre: Malena Grødem, Ella Bråstein.

fekk den bra avlinga i hus. Netto 2000 kroner
var alle nøgde med. Gjæsene gav og ein fin
nettoslant."
Av andre økonomiske innbringende aktiviteter vil vi spesielt
nevne dansekveldene annenhver søndag på "Frihall". Den
sportslige aktiviteten tok seg også merkbart opp både
sommer og vinter. I hele tatt må vi karakterisere året som
meget godt tatt i betraktning den interesse det var for
idrettsarbeidet på plassen denne tiden. Når så tiden kom for
å gjøre opp status for året, var det et synlig tilfreds styre
som kunne rapportere en omsetning på 5200,— kr. hvor det
også var blitt et fint overskudd på kr. 2000,— som
hovedsakelig skrev seg fra potetdyrking. De 18 medlem-
mene som møtte til møtet valgte:

Kolbein Håland, Formann
Leiv M. Grødem, Oppmann
Myrna Kronfeldt, Kasserer
John Skjæveland, Nestformann
Ingvald Berntsen, Styremedlem
Kristian Berntsen, Styremedlem
Hermod Tjessem, Styremedlem

Av de saker som det valgte styret fikk å stri med var nok
det såkalte "Badet" og fullførelsen av dette prosjektet den
sak som tok mest tid i 1956. Der ble bevilget 2000,—
kroner til prosjektet og det ble utført en hel del dugnad.
Ellers er styret bl.a. opptatt med å få vaktholdet på festene
gjort på dugnad slik at de selv ikke behøvde å ha hele
jobben. Hvorvidt dette lyktes og hvilke andre ting som sto i
fokus dette året, forteller rapporten oss lite eller ingenting
om. For å få innblikk i hva som foregikk, tar vi oss en titt i
en meget nøyaktig og omfattende "kassabok". Det ble ialt
avviklet 24 dansekvelder, hovedsakelig på vinteren. 23. Mai
ble det arrangert busstur til Helleland. Det ble også
arrangert busstransport til de fleste av fotballagets
bortekamper. Det for alle arrangement ført en egen konto
og et eget regnskap kalt "småsalg". Navnet er passende med
tanke på det som ble solgt, brus, sjokolade, pølser etc. men
er misvisende med tanke på det økonomiske resultat.
Mellom 200,— og 500,— kroner pr. arrangement gav penger

i kassen. Og penger ble det sannelig dette året også. I
alt klarte laget å skaffe tilveie 18900,— kroner, men der var
mange steder å putte dem, så noe stort overskudd ble det
ikke. Det var vel heller ikke meningen å tenke strengt
økonomisk,  men hel ler  bruke pengene ti l  å  øk e
idrettsaktiviteten.
Årsmøtet 7. desember var iallefall godt fornøyd med
innsatsen i året og det ble spesielt påpekt at fotballen:var a.

kommet på fote igjen. Valgene:
Kolbein Håland, Formann
Sigurd Tjessem, Kasserer
Leiv M. Grødem, Oppmann
Hermod Tjessem, Styremedlem
Ingvald Berntsen, Styremedlem
Kristian Berntsen, Styremedlem
Andreas Heiberg, Styremedlem

Vi tar vårt referat fra styrets arbeidsår og lagets drift
rett ut av "Årsmelding 1957" ført i pennen av Kolbein
Håland: "Utanom det vanlege, som vakt på dansekveldane,
for kassastyrar å føra rekneskapen og oppmannen å passa
kampprogrammet har der ikkje vore noko serleg tiltak i år.
For formannen som har havt arbeidet med å fylle ut
rapporter, innmeldingar til stevner skaffa instruktørar, vern,

instruktør, skipa til ski- og skeiserenn, friidretts- og
turnframsyningar, fotballkampar for borna, strøing og
delvis klypping av fotballbanen og ein del andre småting, sa
må ein nok seia at der er nok dagleg i året". Typisk for et
vanlig arbeidsår. Regnskapet viste en omsetning på drøye

16000,— kroner med et lite underskudd. Så, den 12.
november var det duket for årsmøte igjen. De 12
medlemmeme som møtte frem valgte:

Kolbein Håla.nd, Formann
Magnus Grødem Jr., Oppmann

Sigurd Tjessem, Kasserer
Tom Hetland, Styremedlem Solveig
Ravndal, Styremedlem
Peder Bollestad, Styremedlem

-Og i arbeidsåret 58 fikk de valgte følgende saker å
arbeide med: Sluttoppgjøring av "Badet". Det sto klart første
kamp på våren og betød at laget nå for alvor kunne by
gjestene skikkelige lokaler. Man regner med at det dette året
ble benyttet av ca. 500 badende i alle aldre.. Av andre saker
som voldte hodebry vil vi nevne dansefestene, som på grunn av
konkurransen fra. Ålgård måtte flyttes fra søndag til onsdag,
med tilsvarende dårlige utkomme. Så prøvde laget seg igjen
med søndagsdans i juni måned og da hver søndag. Dette ble
for mye for naboene til "Frihall". Utpå høsten ble det så
prøvd igjen med dans annenhver søndag, og da gikk det
bra. Til sesongslutt ble det arrangert lagsfest: "Lagsfesten
med potetstappe, pølse, pils, kaffe, medbrakt og godt
humør, som vart påfriska av Jens Opsal, var ein avslutning
av sesongen som dei fleste synte dei sette pris på".
Økonomisk viste året en liten tilbakegang mot året før. Ca.
12000,— kroner i omsetning, og et lite underskudd.
Årsmøtet 20. november 1958 satte opp kontingenten til 10
kroner for voksne mot før 5. For barn ble den hevet fra 1 til
2 kroner. Møtet valgte også:

Kolbein Håland, Formann
Odd Søyland, Kasserer
Hermod Tjessem, Oppmann
Jorun Skrudland, Formann Dameturn
Tom Hetland, Nestformann
Peder Bollestad, Materialforvalter

Det skulle bli et vanskelig år for laget både økonomisk og
aktivitetsmessig. Spesielt problematisk ble det da dansetil-
stelningene slo fullstendig feil. Frå styrets årsrapport, ført i
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pennen av Kolbein Håland, sakser vi: "Dei få dansetilstel-
ningene som har vore, gav liten netto, slik at ein far innstille
seg på andre finansieringer i framtida". Men helt rådløst var
ikke styret for den 26. juni ble det avviklet utlodning som
ga fine 1400,— kroner i nettogevinst. Som om ikke
økonomien skulle volde laget nok problemer så kom
"Badet" i tillegg. "Badet har for det meste fungert bra, men
diverre viser det seg at fleire av, dei badande i år har fått
fotsoppangrep, so noko bør gjerast for å , retta på dette".
Om fotballbanen ble rapportert: "Bortsett frå litt smalalort
har fotballbanen vore i. god stand.". Pengeinngangen på ca.
8600,— kroner ga små muligheter til allsidig drift av laget
slik at året som helhet må seies å være nokså ordinært.
Dette ble også påpekt på årsmøtet som ble avholdt på
"Frihall" 13. november 59. Møtet valgte nytt styre som ble
seende slik ut:

Kolbein Håland, Formann
Håkon Skjæveland, Oppmann
John Skjæveland, Kasserer
Sigurd Tjessern, Styremedlem
Odd Søyla.nd, Styremedlem
Erhardt Finne, Styremedlem

Også i året 1960 får laget en stri tørn med å skaffe midler til
driften. Som en rød tråd gjennom hele rapporten fra styret
går pengespørsmålet. Man forsøker seg med kakeutlodninger,
skuespill og tivoli, alt med et så noenlunde bra resultat.
Inntektene på fotballkampene blir ikke så store som man
regnet med men betyr allikevel en bra netto, ca. 1000,—
kroner. Dugnadsinnsatsen til flere av klubbens medlemmer
blir påskjønnet på tampen av året. Og når man tar i
betraktning de få sjeler som deltok i lagets anstrengelser så
må det anses som bra at de klarte å skaffe 9000,— kroner.
Av de kvinnelige medlemmar som gjrrde mest for laget
dette året nevner vi Marta G. Håland og Frida Tjessem som
begge fikk en påskjønnelse for godt utført arbeid. Men, det
var ikke bare penger og utnyttelsen av disse som opptok
styret. Det blir sett på som en absolutt lysning at fotballen
tar seg opp og at det blir passelige forhold til å drive
vinteridrett for både store og små. Det samme gir også
formann Kolbein Håland uttrykk for i styrets årsmelding til
årsmøtet: "Interessen for laget ser ut til å vera i auking".
Trass optimistiske spådommer gjøres lagets økonomi opp
med underskudd på ca. 1100,— kroner som dekkes ved lån
av 2 av lagets medlemmer.
Årsmøtet for 1960/61 vedtar for første gang i lagets historie
budsjett for lagets påfølgende arbeidsår.. Dette var det Ola
Hessholm som sto for, og nyskapningen ble sett på som en
god og viktig ledersnor for styret. Det samme årsmøtet
velger:

Kolbein Håland, Formann
Håkon Skjæveland, Oppmann
Reidar Mæland, Kasserer
Erhardt Finne, Styremedlem
Magnus Grødem Jr., Styremedlem

Arbeidsåret 61 begynte optimistisk med vervingskampanje
av medlemmer, tivoli og kakeutlodning, som alle gav et sånn
passe utkomme. Det skulle vise seg at fortsettelsen ikke ble
like god. Hovedsaken dette året ble økonomisk bistand fra
kommunen til drift av Folkebadet samt til kjøp av
jordstykket tilstøtende "Idrettstunet". Da det også i dag er
et nært samarbeid med kommunen, vil vi referere et brev
som styret sendte til kommunen i 1961. I brevet blir det
redegjort for utviklingen av byggeplaner for både
samfunnshus og for folkebad samt tilskudd til kjøp av det
nevnte tilstøtende jordstykke som var på 120 ganger 30
meter. Kjøpet av dette stykket begrunnes med at laget ikke
har den økonomisk nødvendige evne til å innfri det

resterende beløp på folkebadet kr. 5000,— og at det ikke er
mulig å få støtte fra Norges Badeforbund til drift eller kjøp
av badelokaler som står på leid grunn, samt at lagets tilbud
av fri idret ts område er  for  l i t e.  Dersom laget  få r
eiendomsretten til det nevnte stykket kan en også søke om
tippemidler til driften av det. Av brevet går det også frem at
ekspertene Bjarne Undheim og Tore Wiig har vært med å
planlegge samfunnshus, både tomt og finansiering. Men,
trass i alle anstrengelser skulle det vise seg at de ikke var
tellende resultater. Av andre saker dette året nevner vi at
"Badet" ble pusset grundig opp etter pålegg fra helsestellet.
Dette ble en stor økonomisk belastning for laget, da det var
fagmenn som utførte arbeidet. Og nettopp økonomien
skulle bli et stridsspørsmål. Pengene som kom inn sto på
langt nær i stil med de som gikk ut. Innstramming av
livremmen ble på en måte gjennomgangstema på årsmøtet
1961. Og fra dette årsmøtet vet vi lite utenom valgene som
også er litt usikre:

Skjalg Haaland, Formann
Reidar Mæland, Kasserer
Håkon Skjæveland, Oppmann
Einar Stenberg, Styremedlem
Aslak Gjesdal, Styremedlem
Kolbein Håland, Styremedlem

Arbeidsåret 62 ble etter årsrapporten å dømme et forholdsvis
tamt et med få store saker, men et bra ønonomisk grunnet
dansetilstelningene som tok seg opp igjen. Hovedsaken for
styret dette året ble forberedelsene til en privatkamp mot
Brann som skulle skaffe en ekstra slant i en slunken kasse.
Det ble berammet til våren 63 og krevet en hel del
møtevirksomhet. Summen av penger inn dette året ble på
hele 20600,— mot 5600,— året før. Stort mer fra dette året
kjenner vi ikke til Vi er heller ik ke  helt sikre på hvem som
overtok som styrer på årsmøtet i 62, men vet at følgende
var med:

Skjalg Haaland, Formann
Reidar Mæland, Kasserer

Einar Stenberg, Oppmann
Kolbein Håland, Sekretær

Avviklingen av den såkalte "Brannkampen" ble det største
løft for styret dette året. Norges beste fotballspillere spilte
da på "Idrettstunet". Arrangøren håpet selvfølgelig på godt
fremmøte, men ble noe skuffet da det viste seg at mange tok
turen på ski denne dagen i stedet for å gå på fotballkamp.
Det overskuddet man hadde regnet med, uteble, men etter

Utdeling av aktivitetspokal i 1954.
Foran fra venstre: Martin Espeland, Birger Bollestad, Bjørn
S. Haraland, Harald Olsen, Arne J. Eriksen, Harald
Espeland, Kjell G. Helland. Bak fra venstre: Alf Råland, Tor
M Hetland, Reidar Håland, Sven K. Håland.
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rapporten å dømme var det en god kamp. (Omtale et annet
sted). Det er forøvrig dette året, 63, at en del damer
kommer sammen og danner en forening som har til formål å
skaffe idrettslaget penger. Denne foreningens første 7
medlemmer var: Arna Hetland, Irene Hetland, Grethe
Haaland, Aud Berntsen, Kari Berntsen, Else Tjessem og
Marta Mæland. Senere skulle der komme flere til og i årenes
løp kom de til å skaffe laget en god del ekstra slanter. I
1963 ble der ikke avholdt dansetilstelninger og det viste
også igjen på pengeinngangen som var på snaue 12000,—
kroner. Så ble det igjen avholdt årsmøte og denne gangen
den 20/11 -63. Valgt:
Feffitafin Kolbein Håland, Formann

Reidar Mæland, Kasserer
Kjell G. Helland, Sekretær
Tor M. Hetland, Oppmann
David Karlsen, Styremedlem
Leif M. Grødem, Styremedlem

Årsmøtet gjør også vedtak om å sette opp kontingenten til:
25,— kr. for voksne 10,— kr. for skoleungdom og 5,— kr.
for  bar n .  Det  valgte st yr et  fik k snar t  svin g på
medlemsvervingen og den tok seg voldsomt opp. Ialt tas der
inn 1700,— kroner i kontingent. Dette hadde selvfølgelig
noe med aktiviteten å gjøre, og den var det spesielt turnen
som sto for da det dette året tok seg voldsomt opp med
dame- og piketurn. Man prøver seg også dette året med dans
men får det ikke til å svive. Man tar også kontakt med
kommunen og ber om støtte til driften. Vi sakser fra
søknaden: "Vi takker for 650,— kroner i fjor og vonar at
summen må ble høyere i år". Tivoli blir arrangert (IKKE)
men der blir solgt lyn-lotto som gir en bra slant i kassen.
Dameforeningen har sin første basar og får inn ikke mindre
enn 1632,— kroner. Om der skjedde andre og kanskje
viktigere ting i disse årene så får vi lite eller ingenting
opplyst av protokollene da skrivekløen var minimal.
Årsmøtet 64:

Kolbein Håland, Formann
Reidar Mæland, Kasserer
Sven K. Håland, Oppmann
Leif M. Grødem, Styremedlem
Kristian Berntsen, Styremedlem

Årsmøtet vedtar å søke om gratis innlegging av IV-vann i
"Badet". Denne søknaden ble innvilget i oktober året etter
med den klausul at laget selv måtte ordne gravingen.
Nyskapning av året er feiring av St.Hans i Idrettslagets regi.
Laget anskaffet seg også luftgevær og der blir rigget til
skytebane i "Frihall". Pølsesalg på fotballkampene gir en
bra inntekt for første gang. Om brussalget har formann
Kolbein Håland følgende å si i styrets årsberetning:
"Brussalet skulde gitt eit bra overskot med 1400 kroner i
omsetning, men det er diverre så at der blir selt ein del på
borg som går i gløymeboka. Dette salet er rekna som sørves
og då skal ein ikkje vera så nøye." Alt i alt eit normalår på
den administrative front med få saker av særlig karakter.
Økonomi: 6800,— kr. inn-6000,— kr. ut.
Årsmøtet 12. november 65 velger:

Kolbein Håland, Formann
Jan E. Mæland, Oppmann
Reidar Mæland, Kasserer
Kristian Berntsen, Styremedlem
Ingvald Berntsen, Styremedlem

Mesteparten av det som skjedde i året 66 finnes fortalt i
fotballrapporten og det synes som om der skjedde få eller
ingenting annet en fotball. Til gjengjeld så var det nokså
dramatisk det som foregikk der. Økonomisk og administra-
tiVt var året som flere andre uten store begivenheter. Skal

noe nevnes må det bli at man får lagt inn IV-vann i badet
og at der blir drenert på oppsiden av banen, og at
kommunen yter hele 4400,— i tilskudd.
Årsmøtet 18. november velger:

Kjell G, Helland, Formann
Reidar Mæland,'Kasserer
Jan E. Mæland, Oppmann
Skjalg Haaland, Styremedlem
Kristian Berntsen, Styremedlem
Ingvald Berntsen, Styremedlem

Lagets 40-årssesong skulle bli en travel en med god aktivitet
på mange områder. Man startet med Bingokvelder en gang i
uken på matsalen til DFU. Det er dette året at laget får nye
sett med drakter til fotballaget fra DFU. Dette året innføres
også en ordning for lagets medlemmer som består i 10%
rabatt ved fremvisning av medlemskort hos Ålgård Sport. I
66 innhentes også kalkyle på bygg på "Badet" som skulle
tjene som klubbhus. Dette året får vi et formannsskifte idet
K.G. Helland av personlige grunner fratrer og Skjalg
Haaland tar hans plass. Og fra nettopp Skjalg Haalands
referat til årsmøtet ang. Bingokveldene sakser vi: "I løpet av
året er det avviklet 4 Bingokvelder. Oppslutningen den
første var dårlig men likevel ble det et overskudd. Det ble
solgt kaffe, brus og tebrød unntatt fem som ble loddet ut i
siste spill. Neste gang, 20/2 var forberedelsene bedre, nå var
det oppe plakat 3 dager før. Det så da også lovende ut, det
skulle starte klokka 7 og allerede 5 min. etter kom den
første, nærmest uhørt her på plassen". økonomisk ble året
meget godt med ca. 4000,— kroner i overskudd av en
omsetning på 15700,—. Aktiviteten i de forskjellige grupper
tok seg godt opp blandt damer og herrer, store og små.
Årsmøtet 27/10 -67 velger:

Martin Espeland, Formann
Jan E. Mæland, Oppmann
Reidar Mæland, Kasserer
Kjell G. Helland, Styremedlem
Ingvald Berntsen, Styremedlem
Skjalg Haaland, Styremedlem

Per Gjesdal, Styremedlem
Dette året (68) får man en fullstendig kalkyle over
opparbeidelsen av idrettsanlegget og kostnadsrammen på
78000,— ble foreslått dekket slik: 2600,— på hver av Laget,
Kommunen og Statens Ungdoms og Idrettsutvalg. Den
videre utvikling av saken lot vente på seg, men det ble avslag
på søknaden til  STUT. Så var  det  å  finne andre
finanseringsformer, og da kom kommunen sterkere inn i
bildet. Der var hektisk møtevirksomhet i laget angående
denne saken da der var delte meininger om hvilke
motytelser eller garantier kommunen ville kreve. Det var
dette året at laget fikk i gave fra Bråstein Ungdomslag den
da kondemnerte bygningen "Frihall". Denne sak var og litt
uklar da man ikke var sikker på eiendomsforholdet. Man
vedtar dette året å legge tak på Badet og å gjøre en del
reparasjoner på bygningen innvendig. Ellers nevner vi at
Bingokvelder blir avholdt med sånn passe oppslutning og at
dame foreningen gjør kjempeinnsats igjen med både
St.Hans-tilstelning og basarar. Netto ca. 4000,— kroner.
Årsmøtet 8/11 -68 velger:

Sven K. Håland, Formann
Jan E. Mæland, Oppmann
Reidar Mæland, Kasserer
Kjell G. Helland, Styremedlem
Ingvald Berntsen, Styremedlem
Skjalg Haaland, Styremedlem
Per Gjesdal, Styremedlem

På dette årsmøtet blir det diskutert om ikke laget burde gå i
bresjen for en Idrettshall i samband med skolens planer om
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Figgj© IL 's småguttelag 1957.
Foran fra venstre: Kolbein Hetland, Bjørn Austerå, Arne J.
Eriksen, Martin Espeland, Marvid Skjæveland. Bak fra
venstre: Magne Tjessem, Sven K. Håland, Sigurd Andersen,
Reidar Håland, Kjell G. Helland, Arne Hetland

ny gymnastikksal. Møtet går helhjertet inn for saken og gir
styret vidt spillerom med hensyn til utredning av saken. Det
er dette året at "Frihall" rives på dugnad av lagets
medlemmer. Der sendes søknad til STUI om tippemidler til
opparbeidelse av "Idrettstunet". Laget setter ned eget
utvalg for trimsaker. Det vurderes også om man bør dele
laget inn i forskjellige grupper under samme kasse da dette
kanskje kunne lette arbeidet for hovedstyret og muligens
trekke flere interesserte med. Laget får dette året som gave
fra Figgjo Husmorlag, et piano. Aktiviteten i laget øker
voldsomt og spesielt på vinterstid med flere skirenn for
både små og store. Der blir satt i gang en gigantisk
vervingskampanje av passive medlemmer. Dette ble først
forsøkt via skriv til samtlige husstander på stedet men da
dette ikke førte frem ble det til at lagets aktive medlemmer
gikk rundt på stedet og tok inn medlemskontingenten på
kr. 10,—. Et både aktivitetsmessig og økonomisk godt år.
Dette ble også påpekt av årsmøtet som var fornøyd med en
omsetning på drøye 28500,— kroner. For ordens skyld så
var det dette året at laget arrangerte løefest hos Sven K.
Håland.
Årsmøtet 7/11 -69 velger:

Sven K. Håland, Formann
Reidar Mæland, Kasserer
Jan E. Mæland, Oppmann
Kjell G. Helland, Sekretær
Ingvald Berntsen, Styremedlem
Per Gjesdal, Styremedlem
Arny Tjessem, Formann Turn
Jan R. Håland, Formann Ski/Friidrett

Året 1970 preges av finansieringsplanen for opparbeidelsen
av den nåværende grusbanen. Tippemidler godkjennes og
men venter på kommunens initiativ slik at selve arbeidet
kan komme i gang. Ellers er man dette året opptatt med
godtgjørelse for reiser. Da spillertilsiget fra Austrått/Håbet-
området blir tildels stort og de godtgjøres med busskort,
vekker dette en del mishagsytringer fra stedets egne som
også har  s tore utgifter  t i l  k jøring.  Dette  året  tar
vinteridretten seg voldsomt opp og laget hevder seg meget
bra i de yngre klasser i konkurranser gjennom hele vinteren.
Forøvrig nevner vi at det dette året blir ytret ønske om
klubbavis. Ønsket skulle snart gå i oppfyllelse.
Årsmøte 20/11 -70 velger

Sven K. Håland, Formann
Reidar Mæland, Kasserer

Martin H. Espeland, Sekretær
Ingvald Berntsen, Styremedlem
Per Gjesdal, Styremedlem
Jan E. Mæland, Oppmann
Arny Tjessem, Formann Turn
Skjalg Haaland, Formann Ski/Friidrett

økonomisk er året 1970 et av de beste i klubbens historie
med en totalomsetning på drøye 33000,— blir det et fint
overskudd. En stor del av årets inntekter kommer fra
kommunalt tilskudd som var på 5800,—. Året 71 skulle bli
like godt både økonomisk og aktivitetsmessig. Det er
tydelig at laget er i medgang. Medlemstallet øker voldsomt
både av passive og aktive. El lers så s tår året 71 i
utbygningens tegn både med tanke på anlegg og Idrettshall.
Der er en hektisk møtevirksomhet i styret ang. bygge-
sakene. Av andre saker nevner vi at lagets representanter på
Rogaland Fotballkrets sitt ting gjør furore med et uventet
benkeforslag på formann. Lagsavisa er kommet godt i gang,
og betyr et viktig innslag i informasjonen til lagets
medlemmer og andre interesserte. Dette året gjøres den
nåværende grusbanen ved siden av hovedbanen klar. Av
andre store saker nevner vi at laget for alvor er kommet
med i tildelingen av kommunale midler, vi blir tilgodesett
med ikke mindre enn 10750,— kroner.

Årsmøtet 12/11 -71 velger:
Sven K. Håland, Formann
Reidar Mæland, Kasserer
Solveig Gjesdal, Sekretær
Per Gjesdal, Styremedlem
Ingvald Berntsen, Styremedlem
Skjalg Haaland, Formann Ski/Friidrett
Arny Tjessem, Formann Turn
Jan E. Mæland, Oppmann

Dette styret overtok et lag med sterk økonomi. Laget hadde
etterhvert opparbeidet et fint overskudd på ca. 8000,—
kroner av en omsetning året før på drøye 37000,—. Av
administrative saker dette året nevner vi kampanjen mot
tribunefyll. Denne saken ble slått stort opp over hele
landet og laget måtte også til med skjerpet tilsyn i så måte.
Dette året arrangerte laget tur til Lyngdal og Farsund for
fotballguttene. Kontingenten for medlemmer blir satt opp
til: 30,— kroner for voksne over 16 år, 15,— kr. for
skoleelever og barn mellom 10 og 16 år samt 10,— kr. for
barn. Det er dette året at laget starter med månedlig
Bingo/Dans på HV-Huset på Bråstein. Dette året kommer
lagets regelverk i søkelyset da der blant fotballspillerne er
tendens til lettvint omgåelse av noe diffuse regler. Dette
fører til "Lover gjeldende for fotballgruppa" samt gransking
av hovedstyrets lovverk. Også dette året blir et godt
økonomisk år med ialt drøye 37000,— kroner i inntekter.
Årsmøtet 17/11 -72 velger:

Sven K. Håland, Formann
Brynjulf Wiig, Kasserer
Kjell G. Helland, Sekretær
Jan E. Mæland, Oppmann
Arny Tjessem, Formann Turn
Tor M. Hetland, Formann Ski/Friidrett
Bjørn S. Haraland, Styremedlem
Ingvar Håland, Styremedlem

1973 er året da Idrettslaget til sin store overraskelse får
bokettersyn. Kemneren vil se regnskapet for året før
angående lønnsoppgaver over de som har fått økonomisk
godtgjørelse for arbeid utført for laget. Dette fører til at
styret i første omgang sender brev til ligningssjefen hvor det
blir redegjort for hvilke forholdsregler det vil ta, og gjør
samtidig oppmerksom på at der er innkalt til ekstraordinært
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årsmøte hvor man skal vurdere å legge ned laget. Fra
styreprotokollen sakser vi etter Kjell G. Hellands penn:
"Styret anser dette for tullballgreier fra ende til annen, da
vi alle vet at ingen er med i Idrettslaget for egen vinnings
skyld." Styret møtte ligningssjef Jølbo men ingenting kom
ut av samtalen. Så rett etter denne "Trefningen" var
formannen i  kommunen og samtal te  med folk fra
kemnerkontoret, og da viste det seg at saken nok ikke var så
alvorlig som antatt, iallefall gikk det bra og laget ble ikke
nedlagt. Det er dette året at laget får satt en bu på
Idrettstunet. Man døper lagsavisa til Figgjo-Sporten etter en
konkurranse. Ellers så står man dette året som vanlig
overfor utbedringer på idrettsanlegget. Det er i år at laget
inngår avtale med D.F.U. om reklame på fotballagets
drakter.
Også dette året blir bra økonomisk selv om året ebber ut
med et lite underskudd. 43000,— i inntekter hvorav
kommunens tilskudd var på 10650,—.
Årsmøtet 16/11 -73 velger:

Jan E. Mæland, Formann
Brynjulf Wik, Kasserer
Karin Haaland, Sekretær
Ingvar Håland, Oppmann
Arny Tjessem, Formann Turn
Tor M. Hetland, Formann Ski/Friidrett
Brynjulf Wetteland, Styremedlem
Bjørn S. Haraland, Styremedlem

Laget får dette året et voldsomt tilsig av aktive fra
Austrått/Håbet-området og aktiviteten både blant jenter og
gutter øker, og en av styrets vanskeligste oppgaver blir å
følge opp interessen med tilstrekkelig lederpersonell. Laget
går til innkjøp av brusautomat som installeres i "Badet".
Der blir også innkjøpt T-skjorter med F.I.L. på brystet.
Ellers så er avviklingen av Bingo-tilstelningene nå kommet i
godt gjenge og gir meget gode inntekter. Til dette knytter
det seg enkelte usikkerhetsmomenter med hensyn til
aldersgrense og salg av alkohol. Delte meninger om dette
fører til at man trekker retningslinjer for arrangementene i
fremtiden. Dette året får laget hjelp til klipping av
fotballbanen fra Sandnes Kommune og det hjelper godt til.
Lagsavisas utforming går gjennom grundig vurdering dette
året, spesielt med tanke på annonser. Lagets reiseutgifter
blir også et viktig tema for styret dette året da de etterhvert
antar slike dimensjoner at det blir vanskelig å finne en
rettferdig og samtidig ikke for dyr fordeling. Dette året
startes en mosjonsgruppe på skolen og det blir også
arrangert trimturer. Lagets administrasjonsform blir vurdert
og styret le er frem for årsmøtet en ny ordning som i
korte trekk gikk ut på at de enkelte grener av laget, turn,
ski/friidrett, fotball og håndball skulle ha sine egne styrer
med egne regnskap og egne kasser. Dette vedtok årsmøtet
22/11 -74 som også fikk forelagt et meget godt regnskap for
året 74 som viste at laget hadde skaffet seg hele 62000,— i
inntekter og et overskudd som monnet. Det samme
årsmøtet valgte:

Jan E. Mæland, Formann
Brynjulf Wik, Kasserer
Ingrid M. Mæland, Sekretær
Lars E. Håland, Styremedlem
Kjell Ch. Tjessem, Formnann Fotball

Arny Tjessem, Formann Turn
Karin Haaland, Formann Håndball
Brynjulf Wetteland, Formann

Ski/Friidrett

Årsmøtet forhøyer også kontingenten til: 40,— kr. for
voksne, 15,— kr. for barn (7.17), 20,— kr. for skoleungdom.
Passives kontingent ble satt til 15,— kr. Styret får dette året

som flere andre år, problemer med fullførelse av anlegget på
"Idrettstunet" og størsteparten av tiden går med til dette.
En del barnesykdommer med, den nye ordningen med egne
gruppestyrer tar også mye tid, da der hersker forskjellige
oppfatninger om hvordan dette skal ordnes. Dette året får
håndballen på stedet en ny vår. Ellers så er man opptatt av
avviklingen av Bingotilstelningene på HV-Huset, vakthold
og pris. I samband med denne sak blir det bestemt at hver
gruppe skal arrangere og sørge for vakthold, det blir gitt
forskjellige måneder for arrangementene. Forøvrig nevner vi
at laget holder årsfest på Bygdahuset på Gjesdal. Et år med
fortsatt ekspansjon i aktivitet og økonomi, 71000,— i
inntekter med et lite underskudd. Årsmøtet 21/11 -75:

Ingvald Berntsen, Formann
Brynjulf Wik, Kasserer
Karen Olsen, Sekretær
Lars E. Håland, Styremedlem
Ingvar Håland, Formann Fotball
Arny Tjessem, Formann Turn
Karin Haaland, Formann Håndball
Brynjulf Wetteland, Formann

Ski/Friidrett/Orientering
Fra referatet fra møtet ført i pennen av Karen Olsen sakser
vi: "Valget gikk ufattelig raskt og uten noen som helst
innvendinger. Man konkluderte med at det måtte ha vært
en god valgkommite, Kjell G. Helleland, Ragnar Figved og
John Skjæveland." Nytt av året var at 2 av styre-
medlemmene skulle velges for 2 år av gangen, dette året
formann og kasserer. På samme møtet vises film fra den
første "Skottlandsturen" som ble en suksess som skulle bli
fulgt opp. Året 76 skulle som så mange andre stå i
byggeplanens tegn. Idrettshallen tok mye av tiden på de
mange møter som styret avholder dette året. Der blir satt
ned en byggekomite fra laget til å ta seg av planleggingen av
det ettertraktede bygget. Vi nevner også at det vurderes om
laget skal ta byggeplanleggingen alene eller gå sammen med
andre lag eller grupper og i så fall hvem.

Og her forlater vi administrasjonsarbeidet i laget. Som det
fremgår så har laget gjennom 50 år hatt mange problemer å
stri med og mange forskjellige folk har vært med. Vi går ut
fra at diskusjonen av og til har vært nokså opphetet.
Kanskje er det nokså betegnende det som Karen Olsen skri-
ver i Klubbavisas første nummer i 76? "Mange saker er blitt
diskutert om enn ikke alle like viktige."

Aktivitetspokalen 1957.
Fra venstre: Kolbein Håland, Martin Foren, Harald Olsen.
(Bak) Tron Håland, Alf Håland. ( 3. rekke) Harald
Espeland. ( 2. rekke) Marvid Skjæveland, Sven K. Håland,
Ame J. Eriksen, Jan R. Håland. ( 2 rekke) Oddbjørn
Haaland, Reidar Håland. ( 3. rekke) Martin Espeland, Astri
Hetland, Henry Skjæveland, Astri Olsen, Maria Haraland.
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Figgjo IL's A-gruppe jubler for opprykk til 4. divisjon i 1976.
Foran fra venstre: Kjell G. Helland, Per Hagetan, Kjell Bakken, Charles Tjessem, Geir F. Skjæveland, Geir I. Furenes, Ole J.
Skjæveland Bak fra venstre: Ingvar Håland (formann), Sven K. Håland, Terje Svela, Tor Kalsaas, Marthon Tjessem, Magne
Birkedal, Bjarne Berntsen, Audun Bjørndal, Alf V. Aurdal, Jan A. Andersen.

Fotball
Vi har allerede nevnt at fotballen antakelig begynte å rulle
på Figgjo ca. 1912-14 og at det var barn og ungdom som
begynte. Vi har også tatt med den episoden som førte til
starten av fotballag på stedet. Dette var altså i august 27 og
det var en heller dårlig debut laget gjorde som tapte hele
12-0 på Ålgård. På dette tidspunktet var laget ikke med i
noen serie av noe slag, det var bare privatkamper og der
skulle gå noen år før laget ble med i Rogaland Fotballkrets.
Vi kjenner faktisk ikke til noen andre resultater fra det
første året, men vi vet at der ble spilt mer enn en kamp. Og
det mest benyttede laget i 27 var: Eilert Grødem, Peder
Olsen, Magnus Grødem, Ola Frøyland, Olav M. Olsen,
Helmik Pedersen, Rasmus Håland, Karl Olsen, Herman
Tjessem, Torleiv Håland og Olav Olsen. Vi tør ikke antyde
hvilket system karene spilte etter men går ut fra at de la
opp til offensiv og såkalt publikumsvennlig fotball. Det går
iallefall klart frem av resultatene fra 28-sesongen at det ble
scoret jevnt og trutt både for og imot:

Figgjo - Ålgård 2-4
Figgjo - Ålgård 3-9
Figgjo - Stangeland 10-3
Figgjo - Ulf 7-4
Figgjo - Ålgård 5-6
Figgjo Brusand 3-3
Figgjo - Austvold 6-0
Figgjo - Austvold 7-1
det skulle være 6 mer enn Austvold
Figgjo - Ganddal 8-2
Figgjo - Ganddal 3-8
et plussmål mot Ganddal
Figgjo Brusand 9-3 Av 11 spilte kamper vant altså
Figgenskarene 6, spilte en uavgjort og tapte 4 kamper. Og
laget var vanligvis dette:

Gunvald Grødem
Peder Olsen Bård Austerå
Ola Frøyland Olav M. Olsen Helmik Pedersen

Sven Austerå Herman Tjessem
Karl Olsen
Olav Olsen Torleiv Håland

Dette laget scoret altså 63 mål, kanskje denne lagoppstill-
ingen er noe å tenke på for dagens fotballprofeter?

Det var omtrent samme laget som spilte i 29. Vi legger
merke til et par strategiske forandringer:

Gunvald Grødem fortsatt i mål
Peder Olsen Kronhard Hetland
Ola Frøyland Torleiv Håland Andreas Håland

Borge Haraland Sven Austerå
Karl Olsen

Olav Olsen Rasmus Håland
Og dette laget gjorde følgende kamper i 1929:

Figgjo - Brusand 5-5
Figgjo - Ålgård 1-4
Figgjo - Høylandsbakken 8.4
Figgjo - Brusand 54
Figgjo - Ulf B 4-2
Figgjo - Bryne 2-3
Figgjo - Ulf B 2-3
Figgjo - Bryne 6-6
Figgjo - Ålgård 2-4



Av 9 kamper ble 3 vunnet, 2 spilt uavgjort og 4 tapt. 35 mål
ble scoret og 35 ble sluppet inn. Fremdeles spiller laget kun
privatkamper. Når laget skulle ut og reise så skjedde ofte
transporten på lasteplanet av Bjørn Mælands lastebil.
Draktene som man brukte hadde man fått av D.F.U. og der
var ingen som sto for den såkalte draktevask. Hjemme-
kampene ble spilt på "Fedo" det før omtale jordstykke
bak bensinstasjonen på Figgjo.
Fotballaktiviteten tok seg voldsomt opp i 1930. Da spilte

laget hele 16 kamper og av disse vant laget 8, mens det ble 8
tap. Fremdeles ble det spilt bare privatkamper. Motstander-
ne var Bryne 2 kamper, Ulf B. 2 kamper, Brusand 2
kamper, Klepp 2 kamper, Gann 2 kamper, Ålgård 6 kamper
hvorav en var mot Ålgård B. Største tap laget hadde var på
Klepp den 17. august hvor karene tapte 10-1. Største seier
var mot Ålgård 24. juni på hjemmebane hvor laget for
første gang slo Ålgård, og med ikke mindre enn 10-3. Laget
scoret dette året 62 mål og for ordens skyld nevner vi at
laget også måtte tåle 62 baklengsmål. De mest brukte på
laget  var:  Gunvald  Grødem,  Olav  Olsen,  Torleiv  Håland,
Leif Olsen, Kronhard Hetland, Rasmus Håland, Ola
Frøyland, Torvald Eriksen, Karl Olsen, Peder Olsen, Tom
Hetland, Ragnvald Tjessem. Før disse karene tok vinterferie
tok de skrittet helt ut og meldte seg inn i Rogaland
Fotballkrets slik at det var duket for divisjonsfotball på
Figgjo fra og med sesongen 1932. Lagene ble inndelt i
klassene A, B og C. Figgjo havnet i klasse C sammen med
Brusand, Bryne og Ålgård. Det skulle spille en kamp mot
hver.
Det hele begynte 10. mai mot Ålgård med tap 4-3, fortsatte
mot Brusand 14. mai med seier 2-1 og sluttet mot Bryne 7.
juni med tap 3-1. Avdelingsmester ble Ålgård som rykket
opp i klasse B. Det ble ialt spilt 11 kamper dette året,
medregnet de nevnte i. 3 kamper 'o1 , vunnet, en spilt
uavgjort og 7 tapt. Vi legger også merke til at det dette året
blir spilt en kamp med Guttelaget mot Vikings Guttelag
hvor det ble tap med 1-3. Om første året i Kretssammen-
heng ikke ble så godt så skulle det vise seg at karene fra
Figgjo kom fryktelig tilbake.
Sesongen 1932: Dette året, fremdeles i klasse C, fikk laget
Bryne, Ulf C og Ålgård, som fremdeles hadde et lag i denne
klassen, til motstandere. Det åpnet med seier over Bryne 5.
juni med 2-1, fortsatte med seier over Ulf C. 12. juni og
sluttet med seier over Ålgård B. 16. juni med 3-2. Det betød
at avdelingsmester i l.ste avdeling i Gruppe C. var Figgjo.
Men der var 4 avdelinger og bare ett lag kunne rykke opp i
klasse B. Som første motstander for laget ble trukket
Svithun og i denne kampen vant Figgjo 5-0. I finalekampen
om opprykk fikk laget ta turen til Kopervik hvor det ble
tap 3-2, noe som medførte at Kopervik rykket opp. Fra
denne kampen referatene at da Kopervik gikk opp til 3-2
ble keeper Gunvald Grødem tildels grovt dyttet inn i mål.
Dette  ble  i  skarpe ordelag kommentert  av lagets
forsvarsspiller Peder Olsen og kommentaren var myntet på
dommeren. Dommeren gikk til Peder og spurte om han
hadde sagt noe. Da Peder Olsen forsto hva som var i gjære
svarte han som fornuftig var: "Nei, det va' et jysla fint
mål."
Opprykk ble det altså ikke, men allikevel ble sesongen
meget god. Hele 18 kamper ble spilt og her er resultatene:

Figgjo - S.I.F. B. 0-0
Figgjo - Ålgård B. 5-6
Figgjo - Ålgård A. 2-1
Figgjo - Ålgård B. 3-4
Figgjo - Bryne 2-1
Figgjo - ULF C. 5-0
Figgjo - Ålgård B. 3-2
Figgjo - Ålgård A/B 4-2
Figgjo - Oltedal 10-4

Figgjo - Oltedal 9-4
Figgjo - Ålgård B. hele 16-12
Figgjo - Klepp 1-5
Figgjo - Klepp 14
Figgjo - SIF B 0-3
Figgjo - Ålgård 7-2
Figgjo - Svithun 5-0
Figgjo - Moi 4-4
Figgjo - Kopervik 2-3

Målscoren var altså 79 for og 57 mot. Underholdende
fotball må vel dette kalles. Vi vet ikke laget som spilte
dette året. Det vet vi derimot om året 1933:
Det var Kronhardt Hetland, Peder Olsen, Magnus Grødem,
Rasmus Håland, Tom Hetland, Håkon Skjæveland, Oddgeir
Salte, Toralf Ravndal, Karl Olsen, Torleiv Håland og Olav
Olsen. Dette vet vi fordi dette laget ble kretsmester i klase
C. Kampene gikk slik: Figgjo - Bryne 5-3, Figgjo - Moi 5-2,
flere lag var ikke med i denne avdeling. Semifinale:
Figgjo - Ålgård 5-5 (omkamp, 4-0), Figgjo - Djerv 1919 5-0.
I finalen om kretsmesterskapet slo Figgensguttene SIF med
3-2. Dette var altså lagets første kretsmesterskap. Men,
dette medførte ikke at laget gikk opp i klasse B. 1 1933 tar
laget i bruk "Idrettstunet", altså den banen som laget
benytter den dag i dag. Banen var da 70 ganger 50 meter.
Året 1934 skulle nesten bli en tro kopi av 33 sesongen, med
et nytt kretsmesterskap, men i avsluttende kamp ble laget
snytt. Slik gikk kampene i sesongen 34: Figgjo - Oltedal 7-0,
Figgjo Ålgård 9-1, puljemester ble F.I.L. Kvartfinalen gikk
slik, Figgjo - Moi 3-2, semifinalen, Figgjo - Viking 2-1, og
finalen Figgjo - Frøya 1-3. Det var altså på nære nippet. Vi
vet ikke hvem som spilte på laget dette året, og heller ikke
det neste, nemlig 1935, men vi vet at laget også dette året
var nær på å ta kretsmesterskap. Kampene gikk slik:

Figgjo - Orre 7-0
Figgjo - Randaberg 2-1
Figgjo - Oltedal 3-3
Figgjo - Ganddal 4-2

Figgjo ble avdelingsvinner. To semifinalekamper ble spilt:
Figgjo - Moi 3-1
Figgjo - Haugesund Ballklubb6-2

Så kom finalen hvor laget tapte 1-6 for Viking. Men, de to
semifinalekampene talte inn i kampen om opprykk til
klasse B og det betød at fra og med sesongen 36 skulle laget
spille en klasse høyere.
Lagets suksess i 35 smittet naturligvis over på de som gikk
og hadde lyst til å være med å spille fotball men ikke turde
ta skrittet fullt ut. Det førte til at Figgjo Idrettslag i
sesongen 36 stilte til seriekamper med hele 3 lag. Et i klasse
B, et i klasse C og et Juniorlag. Det gikk ikke like bra med
alle lag, noe vi viser her:
Laget i klasse B:

Figgjo - Klepp 2-4
Figgjo Ålgård 2-4
Figgjo - Vidar 1-2
Figgjo - Vidar 1-2
Figgjo - Klepp 2-1
Figgjo - Ålgård 4-2

Laget ble tross i den dårlige poenghøst værende i klasse B.
Resultatene for laget i klasse C:

Figgjo - Ålgård 2-5
Figgjo - Klepp Figgjo trakk seg
Figgjo - ULF Figgjo trakk seg

Resultatene for Juniorlaget:
Figgjo - EIK 2-5
Figgjo - Viking 2-4
Figgjo - ULF Figgjo trakk seg
Figgjo - Brodd Figgjo trakk seg

19





21

Helt sikre på om det ble stilt med 3 lag i sesongen 37 er vi
ikke, men vi vet at det ble stilt med lag i klasse B. Dette vet
vi for laget tar dette året sitt andre kretsmesterskap og
befester dermed seg som et av kretsens beste lag. Hvem som
spilte kan vi ikke opplyse om men uansett hvem det var så
er kanskje dette en av Figgjo Idrettslags største triumfer.
Når det gjelder resultater fra fotballkampene resten av tiden
frem til 2. verdenskrig så kan vi ingenting berette. Som
nevnt et annet sted så ble det i 1939 en del uro omkring
spillerovergang til Ålgård. Vi skal ikke her gi oss inn på
noen fullstendig forklaring på hvorfor noen av lagets beste
fotballspillere gikk over til Ålgård, men en av forklaringene
va r  a t  d e t  h e r  p å  p l a s s e n  b l e  s å  s om  s å  m e d
treningsinteressen og dermed resultatene. Iallefall og
uansett hvilken grunn de måtte ha, så forlot 6 av våre beste,
laget. Og når vi nevner hvem det var så forstår vi hvorfor
Ålgård ble et av landets beste fotballag. Det var: Tom
Hetland, Kronhard Hetland, Bjarne Hetland, Ansgar
Hetland, Karleif Skjæveland og Trygve Skjæveland. Senere
fulgte også Karl Olsen deres eksempel. Det var ikke mye
disse karene fikk utrettet for sin nye klubb før krigen, men
deres suksess etter krigen var desto større.
Så kom krigen og da var det ingen aktivitet på fotballbanen.
Vi tar opp tråden igjen etter at freden brøt løs.

ETTERKRIGSTID 1945/46/47

Årsmøtet, som ble avholdt 26. oktober 1945, bestemte at
laget skulle starte opp igjen med fotball fra og med
sesongen 46. Dette førte til hektisk aktivitet for å prøve å få
med de spillerne som hadde "flyttet" til Ålgård. Man var
bek-ymret for hvordan resultatene ville bli dersorn disse ikke
ble med. Det ble holdt konferanse med vedkommende
spillere, men dette ble resultatløst. Rogaland Idrettskrets
ble kontaktet i håp om at det kunne meldes, men igjen ble
resultatet negativt for Figgjo I.L. som laget nå het.
Men fotball ble det. Serien var delt inn i 3 divisjoner i hver
krets og Figgjo var av naturlige årsaker i 3. En sesong
begynte i august og ble avsluttet i mai.
Da "Figgen" tok vinterferie i 46 så det meget lyst ut for
opprykk. De hadde spilt 11 kamper, av disse var 7 vunnet
og 4 tapt. De hadde scoret 45 og sluppet inn 20 mål.
Toppscorer var Einar Skadsem med 12 mål og Kristian
Oftedal med 10 mål. Største seier var mot MIL med 10-0,
mens største tap var 04 mot Byhaugen.
Øvrige resultater:

Figgjo - Hinna 1-4
Figgjo MIL 4-1
Figgjo - Byhaugen 5-1
Figgjo - Sola 6-1
Figgjo - Madla 4-1
Figgjo - Hommersåk 4-0
Figgjo - Hinna 3-4
Figgjo - Havørn 8-2

Resultatene fra fortsettelsen kjenner vi ikke, men vi vet at
ingen fra denne puljen gikk opp i 2. divisjon.

1947/48.
Fremdeles uten de fleste av spillerne som gikk til Ålgård,
tok guttene fat t på sesongen 47/48. Resultatene fra
kampene frem til vinterferien kjenner vi ikke, men av
årsrapporten 1947 går det frem at laget lå på 2. plass etter
Saif. Av samme rapport får vi også vite at i en kamp mellom
2. og 3. divisjon på Orre deltok 3 Figgjospillere, nemlig
Årstein Håland, Sigurd Salte og Bjarne Grødem.
Så bar det til Sandnes 29. april 48 for å spille mot Saif, og

her var ikke Figgensguttene snauere enn at de slo Saif 5-0.
Men det holdt ikke til slutt. Saif ble puljemester med Figgjo
på 2. plass. Toppscorer var Einar Skadsem med 9 mål.
Men det var ikke bare A - laget som spilte seriekamper.
B laget var også med. Resultatene kjenner vi ikke, men
sluttstillingen ble 2 kamper vunnet, 1 uavgjort og 4 tap.

1948/49.
Det ble tidlig Idart at Idrettstunet ikke ville bli klart til å
spille samtlige seriekamper på. Laget prøvde seg 8/8 mot
Oltedal og spilte uavgjort 0-0. Etter denne kampen ble det
bare bortekamper. Neste kamp var på Ganddal der det ble
tap 3-2. Men så synes det som om karene fant ut at nå
hadde de avgitt nok poeng for den sesongen.

20/8: Frøyland - Figgjo 1-10
29/8: Jadar - Figgjo 0-7
11/9: Ganddal - Figgjo 0-3
25/9: Frøyland - Figgjo 1-9

Tabell halvspilt sene.
1. Figgjo 9 poeng 31-5 i målscore
2. Oltedal 9 poeng 21-7 i målscore
3. Ganddal 7 poeng 19-14 i målscore
4. Jadar 4 poeng 13-17 i målscore
5. Frøyland 1 poeng 4-45 i målscore

I tillegg hadde laget spilt 3 privatkamper slik at da status
skulle gjøres opp for året 1948, viste det seg at laget hadde
scoret hele 48 mål. Toppscorer var også dette året Einar
Skadsem som noterte seg for ikke mindre enn 23 mål, med
Åstein Håland som nr. 2 med 7.
Det var også B-lag med i serien. De gjorde det ikke så skarpt
som A-laget, men 6 poeng etter 5 kamper er slett ikke dårlig
når man ser at blandt motstanderne var Viking. På 3
privatkamper na S ser iekamper ble: det nå R-laget benyttet
ikke mindre enn 26 spillere, så kanskje var gjennomtrekken
for stor til at de fikk samspilt seg.
Over jul 48 satte, vintertreningen for A-laget igang under
ledelse av Egil Roaldkvam, og i mars kunne man trekke ut
av "Frihall" for å trene utendørs. Aslak Gjesdal hadde
meldt seg inn i Figgjo og det skulle vise sterkt igjen på
resultatlisten. Den første kampen laget spilte var mot et
sammensatt A og B-lag fra Ålgård 31. mars. Resultatet ble
tap med 3-0. Bedre gikk det mot Saif på Sandnes hvor de
spilte 2-2. Videre fulgte 2 raske seire mot Sola og Ulf B med
henholdsvis 7-0 og 4-0.
Så var det klart for den svært viktige seriekampen mot
Oltedal som i praksis ville avgjøre om det ble puljemester-
skap eller ei. Etter resultatet å dømme var det ingen ting å
gjøre med Figgensguttene. De slo Oltedal med 4-0. Siste
seriekamp var mot Jadar på Sandnes og her ble det også
seier, denne gang -med 2-0. Dermed var laget puljemester
med 13 poeng og 3 7-5 i målscore. Deret ter skulle
kretsmesterskapet avgjøres. Det må her opplyses om at om
et lag ble puljemester førte ikke det automatisk til opprykk,
men kvalifisering for opprykk og dermed også t il
kvalifisering for kretsmesterskap.
Resultatene i kvalifiseringen:

3/6: Orre - Figgjo 1-5
12/6: Figgjo - Kvitsøy 9-0
15/6: Figgjo - Pol 4-0
26/6: Haugar - Figgjo 0-0

Figgjo ble kretsmester med 7 poeng og 18-1 i målscore.
Dette var tredje gang i lagets historie at de ble kretsmester.
De som fikk Rogaland Fotballkrets' medalje var:
Gustav Grødem, Trygve Skjæveland, Bjarne Grødem, Kjell
Ch. Tjessem, Håkon Skjæveland, Kristian Oftedal, Kjell
Salte, Oddgeir, Salte, Einar Skadsem, Aslak Gjesdal og
Sigurd Salte. Gratulerer!
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Pr. første juli hadde laget spilt 12 kamper og scoret 44 mens
de hadde sluppet inn 10. Toppscorere var Aslak Gjesdal
med 15 mål med Einar Skadsem hakk i hel med 14.
I tillegg skal nevnes at Aslak Gjesdal spilte for Rogalands
Kretslag mot et dansk lag og scoret et mål. Han spilte også
på et sammensatt Jærlag som slo Stavanger bylag med 2-1,
begge forøvrig scoret av Aslak.

1949/50
Men 1949 skulle by på flere gledesstunder enn de som
allerede hadde vært. Etter sommerferien skulle laget spille i
2. divisjon og man var selvfølgelig spent på hvordan det ville
gå. Ballet åpnet 5. august hjemme mot Klepp med seier 2-0.
Like godt gikk det ikke mot Buøy i neste kamp med
nederlag 0-3.
øvrige resultater:

Figgjo - Randaberg 3-2
Brodd - Figgjo 4-1
Figgjo - Sauda 4-0
Klepp - Figgjo 1-0
Figgjo - Buøy 4-1

Etter disse resultatene kan man kanskje si at Figgjo var et
typisk hjemmelag. Karene fikk erfare at 2. divisjon var
atskillig jevnere enn 3., og det forteller også tabellen ved
årets utgang da man skulle ha vinterferie:

1 . Randaberg 8 poeng 18-7 i målscore
2. Figgjo 8 poeng 14-11 i målscore
3. Buøy 8 poeng 11-10 i målscore
4. Klepp 8 poeng 12-12 i målscore
5. Brodd 5 poeng 11-14 i målscore
6. Sauda 5 poeng 7-19 i målscore

I så fint selskap må en andreplass sies å være meget bra.
Fortsettelsen skulle dessverre ikke stå i samme klasse.
Gjorde A-laget det bra så viste det iallefall ikke igjen på
B-laget. En seier og en uavgjort kamp av 9 er lagets fasit for
sesongen. I tillegg t il A og B-lag finner vi også et
juniorresultat fra 22. oktober som viser at Figgjo slo
Frøyland med 6-1.
Fortsettelsen av sesongen 49/50 ble bedrøvelig for A-laget.
Man kom sent igang med utetreningen, og det viste seg at
klimaet var meget hett i divisjonen. En pekepinn fikk laget i
første seriekamp mot Randaberg den 6. mai 50 hvor det ble
tap med 5-0. Lysere så det ut etter at de slo Sauda på Figgjo
med 1-0 men tap siste kamp mot Brodd med 3-0 satte
punktum for 2. divisjonsspill.
Sluttabellen så slik ut:

I. Randaberg 12 poeng 26-0 i målscore
2. Klepp 12 poeng 21-16 i målscore
3. Buøy 11 poeng 14-14 i målscore
4. Brodd 10 poeng 15-15 i målscore
5. Figgjo 10 poeng 15-18 i målscore
6. Sauda 5 poeng 7-25 i målscore

Figgjos nedrykning kom etter to harde kvalifiseringskamper
mot Orre som endte med en uavgjort og et nederlag.
Sommerferien måtte altså tilbringes med forberedelse til 3.
divisjonsspill. En mager trøst for karene var det vel kanskje
at naboen Ålgård måtte gå ned fra hovedserien til 1.
divisjon neste sommer. Videre kan en nevne at Ragnar
Idland deltok på treningsleir for junior en uke på Nærbø i
juli.

1950/51.
Vel nede på jorda igjen skulle laget til med seriekampene
høsten 1950. Det startet med tap 3-2 for Sokndal, men tok
seg opp i neste kamp mot Moi. Resultat 8-0 og laget var: E.
Roaldkvam, J. Skjæveland, Å. Åsland, E. Skadsem, H.

Ravndal, 0. Salte, K. Salte, G. Grødem, H. Oftedal, 0, K.
Salte, med B. Nevland, K. Tjessem og R. Idland som
reserver.
Fasit for året 1950 ble at av 19 spilte kamper ble 9 vunnet,
2 uavgjort og 8 tap. John Skjæveland, Kjell Salte og Einar
Skadsem spilte alle kampene. Laget scoret 39 og slapp inn
37 mål.
En av årsakene til disse resultatene var nok at Aslak Gjesdal
ikke lenger spilte for klubben, men etter årsrapporten å
dømme var treningsiveren svært så liten, og da kunne man
vel ikke vente seg de helt store resultaterne
Seriekamper høsten 1950.

Figgjo - Sokndal 2-3
Figgjo - Moi 8-0
Figgjo - Brusand 3-1
Figgjo - Vigrestad 2-2
Figgjo - Sokndal 2-1

Etter vinterferien startet treningen opp ved månedsskiftet
januar/februar. Resultatene våren 51 har vi ikke, men
sluttabellen ble følgende:

1. Vigrestad 9 poeng 18-6 i målscore
2. Figgjo 7 poeng 15-11 i målscore
3. Sokndal 6 poeng 9-13 i målscore
4. Brusand 2 poeng 5-17 i målscore

Som en ser av tabellen finner vi ikke Moi her, men de må av
en eller  annen grunn ha trukket  seg el ler  ha bli tt
diskvalifisert.
Etter denne sesongen fikk divisjonsinndelingen et litt annet
utseende enn før i og med at Landsdelsserien avd. Sør/Vest
kom inn mellom Hovedserien og Rogaland Fotballkrets sin
1. divisjon. Dette førte til at Figgjo skulle spille i 2. divisjon

fra og med sesongen 51/52 uten egentlig å ha rykket opp.
Før dette hadde det imidlertid vært atskillige skjær i sjøen.
Styret og enkelte aktive hadde klaget på innsatsen til
fotballspillerne noe resultatene viser meget klart. Dette
førte til at styret den 8. mai 1951 innkalte til medlemsmøte
for å få avklart om det var interesse for å fortsette med
fotball på plassen. Av Ådne Åsland sin rapport får vi vite:
"Formann åpnet diskusjonen med å opplyse at enkelte var
blitt misfornøyd med innsatsen ang. fotballen. Spesielt var
det skralt med treningen. Noen få aktive møtte opp på
treningskveldene, og resten sånn dann og vann. Det var
derfor blitt antydet at det var bedre om fotballaget blev
nedlagt. Formannen spurte så videre til samtlige om det
virkelig var slik fatt at stemningen var for nedleggelse av
fotballen. En etter en fikk ordet og et overveldende flertall
uttalte at fotballen måtte leve videre. En del diskusjoner
gikk ganske varmt 'og var altfor lange til her å kunne gjengi
innholdet. Møtet kan betegnes som vellykket."

1951/52.
Som tidligere nevnt skulle Figgjo fra høsten 51 spille i 2.
divisjon p.g.a. den nye serieinndelingen. Resultatene fra
denne høstsesongen har vi ikke, men det er ikke tvil om at
sommerferien må ha vært godt utnyttet. Dette bekreftes
ved følgende tabell før vinterferien.
2. Divisjon - Pulje 1.

1. Vigrestad 7 6-0-1 22-6 12 poeng
2. Figgjo 7 6-0-1 20-7 12 poeng
3. EIK 7 4-1-2 11-11 9 poeng
4. Sola 7 2-1-4 16-17 5 poeng
5. Madla 7 1-0-6 11-22 2 poeng
6. Saif 7 1-0-6 3-20 2 poeng

På styremøtet 5.12. -51 bestemmes det at laget skal meldes
på i Norgescupen, 52.
Innendørstreningen for seniorspillerne begynte i januar/



februar med trening 2 ganger i uka under ledelse av Tom
Hetland og Egil Roaldkvam. Optimismen var stor etter den
gode høstsesongen, men fortsettelsen skulle ikke på noen
måte stå i stil. Treningsframmøte og iveren var heller dårlig,
og det viser seg igjen på kampene. Våren 52 vant laget
nesten ikke noen av de resterende seriekampene. Plassen i 2,
divisjon ble allikevel holdt.
Følgende 25 spillere er brukt:
Bjarne Nevland, Ragnar Idland, 0. K. Salte, Tom Hetland,
Gustav Grødem, Oddgeir Salte, Halvard Ravndal, Håkon
Simonsen, Ragnar Riis, Einar Svensen, Ola Hessholm, Einar
Skadsem, Kristian Berntsen, John Skjæveland, Tønnes
Koldal, Å dne Å sland, Kjell Salte, Kronhard Hetland, Trygve
Skjæveland, Per Sivertsen, Hermann Tjessem, Andreas
Heiberg, Sigurd Salte og Njål Figved.
Toppscorer ble Gustav Grødem med 28 mål fulgt av Bjarne
Nevland med 14.
Spillerne kunne nå ta en velfortjent ferie vel vitende om at
det også neste sesong ble 2. divisjonsspill på Figgjo.

1952/53
Selv om fjorårets vårsesong var meget svak, skulle vi fortsatt
spi lle i 2 . divisj on. Etter en god sommerferie var
optimismen kommet fram igjen men det viste seg dessverre
at spillemateriallet enda ikke holdt mål. Høstsesongen 52
ble også meget svak resultatmessig fra vår side etter
årsrapporten å dømme.
Sesongen 1952 under ett må dermed karakteriseres som
under middels god da flere kamper ble tapt enn vunnet.
Samlet ser statistikken slik ut:
23 spilt — 8 vunnet — 4 uavgjort — 11 tap — 58-58 i mål.
For å beholde plassen i 2. divisjon måtte en forbedre seg
betraktelig. Våren 53 ble Nils Steinsland fra Ålgård
engasjert som trener. En trodde at interessen nå skulle
komme for fullt. Til å begynne med var oppslutningen fra
seniorer og juniorer meget god, men etter hvert dabbet det
dessverre av. En stund senere varierte treningsframmøtet fra
2 til 7 mann fra kveld til kveld, og dermed ble den gode
treneren Steinsland lei hele greia og sluttet. Men etter hvert
som kampene nærmet seg og gresset ble grønnere ble
oppslutningen bedre igjen. Første kamp våren 53 var mot
Ulf B i lynturneringen på Ålgård hvor det ble et knepent
1-0 tap. Første seriekamp mot Riska 3. mai vant vi, mens
det ble tap for Sola og Egersund før vi slo Hinna. Dermed
var 2. divisjonspulja ferdigspilt, og poengfordelingen viste at
laget vårt beholdt plassen i 2. divisjon også neste sesong.
Etter dette tok spillerne ferie før oppkjøringen foran neste
sesong tok til.

1953/54.
Seriepuljen i 2. divisjon 53/54 fikk følgende sammenset-
ning: Ganddal Saif — Orre — Pol — Madla — -Figgjo.
Seriekampene høsten 53 ble lite tilfredsstillende for vårt
l ag .  I  fø rs t e  rekke  skyldes  det  då r l ig  t r ening  og
vanskeligheter med å stabilisere et lag med tyngde i. Som
det fremgår av følgende resultater fra seriekampene har vi
tapt altfor mange.
Ganddal - Figgjo 4-3
Figgjo - Madla 5-1
Figgjo - Saif 2-5
Orre - Figgjo 3-0
Figgjo - Orre 3-3
Pol - Figgjo 3-0
Saif - Figgjo 2-0

Med disse resultatene ligger vi svakt i forhold til Ganddal,
Saif og Orre som har henholdsvis 14, 12 og 10 poeng mot
Figgjo sine 3. Pol og Madla deler jumboplassen med 2 poeng
hver.

Hvis vi ser litt på spillemateriellet har vi aldri hatt samme
lagoppstilling, og i tillegg har vi vanskeligheter med å få
spillere fri fra det militære til kampene. Vi har dessuten
benyttet en del av våre juniorspillere som har hevdet seg bra
på sine respektive plasser.
Videre har vi hatt småguttelag i serien som har spilt 4
kamper, men vi mangler dessverre resultatene. I tillegg har
de spilt 6 privatkamper med følgende resultater:

Oltedal - Figgjo 5-0 og 2-3
Gjesdal - Figgjo 2-6 og 2-3
Gann - Figgjo 5-0 og 3-1

På Fotbal l tinget  i  februar  1954 ble  det  vedtatt  at
juniorspillere måtte ha fyl t 17 år før kalenderårets
begynnelse dersom de skulle være spilleklare for seniorlag.
Vi hadde 3 spillere som vi søkte forbundet om dispensasjon
for, men disse ble avslått. På medlemsmøte 1/6 -54, som
kom i stand etter ekstraordinær generalforsamling fra 4/5
-54, ble det avholdt avstemming blandt seniorspillerne. Det
viste seg at bare 8 mann ville fortsette å spille, og dermed
ble det besluttet å ikke melde på seniorlag i sesongen 54/55.
Det ble videre bestemt at vi fortsatt skulle arbeide med
guttene til de kunne komme på seniorlag.
Det stod imidlertid igjen 3 seriekamper våren 54, og her
fikk vi med noen av de gamle spillerne slik at vi i hvert fall
kunne fullføre seriekampene.

1954/55.
Beslutningen fra 1/6 -54 om å legge ned fotbal len

seniorlaget resulterte i at de fleste gode spillerne meldte seg
inn i Ålgård. Derfor var det bare småguttelaget som ble
meldt på i serien.
Selv om A-laget ikke stilte i serien, ble det spilt en del
privatkamper. I tillegg til dette ble det spilt to pokalkamper
mot Oltedal. Første kampen endte med tap 1-2, mens andre
kampen ble vunnet 7-0. Spillerne som var med på de fleste
kampene i 1954/55 var: Torkel Ravndal, Skjalg Haaland,
Andreas Heiberg, Ingvald Berntsen, Leif M. Grødem, Åge
Søyland, Alf Tveit, Hermod Tjessem, Kristian Berntsen,
Bjarne Nevland, Gustav Grødem, Aslak Gjesdal, Tom
Hetland og Jan Egil Mæland.
Småguttelaget av 1953/54 som hadde hevdet seg bra i
serien, var nå tappa for 6 "kanoner", "Manni", Karleiv,
Terje, Jan Egil, Per Audun og Per Gjesdal. Når så tilveksten
i de to neste årsklassene var liten, ble det nesten uråd å stille
lag. Men ved hjelp av 4 gutter fra Oltedal gikk det så tålig
bra.

Ålgård - Figgjo 4-2
Klepp - Figgjo 4-2
Bryne - Figgjo 6-0
Nærbø - Figgjo 2-0

I en privatserie på høstparten som Ulf arrangerte, gikk det
bedre, og laget vårt var nå mye bedre samspill. Resultater:

Ålgård - Figgjo 1-1
Vaulen - Figgjo 1-5
Havdur - Figgjo 1-4
Ulf - Figgjo 5-0

Det som var av størst betydning var at guttene hadde det
kjekt og gjorde sitt beste.
Figgjo, Oltedal, Ulf og Tunheim hadde også samarbeidet i
de aldersbestemte klasser med følgende resultater:

Ulf Figgjo 3-2
Ulf - Figgjo 2-3
Ulf - Figgjo 5-0
Oltedal - Figgjo 0-1
Oltedal - Figgjo 0-3
Oltedal - Figgjo 0-2
Tunheim - Figgjo 3-1

24
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Tunheim - Figgjo 1-3
Tunheim - Figgjo 2-5

Pokalkamper mot Oltedal i gutteklassen som Figgjo vant
med henholdvis 2-0 og 3-1. De to siste kampene skulle
spilles neste år.

1955/56.
Figgjo stilte heller ikke med seniorlag i serien sesongen
55/56. Selv om interessen for seniorfotballen var litt
stigende igjen, manglet det enda noen spillere for at en
kunne stille lag i serien. En håpet at dette skulle rette seg til
neste sesong da det ble en del yngre spillere som nådde
senioralder fra 1956.
Småguttelaget deltok også denne sesongen i kretsserien og
fikk nederlag mot Klepp, Bryne, Nærbø, Vigrestad og
Ålgård, mens det ble seier mot Oltedal. Laget hadde også
fem privatkamper, av disse ble 1 vunnet, 1 uavgjort og 3
tapt.
De minste guttene spilte privatkamp mot Oltedal hvor det
ble seier med 3-2, mens de tapte 0-2 mot Ulf.
Guttelaget spilte ferdig pokalserien mot Oltedal og vant
begge kampene med henholdsvis 3-0 og 4-0.
Utpå våren 56 ble aktiviteten på seniorsiden stadig økende.
Det store spørsmålet før sesongen 56/57 skulle starte om
høsten 56, var om vi igjen var så mange folk at vi kunne
melde på seniorlag i serien. Derfor ble det drevet hardt med
mange privatkamper våren 56, og det viste seg raskt at
interessen for seniorfotball på Figgjo var på topp igjen.
Spillerne som hadde meldt seg inn i Ålgård etter
utmeldelsen fra serien kom nå tilbake igjen. Følgende
privatkamper ble spilt:

Figgjo - Ålgård B 3-2
Figgjo - 0-9
Figgjo - Ålgård 0-9
Figgjo - Frøyland 7-0

1956/57.

Endelig skulle Figgjo stille seniorlag i serien igjen. Laget
skulle av naturlige årsaker begynne i 3. divisjon, den laveste
divisjonen. Før seriestart ble det spilt 4 privatkamper
hvorav 3 endte med seier og 1 uavgjort. Vi skulle spille i
pulje med Helleland, Sokndal, Moi, Oltedal og Julebygda.
Resultater fra seriekampene høsten 56.

Figgjo - Julebygda 5-1
Sokndal - Figgjo 3-8
Moi - Figgjo 2-1
Figgjo - Oltedal 5-1
Helleland - Figgjo 3-1
Julebygda - Figgjo 5-6

Høsten 56 viste meget bra resultater for A-laget, og en så
med forventning fram til fortsettelsen våren 57. Treningen
tok til altfor sent, men noen privatkamper hjalp til slik at
laget var så noenlunde samspilte når serien tok til. 5
privatkamper ble avviklet, og en stod nokså godt rustet til
seriekampene all den tid frammøte til treningene var relativt
bra.
Resultater våren 57 i serien:

Figgjo - Helleland 2-0
Figgjo - Moi 3-1
Oltedal - Figgjo 1-5
Figgjo Sokndal 4-1

Julebygda trakk seg fra serien etter høstsesongen, og alle
lagets kamper ble annulert.

A-gruppa 1977.
Foran fra venstre: Trygve Tjessem, Audun Bjørndal, Kjell
G. Helland, Ole J. Skjæveland, Jørgen Skjæveland, Charles
Tjessem, Dag H. Osaland, Kjell Bakken, Egil Tjessheim,
Knut I. Svela. Bak fra venstre: Reidar Soma, Geir I.
Furenes, Jan A. Andersen, Ernst Hetland, Teje Svela, Geir
R. Berntsen, Kjell M. Kalsås, Per Hagetan, Alf J. Bakken,
Alv V. Amdal, Sven K. Håland (trener).

Dermed ble tabellen slik:
1. Moi 8 6-1-1 26-12 13 poeng
2. Figgjo 8 6-0-2 29-12 12 poeng
3 . O l t ed a l 8 2-3-3 17-21 7 poeng
4 . Helleland 8 2-2-4 16-26 6 poeng
5 . Soknda l 8 0-2-6 13-30 2 poeng

Det skulle dermed bli skjebnesvangert for Figgjo at
Julebygda trakk seg fra serien. Dette gjorde at vi mistet 4
poeng ettersom vi hadde slått dem i begge seriekampene,
mens Moi derimot hadde tapt den ene kampen mot dem og
bare mistet 2 poeng. Dette resulterte i at Moi gikk forbi oss
på tabellen. Vi leverte inn protest mot avgjørelsen, men fikk
aldri svar på brevet. Dermed rykket Moi, og ikke Figgjo,
opp i en høyere divisjon.

Følgende spillere benyttet:
Andreas Heiberg, Tom Hetland, Åge Søyland, Ingvald
Berntsen, Kristian Berntsen, Leif M. Grødem, Bjarne
Nevland, Torkel Ravndal , Tor M. Het land, Jan R.
Skjæveland, Reidar Mæland, Hermod Tjessem, Einar
Stenberg, David Karlsen. I tillegg fikk juniorspillerne Jan E.
Mæland og Magnus Grødem jr. spille etter innvilget søknad
til forbundet.

1957/58.
Sesongen 57/58 fikk en annen inndeling når det gjelder
divisjonsbetegnelsen enn forrige sesong. Som før var det
hovedserie og landsdelserie, mens de lokale fotballkrets-
seriene som før hadde betegnelsen I., II. og divisjon nå
fikk navnene omgjort til 3., 4. og 5. divisjon. Dette gjorde
at Figgjo denne sesongen skulle spille i 5. divisjon.
Med den gode vårsesongen 57 trodde vi at det skulle gjøre
seg selv i den nye serien. Men vi fikk fort erfare at fotballen
fortsatt er rund, og det nytter aldri å ta en seier på forskudd
i denne idrettsgrenen. På en trening før seriekampene skulle
starte var Tom Hetland uheldig og brakk, høyre foten, og
det skulle vise seg at den gode Tom nå var borte fra
fotballen for en lang stund. Videre ble det slurvet mye med
treningen,  og disse  to  fak torene hadde nok største
betydning for at det ikke gikk så lett som vi hadde trodd.
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Serieresultater høsten 57:
Figgjo - Dalar 0-1
Jadar - Figgjo 1-1
Sokndal - Figgjo 1-0
Figgjo - Oltedal 2-2

Dette var et klart tilbakesteg resultatmessig, men alle
spillerne var innstilt på at det skulle rettes opp til våren
igjen.
Før vårsesongen 58 ble det spilt 6 privatkamper, av disse ble
1 vunnet, 1 uavgjort og 4 tapt. Jadar trakk seg også fra
serien, og alle lagets kamper ble annulert.
Seriekamper våren 58:

Figgjo - Dalar 4-2
Figgjo - Sokndal 6-1
Oltedal - Figgjo 2-5

Selv om det bare ble seire i disse kampene, ble det ikke
opprykk. Neste sesong blir dermed også i 5. divisjon.
Også i de yngre klassene var aktiviteten svært god.
Frammøtet til innendørstreningen på Frihall var meget bra,
og utetreningen tok til tidlig slik at grunnlaget var godt da
fotballen begynte å rulle.
Småguttelaget ble meldt på i serien, og innsatsen av dette
laget var ypperlig. Da status for sesongen ble gjort opp viste
det seg at laget ble puljevinnere med følgende resultater:

Figgjo - Ulf 2-1
Figgjo - Jadar 1-0
Figgjo - Ålgård 2-0
Figgjo - Sola 4-0
Figgjo Ganddal 6-0
Figgjo Hinna 5-1

I  kampen  om  kretsmesterskapet  ble  det  dessverre  tap  i
semifinalen mot Nærbø, men sett under ett var det en
glimrende sesong.
Guttelaget spilte 2 privatkamper mot Undheim som endte
med tap 3-4 og 2-5.
Babylaget var også i full virksomhet med over 10
privatkamper.
Av representasjon kan vi nevne at Sven K. Håland var på
treningsleir på Øksnevad.

1958/59.
Under ledelse av Aslak Gjesdal startet treningen foran
kommende sesong etter en liten sommerferie. Det ble spilt
7 privatkamper, 3 seire, 1 uavgjort og 3 tap. Som tidligere
nevnt var vi fortsat t i 5. divisjon, og vi har følgende
resultater fra seriekampene høsten 58:

Havørn - Figgjo 1-5
Figgjo - Havdur 8-0
Sokndal - Figgjo 1-1
Figgjo - Høyland 8-0
Figgjo - Havørn 3-1

Etter høstsesongen ledet Figgjo sin pulje, og det så
unektelig svært lyst ut for fortsettelsen.
Våren 59 ble det spilt 6 privatkamper før seriestart, 1 seier
og 5 tap.
Seriekampene gikk derimot meget godt, vi fulgte absolutt
opp den gode innsatsen fra høstsesongen.

Høyland - Figgjo 1-6
Figgjo - Sokndal 2-1

Havdur - Figgjo (Havdur trakk seg)
Tabellen så alik ut:

1. Figgjo 8 7-1-0 33-5 15 poeng
2. Havørn 8 5-1-2 30-13 11 poeng
3. Sokndal 8 2-3-3 13-15 7 poeng
4. Havdur 8 3-1-4 14-20 7 poeng
5. Høyland 8 0-0-8 9-46 0 poeng

Dermed var det klart at Figgjo var puljevinnere i 5. divisjon,
og fra høsten 59 var laget klart for 4. divisjonsspill.

I kampen om kretsmesterskapet ble det spilt 2 kamper mot
vinneren av den andre 5. divisjonspuljen, nemlig Pol. Her
måtte vi gi tapt i begge kampene med henholdsvis 2-5 og
3-4.
Spillerne: E. Finne, E. Stenberg, A. Skretting, M. Grødem,
S. Håland, 0. Kyllingstad, P. Gjesdal, H. Tjessem, K.
Skjæveland, K. Berntsen, A. Gjesdal, T. Hetland og Tom
Hetland.
Babylaget var også i aktivitet denne sesongen, men en
kjenner dessverre ikke til resultatene her.
Guttelaget var det derimot mer ujevnt med, men en håper
på bedre oppslutning her neste sesong.
Av representasjon kan vi nevne at Per Gjesdal var på
treningsleir for junior. Alf Frøyland var på treningsleir for
gutter. Han tok bronseballen, forøvrig det første ferdighets-
merket  i  lag ets  his t or ie.  S ven K.  Håla nd va r  på
ungdomstreningsleir.
Aslak Gjesdal, Tom Hetland, Hermod Tjessem, Sven K.
Håland og Kolbein Håland tok brevkurs i fotballtrening.

1959/60.
Det var med spenning en så fram til seriestarten i 4.
divisjon. Under ledelse av Aslak Gjesdal hadde treningen
blitt drevet hardt hele sommeren. En spilte 6 privatkamper
før serien, av disse ble 3 vunnet og 3 tapt.
Seriekarnper høsten 1959:

Vigrestad - Figgjo 1-3
Figgjo - Sokndal 5-0
Brusand Figgjo 1-5
Figgjo - Moi 3-2
Dalar - Figgjo 2-3
Moi Figgjo 1-2
Figgjo - Dalar 5-0

Som en ser av serieresultatene er det bare blitt seire hittil,
og det lover svært godt for vårsesongen med henblikk på
opprykk til 3. divisjon.
1 1959 er det begynt 23 spillere på A-laget. E. Finne og P.
Gjesdal har spilt alle kampene, og E. Finne er også
toppscorer.
Foran vårsesongen 60 begynte treningen innendørs i
begynnelsen av februar. Frammøtet til trening dreide seg
om ca. 10 mann hver kveld. Før serien ble det spilt hele 7
treningskamper, 4 seier, 1 uavgjort og 2 tap. Det gjenstod 3
seriekamper, og suksessen fra høstsesongen fortsatte så
absolutt.

Figgjo - Vigrestad 4-2
Sokndal - Figgjo 0-3
Figgjo - Brusand 4-0

1. Figgjo 10 10-0-0 37-9 20 poeng
Som vi ser vant Figgjo sin pulje helt suverent med 20 poeng
av 20 mulige, en glimrende sesong.
Etter dette spilte vi et par privatkamper før vi skulle i
kvalifiseringskamper til 3. divisjon. Bl.a. tapte vi 3-8 i en
kamp mot Bryne.
Første kvalifiseringskamp var mot Sola hvor vi tapte 1-3.
Den avgjørende kampen var da mot Torvastad hjemme på
Figgjo. Helt fra starten av var det ingen tvil, Figgjo rykket
opp i 3. divisjon sammen med kretsmester Sola etter en
knusende 6-1 seier mot Torvastad.
I de yngre aldersklassene var aktiviteten litt mindre dette
året. Alle trente inne på Frihall under ledelse av Tom
Hetland, men vi kjenner dessverre ikke til noen resultater
denne sesongen.
Kjell G. Helland var på treningsleir for gutter på Varhaug.
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1960/61.
Spillere og ledere var meget godt fornøyd med Aslak
Gjesdal som trener. Hans interesse og dyktighet har vist å gi
gode resultater. På et godt besøkt medlemsmøte der
treningsopplegget for sesongen ble drøftet, var det
enstemmighet for å be Aslak fortsette videre som trener.
Det t e  l ovet  han .  Høs t en  60  ha r  de t  kommet  5
nyinnmeldelser til laget, og det viser at interessen for laget
er økende.
Serieresultater høsten 60:

Buøy - Figgjo 2-4
Figgjo - Nærbø 0-4
Figgjo - Ålgård 1-0
Figgjo - Varhaug 2-2
Hinna - Figgjo 3-2
Figgjo - Riska 1-0
Figgjo-Buøy 1-5
Nærbø Figgjo 2-1

Våren 61 foretok Figgjo baneåpning allerede 12. mars.
Motstander var Viking. Figgjo spilte en god kamp selv om
nederlaget ble svært stort, 0-8. Særlig i 2. omgang var det
jevnere enn resultatet viser. Laget: 0. Skjørestad, D.
Karlsen,  K.  Berntsen,  T.  M.  Hetland,  M.  Grødem,  T.
Hetland, E. St enberg, L. M. Grødem, E. Finn e, T.
Fjermestad, K. Egeland, S. Håland og P. Hagman.
Videre ble det spilt en rekke privatkamper før seriestart
med varierende kvalitet og resultat.
Seriekamper våren 61:

Ålgård - Figgjo 1-1
Figgjo - Riska 0-0
Figgjo - Varhaug 2-1
Figgjo - Hinna 1-3

Etter disse poengene var det klart at Figgjo holdt seg i 3.
divisjon. Ferien kunne nå tilbringes med å lade opp til en ny
sesong sammen med de andre gode 3. divisjonslagene. B-
laget deltok også i serien igjen. Av 6 kamper ble 2 vunnet og
4 tapt, målscore 12-29.
I gutteklassen var det sammenslåing med Frøyland p.g.a. at
det var for lite folk til å stille eget lag.
Småguttelaget ble jumbo i sin pulje i serien, men de gjorde
sitt beste i alle kampene. Det er som kjent ikke alltid like
lett når det er så få folk å velge mellom.
Lilleputtlaget stilte også opp i serien. Her gikk det bedre, og
vi kom på 3. plass i puljen med seier bl.a. over Bryne.
referatet fra årsmeldingen står det følgende: "Ungane er litt
vanskelige og forlanger mykje, men når dei vert så totalt
snytt for hjelp av dei som er valde til det, er det triste saker.
Noko må gjerast her! ! "
Formannen, Kolbein Håland, har også dette året gjort en
kjempeinnsats. Han har tatt seg av følgende ting: Strøing,
pass av bal lene, draktvask, salg av brus, billettsalg,
garderobe- og badepedell, mesteparten av korrespondansen
m.m.
Martin H. Espeland var på treningsleir for gutter på
Varhaug.
Sven K. Håland og Kjell G. Helland deltok i treningskvelder
for juniorer på Nærbø. K. G. Helland spilte på Rogaland
Juniorkretslag i Horten hvor de bl.a. slo Oslo Kretslag. S. K.
Håland var med på en Vestlandskamp.
Gratulerer begge to.

1961/62.
Nok en sesong skulle laget spille mot harde motstandere i 3.
divisjon. Forberedelsene var gode, og en spilte hele 10
privatkamper, 5 seire og 5 tap.

othauens A-lag 1962.
Foran fra venstre: David Karlsen, Ola Skjørestad, Martin
Espeland. Bak fra venstre: Torleif Hetland, Leif M. Grødem,
Einar Stenberg, Per Hagman, Sven K. Hdland, Tor M.
Hetland, Andreas Heiberg, Bjørn Austerd.
Seriekamper høsten 61:

Figgjo - Hinna 1-1
Kopervik - Figgjo 2-0
Figgjo - Torvastad 3-1
Ganddal - Figgjo 1-3
Åkra Figgjo 2-2
Figgjo - Djerv 1919 0-1
Nærbø-Figgjo 0-1
Figgjo - Nærbø 2-1

På forbundstinget i februar 1962 ble det bestemt at det fra
196:3 skulle spilles' serier ined begynnelse om våren og
avslutning om høsten samme kalenderår. Dette resulterte i
at sesongen 61/62 ble ekstra lang, og det måtte spilles 3
senekamper mot hvert lag. Før seriestart våren 62 og om
sommeren 62 ble det spilt hele 14 privatkamper.
Serieresultater 62:

Djerv 1919 - Figgjo 1-0
Figgjo - Åkra 1-1
Figgjo - Ganddal 2-0
Figgjo - Kopervik 2-2
Torvastad - Figgjo 0-3

Fra denne kampen refererer vi følgende klipp: "Figgjo slo
Torvastad 3-0 i en seriekamp i 3. divisjon på Håland søndag
middag, og det var også resu ltat ved pause. Et ter
spillefordelingen var nok seieren altfor stor, og et måls
overvekt ville nok ha gitt et adskillig riktigere bilde av
kampen. Når det gjelder spillets kvalitet så var det så skralt
at vi ikke kan huske å ha sett noe svakere. Spillernes
tekniske ferdighet sto på et nesten uhyggelig lavt nivå, og
for det meste var det planløs sparking uten tanke på med-
eller motspiller. Det eneste som skjedde under kampene
som kunne varme tilskuerne, var da tverrliggeren brakk i
Figgjo's bur 10 minutter ut i første omgang, for den
fotballen som ble vist kunne i hvert fall ikke glede noen."

Figgjo - Hinna 1-0
Nærbø - Figgjo 4-1
Djerv 1919 - Figgjo 6-2
Figgjo-Åkra 3-1
Figgjo - Ganddal 5-2
Torvastad - Figgjo 2-1
Figgjo - Kopervik 0-2
Hinna - Figgjo 1-2



B-laget (Senior 2) 1977.
Foran fra venstre: Kjell Bakken, Egil Tjessheim, Marthon.
Tjessem, Leif R. Pettersen, Torleiff Hetland, Arne Hagevik.
Bak fra venstre: Jan E. Mceland, Roar Eriksen, Alf J.
Bakken, Bjørn S. Haraland, Rolf Ravndal, Terje Tjessem.

Spillere på A-laget 1962: E. Stenberg, E. Finne, M. Grødem,
L. M. Grødem, T. Hetland, K. Berntsen, 0. Skjørestad, D.
Karlsen, P. Hagman, H. Tjessem, P. Gjesdal, R. Håland, M.
H. Espeland, G. Lode, R. Aarthun, B. Austerå. R.
Puntervoll, A. Gjesdal, S. H. Håland, A. Holgersen, B. Wik,
T. Ravndal, A. Heiberg.

1963.
Som før nevnt skulle nå fotballsesongen begynne om våren
og avsluttes om høsten samme år.
På grunn av omle ing av seriesystemet, som ble bestemt på
fotballtinget i februar, skulle Figgjo denne sesongen spille i
4. divisjon selv om de ikke egentlig gikk ned fra 3. etter
sesong 61/62. Dette kom av at divisjonsinndelingen ble
forandret til følgende: 1. divisjon - 2. divisjon - 3. divisjon
(landsdelsserie) - 4. divisjon - 5. divisjon - 6. divisjon mot
før Hovedserien - Landsdelsserien - 3. divisjon - 4. divisjon
- 5. divisjon.
Sesongåpningen foregikk allerede søndag 3. mars mot 1.
divisjonslaget Brann fra Bergen. Følgende referat er hentet
fra oppmannsboken.

"Figgjo - Brann 1-5.
Den første kampen i Norge 1963 ble spilt på Figgjo, og
gjestene var ingen ringere enn fjordårets gullag Brann.
Banen var etter forholdene i meget god stand. Den var
snødekket med et tynt islag. Om banen ellers er det å si at
den fikk de aller beste lovord. Oddvar Hansen, Branns
trener, sa at den var bedre å spille på enn banene tidlig på
våren og sent på høsten. Vi hadde håpet på 2000 tilskuere,
men det var bare 761 betalende. Det var den eneste
skuffelsen vi hadde på det ellers prikkfrie arrangementet.
Figgjo var for anledningen forsterket med disse spillerne:
Sverre Andersen og Sigurd Voll, Viking - Reidar Berger og
Gustav Grødem, Ulf - Gaute Skrudland og Johannes Vold,
Bryne - Alf Ravndal, Ålgård. Fra Figgjo spilte:
E. Stenberg, K. Berntsen, L. M. Grødem, T. Hetland, T. M.
Hetland, S. K. Håland, P. Hagman, P. Gjesdal og B.
Austerå."
Videre utover våren ble det spilt mange privatkamper, og en
stod godt rustet til serieåpningen.
Resultater:

Moi Figgjo 1-2
Figgjo - Nærbø 0-1
Figgjo - Vaulen 1-1
Buøy - Figgjo 2-0
Figgjo - Hinna 3-1

Ganddal - Figgjo 2-1

Varhaug - Figgjo 3-2
Figgjo - Moi 4-1
Nærbø - Figgjo 5-0
Figgjo - Varhaug 0-1
Vaulen - Figgjo 2-1
Figgjo - Buøy 24
Hinna - Figgjo 3-0
Figgjo - Ganddal 3-0

6. Figgjo 144-1-9 19-27 9 poeng

Figgjo fortsetter i 4. divisjon også neste sesong.Toppscorer
ble Sven K. Håland med 21 mål.
Etter sesongen meldte alle spillerne fra Kverneland seg inn i
Frøyland igjen, og dermed har spillemateriellet minket
foran neste sesong.

1964.
Olav Stangeland fra Saif var trener fra nyttår. Det ble drevet

innendørstrening på skolen. Frammøte var bra, særlig fra
den yngre garden. Stangeland var dyktig og særdeles godt
likt blant alle aktive. Men da kampene var vel i gang fikk
han det så travelt med andre ting at han måtte si fra seg
treningsj obben.  Det te  i  t i l l egg t i l  mye skader  på
treningsfravær p.g.a. skriftarbeid var nok hovedsakene til
resultatene skulle bli så dårlige utover sesongen.
Både før seriestart, i sommerferien og etter sesongen ble det
spilt privatkamper. Tilsammen ble det hele 19 kamper - 9
seire, 3 uavgjort og 7 tap.
Vi deltok i lynturneringen hvor det ble tap med 0-1 for
Madla i semifinalen.
Seriekamper:

Figgjo-Klepp 2-4
EIK-Figgjo 1-0
Figgjo - Sola 0-3
Ålgård - Figgjo 4-0
Brusand - Figgjo 6-2
Figgjo Moi 1-0
Varhaug - Figgjo 1-3
Figgjo-Varhaug 1-3
Moi - Figgjo 4-0
Figgjo - Brusand 2-2
Figgjo - Ålgård 0-2
Sola - Figgjo 2-0
Figgjo - EIK 3-1
Klepp - Figgjo 6-2

Referat fra kampen Klepp - Figgjo:
"Denne kampen måtte vi vinne for å holde oss oppe i 4.
divisjon. Og det såg lyst ut i begynnelsen da vi tok ledelsen
1-0 ved Kjell G. 1. omgang var nokså jevnspilt og det var
helt ufortjent at Klepp ledet 2-1 ved pause. 2. omgang
begynte og godt for oss. Etter få minutter utlignet vi til 2-2
ved David. Men så satte Klepp igang maskinen og scoret 4
ganger uten at vi klarte å kvittere. Vi hadde forresten et mål
inne som nokså uforståelig ble annulert. Vi klarte ikke å
følge opp i galoppen i 2. omgang, og spillernes innsats under
ett må helst forbigås i stillhet."
Dermed rykket vi ned i 5. divisjon fra 1965. Senere skulle
det vise seg at det skulle ble vanskelig å spille seg opp igjen.
Toppscorer var Kjell G. Helland med 21 mål, nærmest
fulgte Tor M. Hetland og Kristian Berntsen med 5 hver.

Guttefotballen dabbet litt av igjen dette året. Med så få
unge som var fotballinteresserte våget vi ikke å melde på lag
i serien. Da blir det alltid noe dødt over fotballen fordi det
ofte blir vanskelig å skaffe motstandere som passer. De som
er valgt til å ta seg av guttene har vært lite aktive og må
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være med å dele skylden for liten interesse. Dette må det
rettes på. Alle lag spilte imidlertis privatkamper. Resultat-
ene var varierende, men stort sett må en si seg fornøyd.
Knottlaget gjorde den sportslig beste innsatsen.

1965.
For første gang på flere år måtte Figgjo forberede sesongen
med tanke på 5. divisjonsspill. Sven K. Håland påtok seg
jobben som trener. Kondisjonstrening foregikk innendørs.
Om våren var halvparten av A-spillerne enten i militæret
eller uten trening p.g.a. vanskelige arbeidsforhold og skader.
Dette gjorde oppgaven for treneren meget vanskelig. Men på
grunn av sitt dyktige arbeid og interesse hadde Sven de
aktives fulle tillit.
Det ble spilt 11 privatkamper denne sesongen, 4 seire, 1
uavgjort og 6 tap.
I en lynturnering ble vi utslått i semifinalen med 1-3 mot
Oltedal.
Seriekamper:

Figgjo - Orre 0-6
Oltedal - Figgjo 4-0
Figgjo - Eiger 1-3
Ganddal - Figgjo 3-2
Figgjo - Sokndal 3-0
Frøyland - Figgjo 1-1
Figgjo - Vigrestad 1-1
Figgjo - Moi 8-0
Orre - Figgjo 4-0
Figgjo - Oltedal 1-1
Eiger - Figgjo 1-1
Figgjo - Ganddal 1-1
Sokndal Figgjo 2-5
Figgjo - Frøyland 3-0
Vigrestad - Figgjo 2-i
Moi - Figgjo 2-2

Totalt dette året:
29 9-7-13 69-66

Spillere benyttet: Sven K. Håland, Jan Egil Mæland, Magne
Bollestad. Ingvald Berntsen, Leif M. Grødem, Leif H.
Eskeland, Per Gjesdal, Harald Olsen, Harald Espeland, Tor
M. Hetland, Kjell G. Helland, Per Hagman, Dag Håland,
Harald Holgersen, Torkel Raugstad, Petter Johansen,
Andreas Karlsen, Bjørn S. Haraland, Hermod Tjessem,
Martin H. Espeland, Marvid Skjæveland, Kjell Kronfeldt,
Meling, Arne J. Eriksen, Torleif Hetland, Stig Kittang.
Selv om det bare var A-lag i serien denne sesongen, spilte
B-laget 6 privatkamper hvorav 2 endte med seier, 2 uavgjort
og 2 med tap.
Sesongen under ett har vært middels. Det har variert fra det
elendige til det helt gode. Utsiktene for neste år er bedre, da
vi får mer folk å arbeide med.
Lagånden har vært utrolig god hele sesongen enten det har
gått godt eller dårlig, og det er en ting de aktive setter stor
pris på.

1966.
En så med optimisme fram til denne andre sesongen i 5.
divisjon. Sven K. Håland fortsatte som trener, noe de aktive
satte meget stor pris på. Treningen var lagt opp på samme
måten som forrige sesong, men en hadde unngått skader til
denne tid. Privatkampene om våren ga gode resultater, og
en så fram til seriestart med forventning.
Før dette spilte vi i Rogalandscupen. I 1. runde slo vi Riska
med 4-2, i 2. runde ble Ålgård sendt hjem med 4-3 tap etter
straffesparkkonkurranse. 3. runde fikk vi Bryne som
motstander. Selv om det ble hele 1-10 tap har vi all ære av
en god kamp.

Seriekamper:
Saif - Figgjo 0-1
Figgjo - Eiger 0-1
Frøyland - Figgjo 2-0
Figgjo - Sviland 3 -2
Figgjo - Høle 10-0
Figgjo - Orre 1-1
Moi - Figgjo 2-3
Figgjo - Saif 0-2
Eiger - Figgjo 3-3
Figgjo - Frøyland 3-3
Sviland - Figgjo 1-4
Figgjo - Moi 3-0
Høle - Figgjo 1-6
Orre - Figgjo 5-3

Dette ga en velfortjent 2. plass i puljen, men det var
dessverre ikke godt nok for opprykk.

Totalt spilt 32 kamper. Det er benyttet 22 spillere.
Toppscorer ble Sven K. Håland med 30 mål, ny rekord. Tor
M. Hetland fikk fotballstatuett som sesongens mest stabile
spiller.
Aktiviteten i de aldersbestemte klasser var meget god. Det
ble påmeldt både lilleputt- ,smågutt- og guttelag i serien.
Utover våren sviktet guttespillerne totalt, og etter å ha tapt
1-19 mot Ålgård i privatkamp, ble laget trukket fra serien.
Småguttene gikk det litt bedre med, 1 seier, 1 uavgjort og 5
tap i seriekampene.
Lil leput t laget  gjorde det  spor tsl ig  sett  best .  Av 7
seriekamper ble det 2 seire, 2 uavgjort og 3 tap. Roar
Eriksen og Kolbein Håland har arbeidet godt sammen med
guttene, og som en ser har resultatene vært tilfredstillende.

1967.
1967 markerte 40-årsjubileum for Figgjo I.L. I den
anledning ble det arrangert jubileumsturnering på Figgjo.
Følgende referat fra turneringen er hentet fra Rogalands
Avis: "I Figgjos jubileumsturnering endte de innledende
kamper slik:

Ålgård - Ulf 4-2 (straffespark)
Vigrestad - Jarl 1-0
Vidar - Nærbø 6-5 (straffespark)
Figgjo - Randaberg 1-0

Ungdomslaget 1977
Foran fra venstre: Kjell Bakken, Ernst Hetland, Alv V.
Amdal, Jørgen Skjæveland, Egil Tfessheim. Bak fra venstre:
Trygve Tjessem, Dag H. Osaland, Per Hagman, Geir F.
Furenes, Alf J. Bakken, Jan A. Andersen,
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Old-boys 1977.
Foran fra venstre: Ingvald Berntsen, Torleif Hetland, Skjalg
Haaland, Tor M Hetland, Jan E. Mailand. Bak fra venstre:
Alf Håland, Ove Knutsen, Hermod Tjessem, Arnfinn
Oftedal, Åge Søyland, Per Gjesdal.

Ålgård og Vidar møttes i den første semifinalen og der
hadde Ålgård lite å stille opp mot Vidar. Vidar ble best i alt
og vant lett 2-0. Dommer var Aslak Gjesdal.
Figgjo Vigrestad klarte ikke å lage mål i den andre
semifinalen. I straffekonkurransen var Figgjo best med 3
mål mot Vigrestad 0. Einar Jacobsen, SIF, var donrmer.
Vidar - Figgjo 3-1 i finalen.
Da Vidar og Figgjo møttes i finalen trodde vel de fleste at
det ville ble målfest. Det begynte også godt for Vidar,
scoring allerede etter et minutt ved Jan Nesvik. Men etter
hvert kom jubilanten mer med. Det var likevel Vidar som la
på til 2-0 ved Selvær. Rett etter reduserte Figgjo ved Sven
K. Håland, og dette ga opptakten til en god Figgjoperiode,
men i mål ville ballen ikke. Midt i 2. omgang ble det 3-1 ved
Odd Auran og dermed ble det bare Vidar, og Figgjos forsvar
fikk  en  hard  tørn,  men  spilte  hard  og  kontant  fotball  og
ingen flere mål. Figgjos beste i samtlige kamper var keeper
Jan E. Mæland og v.b. Leif M. Grodem. Disse fikk også helt
fortjent Figgjos bestemannspremier. Hos Vidar spilte
Klinkenberg sikkert i mål, i halfrekken var Alvestad den
beste og i angrepet Gjert Smith. God dommer Einar

Jacobsen, SIF."

Seriekamper:
Havdur - Figgjo 2-9
Figgjo - Frøyland 6-1
Figgjo - STSIL 2-2
Riska - Figgjo 0-0
Figgjo - Madla 1-1
KFUM - Figgjo 1-1
Figgjo - Vaulen 1-4
Figgjo - KFUM 1-3
Vaulen - Figgjo 4-1
Madla Figgjo 1-6
STSIL - Figgjo 0-7
Figgjo - Riska 5-1
Frøyland - Figgjo 0-3
Figgjo - Havdur 13-0

3. plass i puljen etter Vaulen og KFUM med 18 poeng.
19 spillere på A-laget. Totalt spilte kamper: 30 — 17-5-8 —
101-60. Sven K. Håland toppscorer med 30 mål, Kjell G.
Helland nærmest med 21.

B-laget deltok også i serien dette året. Av 10 kamper ble 4
vunnet, 1 uavgjort og 5 tap. Laget endte midt på tabellen.
I de aldersbestemte klasser deltok smågutte- og lilleputt-
laget i serien. Resultatmessig var innsatsen elendig for begge

lag, men guttene viser i hvert fall god treningsinnsats og
spilleglede. Småguttene kom sist i puljen med 0 poeng og
2-53 i målscore etter 8 kamper, lilleputtene endte 3. sist
med 4 poeng og 13-8 i målscore. Største seier var mot Sola
2 hvor vi vant 12-0, 6 mål signert Marthon Tjessem.

1968.
Foran sesongen ble Sven K. Håland spurt om å ta treningen
for 68-sesongen. Sven satte et par vilkår for at han kunne
lede treningen. For det første ville han ha et medlemsmøte
for å diskutere treningsopplegget sammen med spillerne, og
for det andre var 100%© oppslutning fra de aktive på
treningene en forutsetning. På medlemsmøte 16/11 -67 ble
disse vilkårene godtatt av spillere og styret, og Sven påtok
seg deretter å trene laget også denne sesongen.
Treningskampene gikk brukbart utover våren, og sammen
med den gode treningsiveren som ble lagt for dagen så en
lyst på situasjonen før seriestart. En var kommet i 5.
divisjonspulje sammen med Orre, Oltedal, Staal, Eiger,
Sokndal, Brusand og Riska. Sluttabellen så slik ut:

Kamper v-u-t Målscore Poeng
Orre 14 12-2-0 52-12 26
Oltedal 14 9-2-3 42-24 20
Staal 14 5-7-2 25-17 17
Figgjo 14 6-2-6 34-31 14
Eiger 14 4-3-7 31-53 11
Brusand 14 3-3-8 3240 9
Riska 14 2-5-7 23-38 9
Sokndal 14 3-0-111842 6

Som en ser lyktes det heller ikke dette året å rykke opp i 4.
divisjon.

Per Hagman fikk innsatspokalen for A-laget. I Rogalands-
cupen ble vi utslått av Ålgård med 1-4 i en underholdende
kamp.
Innsa tsen i de aldersbestemte k lasser var over al l
forventning denne sesongen. Under ledelse av John
Skjæveland og med Marvid Skjæveland som trener kom de
gode resultatene.
Småguttene kom på tredjeplass i sin pulje, mens lilleputtene
kom på 2. plass knepet etter puljevinnerne. Videre kan vi
nevne at Skolelaget, som var identisk med lilleputtlaget,
kom til finalen i skoleturneringen for Rogaland hvor det ble
0-2 tap for Hauge skole fra Haugesund.

1969.
Nok en sesong måtte forberedes med henblikk på 5.
divisjonsspill. Når skulle det lykkes for oss å rykke opp i en
divisjon var det mange som spurte seg. På trenerfronten ble
det gjort mange henvendelser før sesongen. Spillerne var
godt fornøyd med Sven, men det var klart at det kunne få
positiv virkning på noen spillere dersom en fikk nye
trenerkrefter. Følgende ble spurt: Einar Jacobsen, Arne
Gjessem, Otto Hermansen, Olav Stangeland, John Larsen,
Olav Sigbjørnsen og Anders Svela. Ingen av disse kunne av
forskjellige grunner love noe for kommende sesong, 'men
noen sa at de kunne være aktuelle neste sesong. Sven lovet å
ta treningen hvis det var umulig å få noen annen, og dermed
løste dette problemet seg på en fordelaktig måte.
Det ble spilt en rekke treningskamper før seriestart, og
resultatene var stort sett oppløftende.
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Seriekamper:

Høle - Figgjo 0-3
Figgjo - Hinna 6-2
Midttun - Figgjo 0-9
Oltedal - Figgjo 2-0
Figgjo - Kåsen 7-1
M L - Figgjo 1-2
Figgjo - Staal 2-4
Figgjo - Madla 4-2
Figgjo - Høle 1-1
Hinna - Figgjo 1-3
Figgjo - Midttun 6-2
Figgjo - Oltedal 1-1
Kåsen - Figgjo 2-3
Figgjo - MIL 2-1
Staal - Figgjo 3-1
Madla - Figgjo 6-4

Status for seriekampene var en relativt bra innsats, men
heller ikke dette året var det godt nok til opprykk.

Totalt: 29 — 15-5-9 — 74-55
21 spillere benyttet, Sven K. Håland toppscorer med 25
mål.

B-laget deltok også i serien med vekslende hell. 3 seire, 2
uavgjort og 7 tap gjorde at plasseringen på tabellen ble litt
under midten. B. S. Hareland toppscorer med 5 mål.

I de aldersbestemte klassene var aktiviteten fortsatt god.
Sportslig sett kan sesongen karakteriseres som middels.
Følgende innsatspremier for 1969 ble utdelt:

Lilleputt: Geir Rune Berntsen
Smågutt: Bjarne Berntsen
Gutter: Ernst Hetland

I tillegg fikk  John Skjæveland premie for godt arbeid i de
yngre klassene.

1970.
Foran denne sesongen lyktes det oss å få tak i Anders Svela
som trener. Han var kjent for å være en kapasitet på
området, og han hadde spilt flere sesonger i Frigg pluss en
kamp på landslaget. Treningen startet i desember med 2
kvelder i uka, mens det fra januar ble øket til 3 ganger. I
begynnelsen ble det drevet gymnastikk-, spenst- og
kondisjonstrening. Utover våren var det balltreningen som
dominerte. Hele tiden har det vært fremragende treningsiver
og treningsglød.
Før sesongstart ble det spilt mange privatkamper med godt
resultat. I sommerferien deltok vi i lynturnering på
Torvastad. Følgende referat er hentet fra oppmannsboken:
"Lynturneringen på Torvastad endte med sisteplass for
Figgjo, men turen blei likevel alletiders. Sjøl om resultatet
blei det motsatte av det vi hadde rekna med på forhånd så

Figgjo IL's A-lag 1970.
Foran fra venstre: Per Hagman, Kjell G. Helland, Leif R. Pettersen, Ernst Hetland, Jan R. Mceland. Bak fra venstre: Anders
Svela, Harald Olsen, Tor M Hetland, Leif M. Grødem, Bjørn S. Haraland, Sven K. Håland, Lars Nærland.
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var alle svært fornøyd i det nydelege været. Torvastad viste
ein ualminneleg stor gjestfrihet og festen om kvelden og
dagen derpå var heilt på høgde med dei aller største. Det er
grunn til å tru at Figgjo ville ha vunnet alt unntatt fotball
den helga. Vel blåst karer, dette ga kanskje meirsmak?"
Seriekamper:

Figgjo - Frøyland 3-1
Moi - Figgjo 2-0
Figgjo - Kåsen 7-1
Bakke - Figgjo 0-2
Figgjo - Sokndal 5-1
Figgjo - Havdur 3-2
Saif - Figgjo 34
Brusand - Figgjo 2-5
Elger - Figgjo 1-7
Frøyland Figgjo 1-0
Kåsen - Figgjo 0-5
Figgjo - Moi 2-1
Figgjo - Bakke 5-1
Havdur - Figgjo 0-3
Figgjo - Saif 4-1
Figgjo - Brusand 5-1
Figgjo - Eiger 0-1
Sokndal - Figgjo 1-6

Totalt 28 kamper — 19-2-7 — 105-47.
Nr. 2 etter. Moi: 18,— 15-0-3 — 66-20 — 30 p.
Toppscorer Sven K. Håland med 37 mål (ny rekord) foran
Anders Svela med 27.

Sett under ett har det vært et godt fotballår for seniorene
selv om prikken over i-en, nemlig opprykk, manglet. Vi ser
dermed med glede fram til sesongen 71.

B-laget gjorde litt av en bragd da det gikk hen og vant sin
pulje over lag som Eiger, Sviland, Frøyland, Oltedal, Riska,
Saif og Sola. Som puljemester møtte Figgjo SIF i
Stavanger i finalekamp om kretsmesterskapet. har vært Alf
J. Bakken med 16 mål. har vært Alf J. Bakken med 16 mål.

Vi hadde også lilleputt-, smågutt- og guttelag i serien.
Resultatmessig gjorde ingen av lagene det helt store.
Småguttelaget kom på øvre halvdel av tabellen, noen knepne
tap fratok laget sjansen til topplassering. Guttelaget havnet
midt på tabellen, mens lilleputtene var godt under middels.
Toppscorer har vært Reidar Skjæveland på lilleputt, Ståle

Juniorlaget 1977.
Foran fra venstre: T©r Raugstad, Dag H. Osaland, Trygve
Tjessem, Finn R. Olsen, Bengt Tjessem. Bak fra venstre:
Svein Ravndal, Knut I Svela, Geir R. Berntsen, Geir R.
Osaland, Kenneth Auestad, Reidar Skjæveland, Arrstein
Andersen.

Berntsen på smågutt og Jan A. Andersen og Ingvar Håland
på guttelaget. Vi hadde også støtte fra 15-20 spillere fra
Austrått og Sviland.

1971
Anders Svela fortsatte som trener også denne sesongen.
Treningen startet i november, og opplegget var stort sett
identisk med fjorårets. Vi var også med i turneringen i
Orrehallen pluss to lag i Vintercupen.
Seriekamper:

Figgjo - Bakke 1-0
Voll - Figgjo 0-7
Kåsen - Figgjo 0-2
Figgjo - Brusand 8-0
Oltedal - Figgjo 2-0
Figgjo - Eiger 1-0
Sokndal - Figgjo. 0-7
Figgjo - Ganddal 1-2
Sviland - Figgjo 1-3
Figgjo - Varhaug 1-0
Figgjo - Kåsen 6-1
Bakke - Figgjo 3-3
Figgjo - Voll 9-0
Brusand - Figgjo 0-5
Elger - Figgjo 1-1
Figgjo - Oltedal 0-2
Figgjo - Sokndal 6-0
Gangdal Figgjo 1-1
Figgjo - Sviland 1-2
Varhaug - Figgjo 2-1

4. plass — 20 — 12-3-5 — 644 7 — 27 poeng
Totalt 29 kamper: 14-3-12 — 7443.

B-laget klarte ikke på noen måte å følge opp suksessen fra
fjoråret. 1971 ble en heller dårlig sesong, og vi havnet nær
bunnen av tabellen.

13 kamper — 2-3-8 — 19-37 — 7 poeng.
Kristian Berntsen toppscorer med 7 mål.

Guttelaget har hatt en fin sesong med 1 plass i serien etter
Klepp. Vi har fått fram et godt lag som det stilles
forhåpninger til i framtiden. 5 seriekamper ble vunnet mens
en ble tapt. Treningsframmøte har vært meget bra, og vi
trente to kvelder i uka fra mars til september under ledelse
av Kjell G. Helland. Toppscorer' ble Ole J. Skjæveland med
8 mål.

Småguttelaget har hatt en dårlig sesong resultatmessig, og
laget endte nest sist i puljen. Dette skyldes vel i første rekke
dårlig treningsfrarnmøte. På den positive siden kan nevnes
at flere klarte kravet til bronseballen. Geir Rune Berntsen
og Rolf Ravndal var på treningsleir på Varhaug. Geir Rune
spilte også på Jærlaget mot Kretslaget. Toppscorer var
Johne Nordbø.

Lilleputtlaget gjorde det brukbart denne sesongen, og
interessen er i hvert fall på topp. Hele 48 forskjellige spillere
har vært mer eller mindre på treningen. I serien endte laget
på 6. plass med 5 poeng.

Totalt 11 kamper — 4-1-6 — 14-36.
Toppscorer Rune Bertelsen med 7 mål. Trener har vært
Bjarne Berntsen.
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Ferdighetsmerket ble for første gang tatt på Figgjo under
ledelse av Kjell G. Helland, og vi fikk følgende resUltater:
Sølvballen: Bjarne Berntsen og Ole J. Skjæveland
Bronseballe Geir R. Berntsen, Eivind Lerstøl, Ståle

Berntsen, Marthon Tjessern, Geir Kylling-
stad, Reit E. Tjosevik, Reidar Soma,
Charles Tjessem, Alf V. Amdal, Geir I.
Furenes, Terje Svela, Geir Gjesdal,
Audun Bjørndal.

1972.
Etter en del arbeid for å finne en kvalifisert trener som
kunne overta etter Anders Svela som sluttet etter eget
ønske, ble Eitilf Skrudland ansatt som junior- og ,

seniortrener:. Til å begynne Med var spillerne svært godt
fornøyd med han, men etter hvert som sesongen skred fram
og resultatene var dårlige, begynte det å bli antydniriger.til
gnissninger mellom aktive, trener og styre. I brev av 22/8 -
72 ble dermed E. Skrudland løst fra sin trenergjeming rned
øyeblikkelig virkning. Begrunnelsen var at det var de aktives
ønske. Juniorene ble ikke prioritert som det var meningen.
Selv om det var en vanskelig oppgave, ville mer plan, arbeid og
interesse gitt bedre resultater. Sven K. Hiland overtok

treningsansvaret.
Seriekamper:

Figgjo - Eiger
Oltedal.- Figgjo.

Figgjo Saif Sola
- Figgjo Figgjo -
Nærbø Orre -
Figgjo

Figgjo Riska
MIL - Figgjo 3-2
Figgjo Frøyland 0-2
Eiger. - Figgjo 2-3
Figgjo - Oltedal 0-2
Saif - Figgjo 2-2
Figgjo - Sola 1-2
Nærbø Figgjo 7-1
Figgjo - Orre 34
Riska - Figgjo 4-0
Figgjo MIL 0-2
Frøyland - Figgjo 2-0

Dermed ble det sisteplass i pulja med bare 6. poeng: Vi ble,
imidlertid reddet, fra nedrykking p.g.a. utvidelse av 3. og 4.
divisjon.
Sven K. Håland var på N.F.F's trenerkurs for distrikts-
trenere.
Martin, H. Espeland og Kjell G. Helland fikk krus for 200
A-kamper.
Per Gjesdal, Torleif Hetland, Tor M. Hetland, Leif M.
Groclem, Per Hagman og Sven K. Håland fikk tinnlysestaker
for 250 A-kamper.
Leif M. Grøden', Torleif Hetland og Tor M. Hetland fikk
tinnkaraffel for 300 A-kamper.

B-laget &jorde en resultatmessig elendig sesong med bare
tapte kamper og sisteplass i serien. Målscoren var 9-40.
Toppscorer ble Leif M. Grødem med 2 mål. B-laget satte
også en rekord, hele 34 spillere ble benyttet på de få
kampene:

For første gang på 9 år har vi hatt juniorlag med i serien..
Laget var meget ungt og nesten identisk med fjorårets
guttelag. Dette pluss den harde puljen gjorde nok sitt til at
resultatene ble svært varierende. Alt i alt må en si seg

fornøyd. Laget var også sammen med smågutte aget på
week-end tur til Lyngdal. Charles Tjessern, Geir I. Furenes
og Terje Svela var på kretssamling.
Etter fjorårets fine innsats til guttelaget så vi med positive
øyne på kommende sesong, men det viste seg fort at vi
hadde mistet flere nøkkelspillere. Resultatene ble i
underkant av hva vi hadde ventet, og det ble til slutt en 9.
plass i serien med 5 poeng. Halve laget trente med
seniorene, og dette bidro til dårlig samtrening for laget. Geir
R. Berntsen toppscorer med 4 mål.
Småguttela.get har hatt en middels sesong. Treningsfram-
møte har vært bra helt fra starten i februar. Laget var med
til Lyngdal i sommer.

20 kamper — 7-4-9 — 40-43.
I Jærcupen kom laget til semifinalen hvor det ble tap for
Klepp etter straffespark. Stig Svabø toppscorer med 9 mål.
Geir R. Berntsen og Stig. Svabø var på treningsleir pa Moi.
Sesongen ble dårlig for lilleputtene. Laget fikk kun 4 poeng
i seriell.

Totalt 14 kamper 2-0-12 — 2048.
Reidar Skjæveland toppscorer med 7 mål.
Knottelaget var med i en privatserie som Frøyland I.L

arrangerte, sammen med Orre, Ulf og Frøyland. Oire trakk
seg fra serien etter noen kamper, og dermed ble Figgjo
jumbo. Toppscorer Trond Bertelsen med 5 mål.

F'erdighetsmerkeprøvene fortsatte i år også. Vi fikk her det
første medlem i Figgjd LL's historie som klarte kravene til
gullballen, Bjarne Berntsen. Følgende klarte kravene:
Gullballen: Bjarne Berntsen

Sølvballen: Marthon Tjessem, Audun Bjørndal, Geir
R. Berntsen, Odd Volden og Terje Tjessem.
Bronseballen: Finn Mæhle, Odd Volden, Sigurd Dalsva,

Jarle BråsteM, Leif A. Skurve, Terje
Tjessem, Bengt Tjessem, Jan Terje
Hetland og Reidar Skjæveland.

1973.
Sven K.. Håland fortsatte somt_rener. Treningen ble drevet
hardt og godt med en gang i. uka på Figgjo og en på
Austrått. Vi deltok også i Vintercupen arrangert av Vidar.
Foran Sesongen ble det stilt gode forhåpninger på grunn av
lovende juniorspillere og stort spillemateriell. Senere skulle
det vise' seg at det skulle ble vanskelig å slå ut i full blomst
for de unge spillerne. Nivået i 5. divisjon var bedre enn på
lenge, og ungguttene manglet psykisk styrke og hardhet for

å nå helt til topps., Dette sammen med en del
uoverstemmelser UK/Trener hadde nok betydning for
resultatene i sesongen.
Seriekamper:

Saif - Figgjo 1-0
Figgjo - Sauda 1-2
Frøyland - Figgjo 5-1
Oltedal - Figgjo 2-1
Figgjo - Torvastad 1-1
Vaulen - Figgjo 2-4
Figgjo - Vedavåg 1-2
Riska - Figgjo 5-0
Figgjo - Sola 1-2
Figgjo - Saif 2-5
Sauda Figgjo 3-1
Figgjo - Frøyland 2-2
Figgjo - Oltedal • 3-1
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Torvastad - Figgjo 1-2
Figgjo - Vaulen 3-0
Vedavåg - Figgjo 6-1
Figgjo - Riska 1-8
Sola - Figgjo 2-1

Disse resultatene ga nest siste plass i puljen. Videre
resulterte dette i at vi måtte spille kvalifiseringskamper mot
Pol for å holde oss i 5. divisjon. Den første vant vi 8-1 på
Figgjo, og selv om vi tapte 1-2 i Stavanger, hadde vi klart
vår del av jobben. Nå måtte vi stole på at Klepp og
Kopervik gikk opp i 3. divisjon. Disse klarte brasene, og
dermed fortsatte vi i 5. divisjon neste sesong. Laget er som
nevnt meget ungt, og det skulle ha gode muligheter til å
hevde seg mye bedre neste år.
B-laget kom for andre året på rad på bunnplass i serien. 2
seire og 10 tap med 27-44 i målscore ble den bedrøvelige
fasiten for sesongen. Ingvar Håland fant nettmaskene flest
ganger med 6 fulltreff.
Juniorlaget startet treningen i desember under ledelse av
Sven K. Håland. Hardheten som spillerne fikk tilegnet seg
under A-kampene kom godt med her, og laget endte på 2.
plass i puljen kun 2 poeng etter Brodd. I Vidarcupen var
innsatsen like god, for her måtte vi først gi tapt i
semifinalen for Viking Il med 0-1.

Totalt 18 kamper — 8-5-5 — 41-24.
Terje Svela, Reidar Soma, Geir I. Furenes og Charles
Tjessem var på samling på Midjord. Charles kom med
videre, og han spilte 3 kretskamper pluss to som reserve.
Laget var også på treningsleir i Mandal i sommer. Gjengen
blir da svært godt sammensveiset, og miljøet har vært på
topp hele sesongen.
Guttelaget begynte treningen i januar under ledelse av
Petter R. Johansen. Laget hadde en svak sesong, og dette
henger sammen med dårlig treningsframmøte. I serien ble
det 6. plass med 6 poeng. Geir Hopland, Geir R. Berntsen
og Stig Svabø var på samling på Midjord.
Småguttene har hatt en dårlig sesong selv om treningsfram-
møte og -iveren har vært god. Bengt Tjessem, Svein Ravndal
og Reidar Skjæveland var på treningsleir på Varhaug. 8.
plass i serien med 4 poeng. Rune Berge toppscorer med 6
mål. Bjarne Berntsen og Charles Tjessem har hatt ansvaret
for treningen. Lilleputtene startet også treningen rett etter
nyttår. Som vanlig var frammøte meget bra. Laget hadde
også støtte av mange spillere fra Austrått. Det ble en fin 3.
plass i serien med 11 poeng. Knut I. Svela scoret 14 av 26
mål, og denne gutten er et stort talent som det må tas godt
vare på. Marthon Tjessem og Ole J. Skjæveland har vært
trenere.
Knottene trente sammen med lilleputtene. Selv om
resultatene var heller dårlige, er det positivt at guttene trives
og har det kjekt. Det heter jo at det viktigste er å delta.
Laget endte nest sist i serien med 2 poeng.

Følgende ferdighetsmerker er tatt:
Gullballen: Geir R. Berntsen og Odd Volden
Sølvballen: Egil Tjessheim og Jan T. Hetland.

1974.
Treningen startet i november med 1 kveld i uka på Austrått.
Etter nyttår startet hardtreningen med 3 kvelder pr. uke.
Sven K. Håland har også denne sesongen hatt ansvaret for
treningen, og spillerne har stort sett vært fornøyd med
gjennomførelsen av treningsopplegget. Treningsframmøtet
har vært upåklagelig, og denne viljen og interessen må snart
gi resultater. Vi deltok i Orrehallen og Vintercupen. Siste
week-end i fellesferien var nesten alle spillerne samlet i
Mandal. Vi spilte kamp mot Mandalskameratene som endte

0-3.
Seriekamper:

Figgjo - Eiger 6-0
MIL - Figgjo 1-3
Figgjo - Sviland 4-1
Nærlandsheimen - Figgjo 1-2
Figgjo - Oltedal 1-0
Frøyland - Figgjo 4-1
Figgjo - Tonstad 4-1
Hinna - Figgjo 2-3
Figgjo - Saif 1-4
Elger - Figgjo 1-1
Figgjo - MIL 2-3
Sviland - Figgjo 0-1
Figgjo - Nærlandsheimen 4-1
Oltedal - Figgjo 0-1
Figgjo - Frøyland 3-2
Tonstad - Figgjo 0-2
Figgjo - Hinna 1-0
Saif - Figgjo 1-1

Vi endte på 3. plass puljen etter Saif og Frøyland.
Manglende rutine og har et gjorde at det ikke ble opprykk
denne sesongen heller.

Totalt 31 kamper — 17-4-10 — 70-50
Toppscorer ble Per Hagman med 15 mål.

Tor M. Hetland fikk gave for 350 A-kamper, mens Kjell G.
Helland og Per Hagman fikk for 300 A-kamper.

B-laget gjorde sin beste sesong på mange år. Det ble en
knusende overlegen puljeseier med følgende statistikk:

12 kamper — 11-1-0 — 61-15 — 23 poeng.
I kampen om kretsmesterskapet ble Sokndal slått 5-0, men

vi måtte gi tapt i semifinalen for Randaberg med 2-3. Jan E.
Mæland ble toppscorer med 20 mål, og det er benyttet 33
spillere på 21 kamper.
Juniorlaget trente før nyttår med A-laget, men fra januar
trente juniorene for seg selv under ledelse av Sven K.
Håland.

Totalt 17 kamper — 5-2-10 — 24-40.
I serien endte vi på 4. plass med 8 poeng. Toppscorer Ståle
Berntsen. 1 ferien var laget en uke i treningsleir i Mandal.
Det var en strålende tur, og slike sammenkomster gir godt
utbytte både treningsmessig og miljømessig. Marthon
Tjessem, Ole J. Skjæveland og Bjarne Berntsen spilte
uttakingskamper til kretslaget. Bjarne kom videre i
kretstroppen og spilte kretskamp mot Bergen.
Guttelaget har hatt en meget svak sesong. Treningsiveren
var heller skral, og på høsten var det så få at en måtte trene
sammen med juniorene..Laget tapte alle kampene og endte
sist i puljen med 0 poeng og 3-20 i målscore. Egil Tjessheim
og Geir , Rune Berntsen spilte uttakingskamper til
guttekretslaget.
Småguttelaget gjorde det best i de aldersbestemte klasser
denne sesongen. Laget lå helt på topp i serien, bare 2
knepne tap fratok laget puljeserien. Treningsframmøtet var
varierende, men stort sett bra. Knut I. Svela ble toppscorer
med 9 mål. Trygve Tjessem og Knut I. Svela var på
treningsleir.
Lilleputtene viste som vanlig god treningsiver og godt
frammøte. Laget fikk også hjelp av spillere fra Austrått og
Sviland. I serien ble det en 9. plass med 5 poeng. Stein
Gjesdal var toppscorer med 6 mål. Geir R. Berntsen og Egil
Tjessheim ledet treningen.
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Knottene gjorde sin beste sesong siden de begynte i
Frøyland's privatserie. Laget sluttet på 3. plass i serien.

Totalt 9 kamper — 6-0-3 — 13-13
Toppscorer var Torfinn Oftedal med 8 mål.

Ferdighetsmerket kom sent -i gang dette året, og det er vel
årsaken til at det ble så få merker.

Gullballen: Jan Terje Hetland
Bronseballen: Lars R. Bråstein og Trygve Tjessem.

1975.
Sven K. Håland fortsatte som trener, og særlig de yngre
spillerne satte stor pris på hans måte å organisere treningen
på. Treningen ble også denne sesongen grundigere og mer
systematisk. Dette sammen med at det for første gang på
Figgjo var tatt ut A-gruppe håpet vi skulle gi resultater gode
nok til opprykk. I sommer hadde vi treningsleir i Aberdeen
i Skottland en uke. Nesten hele A-stallen var samlet, og
turen må karakteriseres som meget vellykket på alle måter.
Slike turer sveiser laget meget godt sammen. Vi spilte også
to meget gode kamper der borte, en seier og en uavgjort
med 3. divisjonsamatører.
Seriekamper:

Vedavåg - Figgjo 1-0
Sviland - Figgjo 1-2
Hinna - Figgjo 0-3
Skjold-Figgjo 1-0
Figgjo - Vedavåg 1-1
Figgjo - Sviland 1-0
Figgjo - Hinna 6-1
Figgjo - Skjold 1-2
Figgio - Nord 3-0
Oltedal - Figgjo 1-4
Figgjo - MIL 1-1
Voll - Figgjo 1-1
Figgjo - Sunde 1-2
Nord Figgjo 1-1
Figgjo Oltedal 0-0
MIL - Figgjo 1-3
Figgjo - Voll 5-2
Sunde - Figgjo 2-1

Som en ser tapte vi siste og avgjørende kamp mot Sunde
etter at vi tok ledelsen da 10. min gjenstod. Dette gjorde
at vi endte på 4. plass i puljen med 21 poeng. Største
svakhet i år har vært å omsette sjanser og overtak i mål.

Totalt 29 kamper — 14-8-7 — 56-34
Ståle Berntsen toppscorer med 12 mål.

For første gang i Rogaland ble det denne sesongen arrangert
serie for Ungdoms-lag. Lag fra lavere divisjoner skulle starte
i 2. divisjon med U-laget sitt. Etter tap i første kamp mot
Ålgård og en uavgjort mot Sola vant vi alle de restrerende
kamper. Dermed var det klart for puljeseier og opprykk til
1. divisjon neste år sammen med lag som Viking og Bryne. I
kampene om kretsmesterskap mot Havørn ble det uavgjort
1-1 på Figgjo og tap 1-3 på Tananger. Uten skader,
sjukdommer og folk i militæret ville vi antakelig tatt
kretsmestertittelen. Jan A. Andersen ble toppscorer med 6
mål.
B-gruppa har hele sesongen hatt godt treningsframmøte.
Sesongens høydepunkt var utvilsomt 2-1 seieren mot
A-laget på grusbanen på Kvemeland i april. Vårsesongen
gikk laget fra seier til seier, men etter ferien ble det snudd
til tap etter tap. Vi nådde derfor ikke helt til topps, men vi
hadde mye moro som det vel er for lite av i dagens fotball.
Jan E. Mæland ble toppscorer med 16 mål, og Petter R.
Johansen har ledet treningen.

Smågutter/Gutter 1977.
Foran fra venstre: Odd Lima (smg.), Jan T. Hetland ( smg.),
Ståle Eierne (smg.), Trygve Tjessem (g.), Martin Raugstad
( smg. ), Oddbjørn Berge (srng.), Torfinn Oftedal (smg. ). Bak
fra venstre: Jan Austrått (smg. og g.), Erlend Stangeland
(g. ), Morten Bjerk (g), Geir R. Osaland (g.), Are Torsvik

), Tor Raugstad (g.), Tor E. Lima (g.).

Guttelaget startet forberedelsene i januar. Frammøte har
vært svært varierende, og innsatsen kunne blitt bedre med
mer folk å velge mellom. Vi har hatt god støtte fra Austrått-
og Svilandspillere. Laget var også på en hyggelig week-end
tur til Kvinesdal. I serien endte laget midt på tabellen med
følgende innsats.

9 kamper — 5-04 — 26-1© — 10 poeng.
Knut I. Svela toppet scoringslisten med 14 nettkjenninger.
Bjarne Berntsen og Terje Svela har stått for treningen.
Småguttelaget har hatt en ganske bra sesong. Ca. 20 gutter
har vært gjennomsnittet på treningene. Også her har vi hatt
meget god støtte fra unger fra Sviland og Austrått. I
sommer var laget sammen med guttelaget ei helg i
Kvinesdal. Laget endte p 3. plass i puljen. Knut I. Svela
scoret hele 36 av 65 mål, en glimrende prestasjon. Samme
mann spilte også på småguttekretslaget. Trener har vært Ole
Johnny Skjæveland.
Lilleputtlaget endte midt på tabellen etter følgende
statistikk.

9 kamper — 3-3-3 — 16-22 9 poeng.
Oddbjørn Berge toppet scoringslisten med 10 mål. Gleden
av å spille er mest fremtredende hos disse ungene i følge
trener Alf V. Amdal.
Knottelaget forbedrer den gode innsatsen fra forrige sesong.
Dette skulle bli den sesongen siden starten av knotteserien.
Knottene viser som vanlig enorm treningsiver og
innsatsvilje. I serien endte laget helt i toppen, mens
innsatsen i Vidarcupen var like god. Her ble en utslått i
semifinalen mot Randaberg. Einar Bauer var toppscorer
med 8 mål. Bjarne Berntsen, Geir R. Berntsen og Alf V.
Amdal har vært en god trenertroika.

1976.
Endelig lyktes det oss å rykke opp i 4. divisjon for første
gang siden 1964.
Sesongen skulle bli litt av en jubelsesong, og en bedre gave
enn opprykk til 4. divisjon før 50. årsjubileumet i 1977 skal
en lete lenge etter. Toppen på kransekaka var at vi i tillegg
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Lilleputtlaget 1977.
Foran fra venstre: Jarle Eide, Bjørn R. Mæland, Oddgeir
Wik, Tore C. Vagle, Geir Handeland, Arild Handeland, Atle
Hallberg. Bak fra venstre: Per M Levang. Bård Grønstøl,
Odd H. Askeland, Ketil Austrått, Ketil Nevland, Kark
Stangeland, Einar Bauer, Alf L Berntsen

til puljem ster også ble kretsmester i 1977 etter 4-0 og
uavgjort mot Moi. Framfor alt var laget mer sammensveist
og hardere enn før, og laget hadde dette året evnen til. å:
avgjøre jevne kamper, hele 8 oppgjør i serien endte med
ett-målsseire. Mye av æren for opprykk ,må tilfalle trener
Sven K. Håland. Hans meget,gode arbeid med de unge de
siste årene slo nå ut i full blomst.
Bjarne Berntsen var toppscorer i Rogaland i 5. divisjon med
43 mål, forøvrig ny rekord i Figgjo I.L. Totalt ble det spilt
36 kamper —,17 seire, 6 uavgjort og 11 tap.
Seriekamper:

KFUM - Figgjo 0-0
Figgjo - Skjold 4-0
Stall DH - Figgjo 2-3
Figgjo - Hundvåg 7-2
Kåsen Figgjo 3-4
Figgjo - Orre. 3-1
Nord - Figgjo 1:2
Figgjo - Ganddal 0-0
Sviland j. Figgjo - 1-3

Skjold - Figgjo
Figgjo KFUM 2-0
Figgjci - Stall DH 3-4
Hundvåg.- Figgjo 0-I
Figgjo - Kåsen 2-1
Orre - Figgjo. 1-2
Figgjo - Nord 2-2
Ganddal - Figgjo Q-1
Figgjo - Sviland 2-3

U-laget skulle denne sesongen spille i 1. divisjon. Laget
spilte mye god fotball, men resultatene varierte naturlig
nok. Høydepunktet i sesongen var da Viking kom på besøk
og ble sendt hjem med 7-2 tap. Til slutt endte laget på 5.
plass i serien, og dermed får vi også neste år spille i 1.
divisjon. Bjarne Berntsen var toppscorer med 10 mål.
B-laget endte på • 2. plass i serien etter Oltedal.
Treningsmessig var det bra, men vi hadde en del problemer
med skiftarbeidet, spesielt keeperplassen. Totalt ble det
spilt 17 kamper. Jan E. Mæland toppscorer med 16 mål.
For første gang i lagets historie stilte vi Old-Boys-lag i
serien. Det gikk litt tregt i starten, men vi hadde det moro
selv om vi ikke alltid stilte fullt lag p.g.a. skiftarbeid.

Treningsframmøte var helst dårlig, og noen har bare spilt
kamper uten trening. Med 8 poeng sluttet vi på 5: plass, en
meget respektabel innsats det første året. Jan E. Mæland
scoret 13 av 16 mål.
Juniorlaget startet treningen i januar ,under ledelse av Bjarne
Berntsen. Treningsframmøte var varierende, men felles for
de fleste var litt liten iver og innsats. Resultatene om varen
var dårlig, men det bedret seg sterkt utover høsten. Laget
endte litt under midten på serietabellen. Kjell I. Gjesdal ble
toppscorer med 6 mål. Geir Rune Berntsen har spilt fast på
juniorkretslaget som bl.a. vant. Hortenturneringen. flott `

prestasjon.
Guttelaget har hatt den beste sesong som noe aldersbestemt
lag har hatt på mange år. Laget ble puljernestre etter bl.a. å
ha slått  Høle 19-0,  ny r ekord.  I  kvartfinalen om
kretsmesterskapet ble det 3-0 seier over Vidar II, mens vi
tapte 0 -4 for EIK i semifinal en. EIK bl e senere
kretsmestere. Hovedårsaken til den glimrende innsatsen er at
guttene har spilt lenge "sammen, og treningsiveren har vært
nesten på topp. Laget var også på en vellykket week-end tur
til Sokndal. Knut I. Svela ble nok en gang toppscorer med
22 mål: Bjarne Berntsen har hatt ansvaret for treningen.
Laget bestod av følgende spillere:
Trygve Tjessem, Olav Oftedal, Tor Odd Indrebø, Dag H.
Osaland, Svein A: Sørdal, Trond Mæland, Geir R. Osaland,
Finn R. Olsen, Arnstein Andersen, Kennet Auestad, Knut I.
Svela, Reidar. Skjæveland.
Småguttene fikk 5. plass i serien. I Nordsjø-cupen ble laget

utslått i 8. delsfinale. Treningsframmøtet var litt dårlig til å
få de store resultatene. Forøvrig var også småguttene på
week-end tur til Sokndal,

Totalt 26 kamper — 10-5-11 — 43-48.
Toppscorer. Knut I, .Svela med 26 mål. KnUt I. Svela spilte
.fast på småguttekretslaget, lig det . er en spiller som vi -
utvilsomt vil få 'nye glede av i fremtiden. Traand Meland
gjorde også en god innsats på samlingene. Geir R Berntsen
har ledet treningen.
Lilleputtene . endte -på 6. plass i serien med 6 poeng. I
nordsjø-cupen gjorde laget en meget god innsats, Og de ble
først utslått i 16-delsfmalene. Totalt ble det spilt 20
kamper. Laget består av flere talentfulle spillere som
samtidig med at interessen' er på topp, lover det godt for
den fremtidige rekruttering. Torfinn Oftedal, Einar Bauer
og Alf Tfigve Berntsen har scoret de fleste Målene, Alf V.
Aurdal har stått for treningens.
Knottene viste stor interesse helt fra starten, og 30 unger på
hver trening ble tatt godt vare på av Jan T. Hetland og
Bengt Tjessem. Laget fikk 7 poeng i serien, men endte
likevel på siste p.g.a. målforskjellen: Kjetil Nevland og Bård
Grønstøl lagde de fleste målene.
Ferdighetsmerker:
Sølvballen: Torfinn- Oftedal, Einar Bauer, Alf I.

Berntsen, Kjetil Austrått, Per E. Robber-
stad, Dag Helge Qsaland, Trygve Tjessem
og Tor Raugstad.

Bronseballen: Torleif Idland, Jan Austrått, Odd Lima,
Martin Raugstad og Dag Torsvik.

Som avslutning på denne jubelsesongen refererer vi en
reportasje som stod i Rogalands Avis høsten 1976 etter at vi
var sikret opprykk til 1. divisjon.

"Ingen kan true "Figgen"
Figgjo blir nytt innslag i Rogalands 4 divisjon neste år!
Riktignok er ikke serien avsluttet, to runder gjenstår
fortsatt, men ingen kan true "Figgen". Teoretisk kan Orre
knipe puljeseieren ettersom det skiller tre poeng, men også
det er lite trolig, nå er Figgjo i siget. Og skal en tro ledelsen
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så blir ikke Figgjo bare et nytt innslag, snarere er det snakk
om et friskt innslag i 4. divisjon. Vi tar 20 poeng neste år,
slår treneren Sven K. Håland fast Det vil ikke broder Ingvar
ha sagt ,  men som klubbens formann er  også han
optimistisk: Helt i toppen havner vi neppe, men at vi skal
kunne hevde oss har jeg absolutt tro på. Det er ingen
tilfeldighet at vi rykker opp nå, laget har vært gjennom en
modningsprosess som foreløpig har kulminert med opp-
rykk. De to siste årene har vi havnet på henholdsvis 4. og 3.
plass i serien, men i år er det forlengst klart at vi rykker
opp. Vi tar gjerne med oss puljeseieren på kjøpet slik at vi
kan få anledning til å spille om KM-tittelen også. Har dere
møtt noen av 4. divisjonslagene i private oppgjør? Ja, vi har
møtt flere og med gode utfall for oss. Noe som er viktig for
oss er at spillerne har ambisjoner, vi måtte faktisk rykke
opp for å sikre oss at laget ble holdt intakt.
Nå er ikke 4. divisjon helt nytt for Figgjo, laget spilte i
denne serien fra 1959 til 1964. Men for spillerne er det
likevel noe nytt, bare to av dagens mannskap var med for
tolv år siden. Det er veteranene Per Hagman som han spilt
rundt 370 kamper på laget, og Kjell. B. Helland med rundt
360 kamper. De er da også eldst på laget med sine 33 og 31
år, mens lagets "benjamin" er 17-åringen Geir Rune
Berntsen. Og toppscorer på laget er Bjarne Berntsen, en
lovende unggutt som nok ville satt farge på lag langt
oppover i divisjonene! Med sine 40 mål i år — hittil — bør
han bli et morsomt bekjentskap i 4. divisjon, og vi tenker da
ikke minst på RA-kniset til toppscoreren i serien.
Det er Ålgård som har vært "storebror" i forholdet mellom
de to klubbene. Da Ålgård like etter krigen spil te i
Hovedserien var seks av spillerne hentet fra Figgjo. Slik er
det ikke i dag, naboforholdet fungerer greit og overganger å
snakke om er det ikke. Derimot hår vi flere spillere som
kommer fra Sviland og Austrått, ikke minst blant de yngre,
sier Figgjo-formannen. Her på Figgjo bor det rundt 780
mennesker og vi har 400 medlemmer i laget! A-gruppen
består av 17 mann med en gjennomsnittsalder på under 21
år. Økonomisk holder vi hodet over vannet ved hjelp av
bingo; båsar, St.Hans-arrangemest og ikke minst kommunal
hjelp. . Vi eier selv banen og har fått en liten grusbane med
lys til utetrening vinterstid.
To tap har Figgjo pådratt seg i år, mot bunnlagene Skjold
og Stall DH. Den første seieren lyder på 7-2 over Hundvåg,
mens 17-1 over Bnisand en gang før krigen trolig er den
største gjennom tidene. Den' største seieren vi har tatt i 5.

Fotballgruppas Knottelag 1977.
Foran fra venstre 2.. laget: Håvard Tjessem, Tone Nygård,
Bjarte Håland, Arne Idland, Dagfinn Helland, Tor A.
Tjessem, Teddy Ravndal, Dag Skjceveland, Frode Tjessem,
Bengt Wik, Arne Lima, Sigve Hciland, Dag T. Håland. Bak
fra venstre: Bengt Tjessem ( trener). 1. laget: Ruth Helland,
Rikard Nygård, Edvard Håland, Klaus Tjessheim, Gaute
Grønstøl, Borge Skiæveland, Geir Ravndal, Torleif Idlancl,
Kenneth Johannesen, Jone Bråstein, Kjell M. Aase, Kjetil
Håland.
divisjon var 10-1 over Havdur for ni år siden, forteller
Ingvar Håland.
To runder gjenstår i årets serie, mot Ganddal på bortebane i
dag, og mot Sviland hjemme i siste serierunde. Det må tas
poeng i minst en av disse kampene om puljemesterskapet
skal sikres, Orre på utfordringsplass skal nemlig møte Stall .

DH og Skjold i sine oppgjør og vinner trolig disse. Aldri har
det vært så jevnt i 5. divisjon som i år, sier Håland. Av de ti
lagene i vår pulje er det bare ,Figgjo og Orre som ikke er
innblandet i bunnstriden! Ganddal på 3. plass har 16
poeng, mens Nord på siste plass har 12. Og med to kamper
igjen å spille er det klart at mye kan skje, ikke 'minst
ettersom Nord på siste plass kun har fire minusmål. Av de ti
lagene er det bare Figgjo og Orre som' har plussmål, alle de
øvrige opererer med minusmål bortsett fra Gand.dal som har
18-18.
Bunnstriden er det som først og fremst interesserer nå.
Figgjo og Orre har allerede sagt 5. divisjon farvel  ............
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Håndballdamene A-laget 1977.
Foran fra venstre: Eva Ravndal, Turid Hetland, Elisabeth

Johannesen, Sissel Eiane, Karin Haaland, Åshild Nedrebø.
Bak fra venstre: Olga Eriksen, Bjørg Hå land, Tove B.
Berntsen, Kari Melberg, Turid Helland, Turid Kalsås, Anne
B. Mceland

Håndball
1946.

Våren 1946 stiftet Figgjo I.L. håndballgruppe. Det var
stor interesse hos alle jentene. De trente to kvelder i uka og
møtte så godt fram at vi kunne stille to lag.
Resultater:

Frisinn - Figgjo 4-2
Ålgård - Figgjo 2-5
Figgjo - SAIF 6-3
J. Øglænd - Figgjo 2-5
Madla - Figgjo 3-2
MIL - Figgjo 4-2
Ulf - Figgjo 5-1
Figgjo - Orre 5-3
SII3 Figgjo 1-3

Håndballpikene klasse 15 år 197Z
Foran fra venstre: Oddny Lima, Anne G. Idland, Bjørg
Tjessem, Inger E. Søyland, Sissel Bråstein. Bak fra venstre:
Aud T Tjessem, Elisabeth Lindeland, Målfrid Tjessem,
Anne Stangeland, Elin Jonassen, Anne J. Ravndal, Lisbeth
Stangeland.

I tillegg til disse kampene spilte vi hele 6 eller 7 kamper mot
Ålgård. 1 kamp endte uavgjort 3-3, mens de andre endte

med seier. Av Andreas Håland's årsreferat går det fram at
laget tapte hele 19-0 mot Klepp. "Vi reiste då utan "Badi"
og "Kitty", og hadde ingenting å seia mot Kleppane." Det
ble også spilt 1 kretskamp i serien mot SAIF, og her ble det
tap 1-6.
På ettersommeren gikk det tregere med treningen. B-laget
som hadde spilt 2 kamper fikk ingen motstandere, og
jentene mistet da lysten slik at mange sluttet. "Men når de
har fått vinteren i .seg og det tar til å våres igjen, tenker jeg
nok at lysten kommer tilbake."
Totalt er det spilt 17 håndballkamper for damer dette året,
og vi er bedt om å påpeke at Figgjo aldri tapte for Ålgård.

1947.
I begynnelsen av sesongen ble det drevet litt innendørs-
trening med Ole Kalsås som trener. Frammøte var svært
varierende, og det viste seg at interessen langt fra var på
topp når utetreningen før seriestart tok til. Seriekampene
var fortsettelse på seriestart fra høsten 1946 hvor det ble
spilt en kamp. 2 seriekamper ble således spilt våren 47, og
har ble det tap 1-6 for SAIF. Kampen ble spilt på Åsland,
og følgende referat er hentet fra oppmannboken. "Banen
der ute var svært dårlig og egnet seg ikke til seriekamper. Et
forslag fra styret om å trekke seg fra seriekampene 194647
ble av samtlige spillere godkjent. Da vi i sesongen ikke
hadde noen bane til trening dabbet det helst av. Styret
foreslo at innmelding i kretsserien 1947-48 ikke burde skje
da vi ikke hadde noen bane og måtte spille alle kampene ute
og det blev forbundet med for store utgifter. Et forslag frå
styret om å sette opp en pokal for kvinnelig trening blev det
stor interesse for til å begynne med men det dabbet av og
tilslu tt blev det oppgi tt". Så bl ir det et opphold i
håndballaktiviteten frem til 1955 og fra årsrapporten dette
året sakser vi.

1955.
Jentehåndballen ble startet igjen etter vel 8 års pause.
Under ledelse av Ellen Karin Grødem var frammøtet til
treningene svært bra. Oppslutningen om håndballen var
gledelig, og det var et positivt innslag i idrettslaget som det
må kunne arbeides videre med i framtiden. Det største
problemet er å skaffe kamper med andre nybegynnere fordi
det er så få lag som driver denne sporten.
Skrevet av formann Kolbein Håla.nd.

1956.
Fra våren var det mange på treningene , men den faste
instniktøren manglet. Utpå sommeren sa Kåre Kalsås seg
villig til å ha ansvaret for treningen, men interessen hadde
dabbet litt av utover våren. Men under hans ledelse ble det
mer fart i treningen igjen på høstparten. 4 kamper, derav 3
pokalkamper mot Oltedal, ble alle tapt, mens vi vant en
kamp mot Jonas Øglænd's bedriftslag. Frammøte på høsten
ga håp om en bedre sesong neste år.

1957.
Treningsframmøte viste seg å være elendig igjen da våren
kom, og laget var også uten trener. Det hele ble dermed for
tilfeldig og bar preg av en stor slapphet over hele linjen, så
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det hele løste seg til slutt opp i ingenting. "Håndballen
sakner ledertypen som kan samle jentene som har interesse
for håndballspill".
Sitat fra årsrapporten av Kolbein Håland.

1974.
Karin Håland rapporterer om håndballen i 1974.
"For  førs te  gang siden 1957 ble  det  igjen star tet
håndballtrening for damer. Tallet på interesserte damer var
imponerende, hele 21 møtte fram første treningskveld. Til å
begynne med fikk vi låne gymnastikksalen på Høyland
Ungdomsskole til treningen. Etter en lang sommerferie som
varte fram til oktober, startet vi treningen igjen, men denne
gangen måtte vi ta til takke med den lille gymnastikksalen
på Figgjo skole. Det er vel unødvendig å tilføye at denne
salen er svært uegnet for håndballtrening. Utpå våren -75
har vi tenkt å begynne med privatkamper, og vi skal melde
på lag til kretsserien høsten -75. Treningen drives fint under
ledelse av Leif Robberstad, og opplegget er beregnet på at
alle spillere er nybegynnere. Vi har det veldig koselig på
treningskveldene, og vi ser med forhåpning fram til de
første håndballkampene for Figgjo I.L. neste år."

1975.
Om dette året sier Karin Håland:
"Starten på treningen våren 1975 ble en vanskelig tid for
den ferske håndballgruppen. Etter mye om og men fikk vi
trene på Øygard Ungdomsskole, men problemet var at
treningsiveren og interessen var dabbet sterkt av.

Høsttreningen foran seriestart begynte derimot meget bra.
Hele 18-20 damer møtte på hver trening, og det var nå blitt
en helt annen futt over det hele. Det som er mest gledelig
ved frammøte er at vi i stadig sterkere grad har fått med oss
yngre jenter fra Figgjo som er interessert i håndballsporten.
Dette lover også bedre for fortsettelsen. Første seriekamp
ble spilt på Bryne mot Undheim, og det endte med tap på
1-14. Her må det imidlertid nevnes at vi stilte uten vår faste
keeper og andre nøkkelspillere på grunn av bryllup på
Figgjo. Andre seriekampen ble mye bedre fra vår side, og vi
tapte 5-8 for Voll etter å ha ledet ved pause. Videre ble det
tap for SHKB og Vigrestad. Vi får håpe på videre framgang
når vi fortsetter med seriekampene våren -76. Leif
Robberstad har også denne sesongen fungert som trener."

1976.
Allerede i begynnelsen av januar fortsatte seriekampene
som var startet høsten -75. Og vi fikk følgende resultater:

Figgjo - Voll 3-10
Figgjo - Orre 0-19
Figgjo - Undheim 2-15
Figgjo - SHKB 2-19
Orre - Figgjo 24-2
Vigrestad - Figgjo 19-2

Trener har vært Leif Robberstad. Han har hatt ansvaret for
treningen helt siden starten i 1975, men etter eget ønske vil
han nå overlate vervet til en annen. Heldigvis har det lyktes
oss å få tak i Erling Rugland fra Sandnes som trener fra
høsten -76, og dermed skulle denne viktige delen være i de
beste hender. Før seriestart høsten -76, ble det spilt en del
privatkamper, og gleden var stor blandt spillerne da vi slo
Voll 8-7 i den ene kampen. Forøvrig tapte vi 7-10 for Voll i
en annen kamp, og 1-5 for Undheim. Serieresultater høsten
1976 før årsmøtet:

Håndballpikene klasse 13 år 1977.
Foran fra venstre: Anita Tjessem, Mona Edland, Linda
Løvdal, Gro Malmin. Bak fra venstre: Marianne Helland,
Linda Mangeltveit, Liv Bakken, Anne Tjessem.

Figgjo - Kåsen 0-20
Figgjo - Sokndal 7-8
Figgjo - Orre 2-11
Figgjo - Stall DH Stall DH møtte ikke,

2 poeng til Figgjo.
Selv om vi ikke etter disse kampene kan melde om så mange
gledelige resultater, er vi i allefall svært godt fornøyd med
oppslutningen. Vi får si som så mange ganger før at vi håper
resultatene blir bedre til våren.
Følgende spillere er benyttet:
Marit Helland, Anne Brit Mæland, Borgny Robberstad,
Gerd Hareland, Lise Bjerk, Tove Brit Berntsen, Sissel Eina,
Olga Eriksen, Karin Haaland, Eva Ravndal, Unni Ravndal,
Bjørg Håland, Oddbjørg Håland, Liv Tjessem, Turid Håland,
Gunnbjørg Mæhle, Åshild Nedrebø og Karen Olsen. .s4-
Toppscorer ble B. Robberstad med 12 mål.

Håndballpikene klasse 11 år 1977.
Foran fra venstre: Unni Oftedal, Tone Nygård, Ruth
Helland, Helene Larsen, Anita Ørn. Bak fra venstre: Siri
Mangeltveit, Odny E. Hetland, Sissel B. Austrått, Inger
Tveit.
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Piketurn i 1960.
Foran fra venstre: Anne Haaland, Sissel Håland, Jorunn
Dåsvand, Turid Råren, Elisabeth Eknes, Gerd Løyning. Bak
fra venstre: Torill Tjessem, Liv D. Skadsheim, Ingvild
Håland, Solfrid Dåsvand.

Turn
Som vi allerede har nevnt så startet turnsporten på Figgjo
opp ved århundreskiftet og er således den av de aktiviteter i
Idrettslaget som har lengst tradisjon. Men som andre
idretter har også turnidretten gjennom årenes løp vært offer
for vekslende interesse. Dette har i stor grad vært forårsaket
av mangel på instruktører. Helt fra starten og til midten av
1930-tallet var menn med og turnet, men så falt de fra og
etterpå ble det så og si bare damer og piker som skulle føre
turntradisjonen videre. Om aktiviteten generelt i de første
årene er det å si at det hovedsakelig ble turnet om vinteren
innendørs med "Frihall" som oppholdssted. Der ble turnet
både apparater og det som kalles mosjonsturn. Turnstevner
ble avholdt og betød den gang som nå, det høydepunktet
for utøverne som der ble trent for gjennom hele året. Vi har
fra førkrigsperioden lite eller ingenting å berette da det ikke
er notert ned noe om aktiviteten. Men vi vet at det på
kretsturnstevne på Bryne i 1929 var med 8 mann fra Figgjo.
Jentene var også med i Haugesund i 36. Det skulle vise seg
etter krigen at gutteturn ble tatt opp igjen, men da som
innendørstrening for fotballspillerne. Og vi kan begynne å
berette om turnaktiviteten fra og med 1945. Det var
Kolbein Håland som fikk i oppdrag å starte turngruppen
etter krigen. Sammen med Kristian Åsland var han
instruktør for guttene. Ikke alle var like godt fornøyde med
treningsforholdene og instruktørene. Men, grunnet dårlig
økonomi, ble det ikke til at guttene fikk noen utenbygds
instruktør. For damene var derimot forholdet noe
anderledes. Med Birgit Larsen fra Sandnes som instruktør,
drev damene meget godt. De ble så mange at de måtte deles
i to partier, ett mosjonsparti med øving en gang i uken, og
ett parti med to ganger ukentlig. Men helt smertefritt
foreløp ikke aktiviteten. I Kolbein Hålands årsrapport for
vinteren 1945/46 heter det:
"Ovingstida vart svært knapp kvar kveld avdi togtida høvde
slik. Dette vart nok årsaken til rivninger mellom partia om
øvingstida, og det var ikkje berre god sportsleg ånd som
kom til syne då."
Damene var på kretsturnstevne i Sauda 2. pinsedag. De som
reiste var: Malena Grødem, Inga Håland, Eina Håland,
Margot Tjessem, Borgny Tjessem, Ingfrid Håland, Mary
Hetland Kalsås, Ruth Herrnansen, Marit Sivertsen, Marit
Haga, Kitti Håland.

15. juli 1946 var det framvisning på "Idrettstunet" med
Ålgård kvinnetropp som gjester. Arne Idland Vigesdal var
instruktør og Sverre Idland spilte på Bjørn Mælands piano.
23. juni var kvinnetroppen på Jærturnstevne på Klepp.
I styret for kvinneturnen var Malena Grødem, Mary Hetland
Kalsås og Marit Sivertsen. God aktivitet altså i 1946, og det
var det også i 1947. Damene startet opp i november -46, og
fortsatte så utover hele vinteren med Frida Birkeland fra
Ålgård som instruktør. Pikepartiet ble ledet av Malena
Grødem. Pikepartiet var på barneturnstevne på Sandnes 1.
juni -47, og etter rapporten å dømme var været fint og
begeistringen stor blandt deltakerne. 8. juni -47 feiret store
og små "Idrettens Dag" sammen med Ålgård. "Og til
kretsturnstevnet på Bryne hadde vi meldt på 10 damer, men
ei vart sjuk. Så fikk vi Bjarne Grødem med oss, så det var
vist ingen som la merke til at det mangla ei dame. Dette
stemnet var mindre vellukka da regnet hølja ned heile
dagen." Pennen vart ført av Malena Grødem. Om
aktiviteten frem til 1956 får vi ikke vite noe.
Men i 1956 var Sigrunn Hogstad instruktør for to barne- og
et voksent parti. 18 piker var med på kretsbarneturnstevne i
Haugesund og fire piker var i Oslo på barnelandsturnstevne.
6 damer var på kretsturnstevne på Sandnes.
Om aktiviteten i 1957 seier formann i laget Kolbein Håland:
"Instruktør for 2 barneparti og 1 vaksneparti var Aud Eri
Anfindsen. Barna hadde gild framsyning på "Frihall" før
dei reiste på kretsturnstevne i Stavanger der 18 stk. deltok.
Damene vart det lite med, dei viste altfor liten interesse. 3
stk. deltok på stevnet i Egersund." Samme instruktør var
det også i 1958. Interessen hos damene tok seg merkbart
opp og til slutt var der 20 damer med.
I 1959 dabbet så interessen av igjen hos de voksne, men
barna var stabile. Formann for turnen dette året var Jorun
Skrudland.
12 piker reiste til Barneturnstevne, men vi vet ikke om de
voksne dro på stevne. I 1960 overtar Eva Robberstad som
instruktør og samler 34 skolebarn, 6 under skolealder og
noen få voksne.
I 1961 fungerte Gerd Løyning som instruktør for 34
skolepiker. 20 av disse er med på turnstevne i Stavanger,
Torbjørg Finne er innpisker med vekslende hell for de
voksne damer. De viste liten interesse for å trekke i
turndrakt. Fra 1962 og 1963 kan vi ingenting berette, men
tar det igjen når det gjelder 1964. I styret satt Valborg
Lima, Bjørg Alise Mæland og Bjørg Skjæveland.
I deres turnrapport for 1964 heter det: "Mosjonspartiet for
damer startet opp 6/1 -64. Da var det 18 medlemmer og vår
dyktige instruktør er Eva Robberstad. Vi trener 1 time hver
uke. Gikk ut mai måned. Begynte igjen 21/9 og da var det
16 nye medlemmer. Interessen er stor og vi gleder oss til
hver mandag. Det har også vært turn for jenter 7-14 år. De
er også instruert av Eva Robberstad. Det var 28 jenter delt i
tre partier som startet i januar. 12 jenter deltok på
kretsturnstevnet i Stavanger 7/6.
Eva Robberstad var leder på turnen, dessuten hadde de
oppvisning 17. mai. Interessen hos jentene dabbet av
utover, men da høsten korn, startet de på et nytt parti. Det
går utmerket, 9 nye medlemmer begynte i høst. "Disse
optimistiske toner gjelder også for 1965 da Eva Robberstad
fremdeles instruerer, og nå,31 jenter på 2 parti 18 ganger.
30.  mai  -65 deltok 14 små og 10 store jenter  på
kretsbarneturnstevne på Sandnes. På dette stevnet ble det
delt ut 3 sølv- og 18 bronsemerker for deltakelse i
kretsturnstevner. Men damene var og med, og interessen var
økende slik at i alt 29 damer deltok på 19 treninger. De
fleste av disse, nemlig 16, tok idrettsmerket. Styret var det
samme i 1965 som i 1964. 1966 skulle bli året da
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Ålgårdspikene fant veien til Figgjo for å turne. Utpå høsten
1966 kom hele 41 piker fra Ålgård og sammen med de 42
fra Figgjo utgjorde piketurnen hele 83 stykker fordelt på 2
partier: Men før dette skjedde hadde 32 jenter vært på Sola
turnstevne. De hadde også hatt fremvisning 17. mai. Dette
året utdeles 8 bronse og 3 sølvmedaljer på Figgjo. Men også
damene var aktive. 33 damer var med og en av disse, Liv
Ravndal møtte til samtlige 27 treningskvelder. Fra høsten
1966 velges Bjørg A. Mæland, Arny Tjessem og Solveig
Gjesdal til nytt styre. Stort sett holdt denne aktiviteten seg
også i 1967. Enkelte falt fra av pikene, de fleste av disse
kom fra Ålgård. Men, kretsturnstevnet i Stavanger ble
inntatt av 41 piker fra Figgjo. Og dette året utdeles 6
sølvmerker og 7 bronsemedaljonger for fremmøte på
kretsturnstevner. For ordens skyld nevner vi hva som kreves
for å oppnå disse, 2 stevner kvalifiserer til bronse, 4 til sølv,
6 t i l  gull  og 7 t i l  gul l  m/krans.  For  damene var
Idrettsmerket den store oppgaven, og hele 25 var aktivt i
gang med prøvene i håp om å klare flere enn de 7 som ble
tatt året før. Vi vet ikke hvor mange som klarte merket.
Opplysningene om aktiviteten i 1968 og 1969 er meget
sparsomme, men vi vet at der ble turnet i 3 pikepartier og 1
dameparti. Det ble det også i 1970 og det var Eva
Robberstad som ledet turnen. 49 piker var på barnekrets-
turnstevne, samt at de hadde oppvisning 17. mai. Som
formann dette året fungerte Arny Tjessem. Vi nevner også
at 12 av 32 damer tok idrettsmerket dette året. Arny
Tjessem fortsatte også som formann i 1971 og nå med
Marta Mæland som varaformann. Turngruppens rapport fra
1971 tar vi med i sin helhet:

"Damepartiet hadde 33 betalende medlemmer ved års-
skiftet 1970-71, av disse har 9 fullført Idrettsmerket for
1971, og noen skal fullføre før årets utløp. Ved starten
etter ferien var det 14 jenter på partiet 13-16 ÅL På partiet
11-13 var det 16 jenter og på partiet 8-10. år var det 20
jenter.
Også i år hadde alle jentepartiene oppvisning 17. mai og

foreldrelaget overrakte pokal til dem som hadde deltatt i
17. mai oppvisningen i 3 år og 6 år. Barnekretsturnstevnet
var i år i Stavanger den 6. juni. I alt 50 jenter deltok, 13 fra
det største, 20 fra det minste og 16 fra det mellomste
partiet. 4 mødre var med som hjelpere. Det var Elin
Wetlesen, Aud Lindeland, Else Tjessem og Marta Mæland.
Det ble utdelt 7 bronsemerker, 5 sølv, 7 gull og 4 gull
ru/krans. Ellers kan nevnes , at et nytt dameparti er startet,
så nå har de største jentene pluss interesserte damer fra
mosjonspartiet også muligheten til å turne til turnstevne.
Interessen  viser  seg  å  være  ganske  stor.  Så  et  spørsmål  til
slutt. Hvor mange menn har tatt idrettsmerket i år?" 1 1971
hadde laget 2 turninstruktører nemlig Olaug Vatneland og
Oddbjørg Heggdal, begge fra Sandnes. Vi nevner også at 4
damer dette året tok idrettsmerket i gull, nemlig Solveig
Gjesdal, Torgunn Byberg, Målfrid Stangeland og Anni
Ravndal. De to instruktørene fortsatte også i 1972 og det
gjorde Arny Tjessem og Marta Mæland også. Dette året
arrangeres Nordisk Turnfestival i Haugesund og Figgjo
stiller et meget sterkt lag i Jane Håland, Reidun Njå, Elin
Ravndal, Astrid Haaland, Aud Lindeland, Astrid Håland,
Gunhild Idland, Greta Pettersen, Else Overøye, Marit Irene
Byberg, Anne Hetland, Ingfrid Håland, Kari Amdal og Anne
Mette Eriksen. Reiseleder var Arny Tjessem og fanebærer
var Hermod Tjessern. Men, der foregikk mer dette året, 11
damer tok Idrettsmerket, 39 piker var på barnekretsturn-
stevne på Sandnes og det nystartede damepartiet kommer i
skikkelig sving. Pokaler for "skoft-fritt" fremmøte til
trening blir også utdelt, og de gikk til: Vigdis Mæland, Nina
Samsonsen, Janne Mauland, Solaug Haugs tad, Anna
Stangeland, Anne Brit Mæland og Jane Håland.

Piketurn 1977
Foran fra venstre: Anita Håland, Jorunn Malmin, Gro A.

Arndal, Marianne Håland, Nina Johannesen, Anita Ørn,
Anita Håland, Helene Larsen, Sissel Viken, Nanna Figved 2
rekke fra venstre: Anita Tjessem, Inger H. Toresen, Elin
Tjessem, Oddny E. Hetland, Gro Malmin, Ruth Helland,
Sissel B. Austrått, Tone Nygård, Marion Koldal, Marianne
Toresen. Helt bak fra venstre: Marianne Helland, Anne
Tjessern, Astri Robberstad, Anne G. Idland, Tove B.
Haugstad, Kirsten Jonassen, Solaug Haugstad, Vigdis
Mæland, Laila Hetland, Bente Tjessern, Anita Hetland, Siri
M. Tjessem

Og som vanlig ble det utdelt turnstevnemedaljer:

Bronse: Anne Jorunn Ravndal
Sissel Bråstein
Inger nlin Søyland
Torunn Tveit
Anna Stangeland
Borgry Søyland
Anne Grete Idland

Sølv: Siv Inger Austrått
Karen Johanne Wetlesen
Vigdis Mæland
Grete Bråstein

Damepartiet 1977.
Foran fra venstre: Sigrunn Bråstein, Else Tjessem, Aud
Lindeland, Reidun Pettersen, Kjellaug Todnem.. Bak fra
venstre: Arny Tjessem, Ingfrid Håland, Ingrid M. Lindeland,
Astri Wetteland, Astri Dahle, Bjørg Håland, Astri Egeland,
Anne B. Mæland.
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Torgunn Byberg
Astrid Dale
Marta Mæland
Greta Pettersen
Aud Lindeland
Else Ravndal
Aud Ree
Ingeborg Haugstad

Jazzgymnas tikken 1977.
Foran fra venstre: Ragnhild Figved, Bjørg Skjæveland, Anne
G. Hvaring, Grete Haaland, Arny Tjessem, Maibel Tjessem,
Aud Lindeland, Marta Mæland, Anita Figved, Lillian Haga,
Ingfrid Figved Bak fra venstre: Astri Aase, Astri Tjessheim,
Else Tjessem, Kjellaug Todnem, Oddbjørg Heggdal, Nina
Samsonsen, Ingfrid Håland, Målfrid Tjessem, Bjørg Tjessem,
Aud T. Tjessem, Margot Lindeland, Reidun Pettersen, Tone
13. Nevland

Gull: Anne Brit Mæland
Anita Figved
Ingrid Figved
Ragnhild Figved
Marit Irene Byberg

Gull m/krans: Unni Idland
Bjørg Håland
Jofrid Kyllingstad
Liv Tjessem
Anne Wetlesen.

Nevnes må også Aud Lindeland fordi hun kunne avhente
Idrettsmerkestatuetten.
I 1963 var Oddbjørg Heggdal og Olaug Vatneland
instruktører for 51 piker på 3 partier og 56 damer i 2
partier. 14 piker var i Haugesund på Vestlandsturnstevne.
42 piker var på Randaberg på barnekretsturnstevne og 16
damer var på Klepp på turnstevne. 11 damer fullfører
Idrettsmerket og vi merker oss at 3 piker fikk bronsemerket

Mosjonspartiet 1977.
Foran fra venstre: Marta ~land, Grete Haaland, Anne G.
Hvaring, Norunn Viken, Magnhild Tjessem, Helga M. Tveit.
Bak fra venstre: Ingeborg Haugstad, Kirsten Eriksen, Marit
Helland, Solveig Gjesdal, Bjørg Skjæveland, Dorthea
Herigstad, Bjørg Håland, Marie Tjessem, Astri Tjessheim.

for turnstevner, nemlig Bente Tjessheim, Janne Mauland og

Turid Samsonsen. 3 piker fikk gull, Tove Brit Berntsen,
Anne Lise Pettersen og Margot Lindeland. Gull m/krans ble
tildelt 3x Figved, Anita, Ingrid og Ragnhild pluss Anne Brit
Mæland. Arny Tjessem var (som vanlig) formann og Marta
Mæland var (som vanlig) nestformann. Og de 2 fortsatte i
1974, året da Figgjo inntok Tønsberg i gult og blått på
Landsturnstevnet. 16 damer deltok og etter rapporten å
dømme ble det en uforglemmelig opplevelse. Som
instruktører dette året fungerte Jane Håland og Oddbjørg
Heggdal. Og interessen for turn var som vanlig på topp, ca.
100, stk. i alle aldre møtte trofast opp til trening på Figgjo
skole hver mandag. 40 av disse gikk på dame/mosjonspartiet
og de restrerende på 3 pikepartier. Og vi ser så på året 1975.
Dette året velges separate styrer for de enkelte grupper og
turngruppen ble styret:

Amy Tjessem, formann
Marta Mæland, nestformann
Grete Haaland, kasserer
Sigrunn Bråstein, sekretær
Aud Lindeland, styremedlem
Oddbjørg Heggdal, styremedlem

Oddbjørg Heggdal var instruktør for 3 pikepartier og 1
dameparti mens Marta Mæland og Arny Tjessem tok seg av
mosjonspartiet.
Bortsett fra den obligatoriske oppvisningen 17. mai kunne
turnerne beskues på Klepp (16 damer), Ganddal (48 piker),
Haugesund (9 piker), og sist men ikke minst tok
turnjentene fra Figgjo steget fullt ut og slo til på den
internasjonale turnarena, nemlig den 6. gymnastrada i
Vest-Berlin. Kari Aurdal, Unni Idland og Reidun Njaa var
der. Og selvfølgelig tok damene Idrettsmerket.
Vi nevner de 18 damene: Ingfrid Håland Grete Håland

Anny Marie Tjessem
Astrid Tjessem
Sigrunn Bråstein
Olga Eriksen Solveig
Gjesdal Marie
Tjessem Bjørg
Skjæveland

1976 skulle bli et like aktivt
år for turnjentene som 1975.
I styret satt:

Arny Tjessem, formann
Marta Mæland, nestformann
Grete Håland, kasserer
Sigrunn Bråstein, sekretær
Astrid Dale, styremedlem

Turninstruktør var Oddbjørg Heggdal, Arny Tjessem og
Vigdis Mæland. 16 damer fra Figgjo var på Vestlandsturn-
stevne i Bergen 'og 50 piker var på Hommersåk på
kretstumstevne. I alt var de ca. 100 også dette året.
Økonomisk dyre i drift kan man ikke si turnjentene var, de
hadde utgifter som beløp seg til' kr. 7.400.- og av disse ble
hele kr. 3.000.- brukt til reiser.
Også dette året tar jentene Idrettsmerket, hele 18 damer
klarer kravene. Og vi setter sluttstrek for turnrapporten
med å nevne de som ved utgangen av 1976 kvalifiserte seg
for Idrettsmerkestatuetten:

Ingrid Håland
Marta Mæland
Målfrid Stangeland
Torgunn Byberg
Bjørg Skjæveland

Vi legger til at Aud Lindeland dette året gjorde seg fortjent
til en enda høyere gunst da hun klarte kravene til krus.
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Vinteridrett
Det er ikke store spor Figgjo Idrettslag har etterlatt seg når

det gjelder vinteridrett. Dermed er ikke sagt at det ikke har
forekommet konkurranser og sportslig aktivitet, men at
denne ikke har vært i lagets regi. Det er faktisk ikke før
etter krigen at vi registrerer at også det hvite element ble
tatt i bruk. Da melder laget seg inn i skiforbundet og der ble
leiet hoppbakke i den kåkalte Klugeslåtten hvor det i 1946
ble avholdt hopprenn uten at vi her kan gjengi noen
resultater. De første resultater vi kan gjengi er fra 1955,
nærnere bestemt 16. januar. 1 klasse "Framhaldsskulen"
vant Per A. Olsen et skirenn på tiden 36.23, nr 2 ble Terje
Haaland med tiden 36.55. Blant 6. og 7. klasse vant Alf
Håland på 12.10 fulgt av Jan R. Skjæveland på 12.13. 4. og
5. klasse ble vunnet av Peder A. Amdal fulgt av Sven
Håland. 2. og 3. klasse ble vunnet av Kjell G. Helland fulgt
av Martin Espeland på andreplass. Blant jentene var Marta
Lima best på 14.10 med Guri Håland på andreplass med
15.30. Men det var ikke bare skirenn som ble arrangert. 26.
og 27. februar slår laget på stortromma og arrangerer både
ski og skøytelrenn:

Skirennet:
De eldste

Jan R. Skjæveland 8.38
Tor M. Hetland 8.58
Sven Håland 9.14
Kjell G. Helland 10.07

Martin Espeland 12.27
De yngste:

Jan R. Håland 9.57
Arne J. Eriksen 10.43
Harald Olsen 11.21
Harald Espeland 15.20

Skøyterennet:
Folkeskulen
Sven Håland 1.03.0
Alf Håland 1.05.0
Jan R. Skjæveland 1.08.5
Tor M. Hetland 1.15.4
Torgeir Bråstein 1.19.0
Jan R. Håland 1.01.2
Birger Bollestad 1.06.0
(de to siste gikk en runde)
Juniorer:
Kjell Ch. Tjessem 56.6
John Skjæveland 59.2
Magnus Grødem 59.4
Andreas Heiberg 1.00.5

I tillegg til dette rennet ble der avviklet 2 lignende dette
året. I 1956 følger man opp med å arrangere skirenn den
28. januar: Løypa var 1.5 km.

Klasse 6-7 år:
Tron Håland 18.55
Hans P. Kølsen 20.33
Arne M. Grødem 25.32
Arne Hagevik 27.33
Klasse 8-11 år:
Kjell G. Helland 13.14
Arne J. Eriksen 13.42
Jan R. Håland 14.57
Klasse 12-15 år:
Tor M. Hetland 11.39
Sven Håland 12.20
Alf Håland12.55 Klasse over 16 år - 2 runder:
Magnus Grødem 23.57

Skjalg Haaland 2 3 . 5 7
Jenter:
Marta Lima 14.35
Astrid Olsen 1 5 . 3 9
Berit Fåren 16.42
Kari Mæland 17.39

Ytterligere 4 skirenn blir arrangert i 56. I 57 blir det
arrangert 2 renn men vi kan ikke referere noen resultater. I
1958 avholdes konkurranse mot Sviland i skøyteløp på
Bråsteinvannet hvor vistnok Figgenslaget var de suverent
beste. Der blir også arrangert løp på Figvetjødnå, men i
følge årsrapporten var "isen i det heile lite turvande for
skeiserenn dette  året" .  Det  s er  ut  for  at  denne
karakteristikken kan gjelde også for de. følgende 12 år da
det på nytt blir satset på vinteridrett, og denne gang bare
ski. Vi vet at der i dette store tidsrommet har forekommet
både ski og skøyteløp både på stedet og at der har vært
representasjon av løpere i kretssammenheng, men som på så
mange andre områder er opplysningene mangelfulle og
derfor kan vi ikke gi et korrekt resyme av disse
konkurranser. Men i 1970 begynner man igjen å notere
resultater.  Og  det  er  litt  av  en  start  man  får  også.  Laget
deltar i hele 8 kretsrenn, et sonemesterskap og et
kretsmesterskap. Gode resultater blir det også av det:
Reidar Skjæveland blir sonemester i 9-årsklassen og Bjarne
Berntsen blir nummer 2 i kretsmesterskapets 13-årsklasse.
Av øvrige resultater nevner vi:
Fra et langrenn på Sætra 22. mars 70 hvor 120 deltok kom
Figgensløperne på:

Gutter 10 år:
Bengt Tjessem 17. plass
Reidar Skjæveland 1 9 . p l a s s
Terje Tjessem 24. plass
Jenter 11 år:
Tove Berntsen 4. plass
Gutter 11 år:
Geir Rune Berntsen 18. plass
Gutter 13 år:
Bjarne Berntsen 4. plass
Ole J. Skjæveland 6. plass

I 1971 spiller snøforholdene inn igjen og gjør at det blir
vanskelig å skaffe skikkelige trenings- og konkurransefor-
hold. Laget forsøker å kjøre de aktive rundt i distriktet for
å nytte godt av de forhold som er der og flere blir sendt på
kurs. At laget har .talenter går det iallefall klart frem av
skiformann Skjalg Haalands årsrapport:
"Skal jeg si noe resultatmessig, så må det nok sies at Torleiv
Tveit er den som har gjort det best. Ser med stor
forventning fram til den , dagen da han får komme i
treningssamling og lære litt mer teknikk. Nå går det meste
på rå kraft, noe han har plenty av". Fra sonemesterskapet i
1971 sakser vi følgende resultater:

Jenter 12 år:
Tove B. Berntsen nr. 2
Jenter 13 år:
Astri Haaland nr. 4
Gutter 10 år:
Reidar Skjæveland nr. 9
Toralv Håland nr. 10
Jan K. Borge nr. 11
Gutter 11 år:
Torleif Tveit nr. 3
Terje Tjessem nr. 4
Gutter 14 år:
Bjarne Berntsen nr. 2
Ole J. Skjæveland nr. 4



Slik var altså plasseringen for "Figgensløperne", og det må
vel sies å være meget bra tatt i betraktning treningsfor-
holdende.
Om sesongen 1972 ble der ikke mye å si grunnet total
snøsvikt. Dette førte til flere lange turer som de aktive etter
hvert mislikte såpass at de ble avsluttet. Formann for
skigruppen Skjalg Haaland gav fra seg dette vervet med håp
om at "nye koster feier best" men det skulle ha lite å bety,
for det var iallefall ikke hørt av værgudene. 1973 skulle bli
like snøfattig som de foregående år og dermed ble det å
sende de ivrigste rundt i distriktet, noe få var med på. Men
vi vil nevne at Torleif Tveit ble sonemester i langrenn dette
året, han hevdet seg også bra i flere andre renn. Av renn
som ble arrangert her på stedet, nærmere bestemt på
fotballbanen nevner vi noen resultater fra et av dem, den
18. februar 73:

Klasse 5-6 år:
Nr. 1 Ruth Helland 1,49
Nr. 2 Kjell M. Åse 1.51
Nr. 3 Oddny E. Hetland 1.58
Nr. 4 Unni Oftedal 1.59
Nr. 5 Laila Hetland 2.08
Første Klasse:
Nr. 1 Alf I. Berntsen 3.22
Nr. 2 Bjørn R. Mæland 3.56
Nr. 3 Anne Tjessem 4.08
Nr. 4 Anita Tjessem 4.22
Andre Klasse:
Nr. 1 Dag Torsvik 2.54
Nr. 2 Jørn Tegle 3.05

Nr. 3 Tom E. Wetteland 3.17
Nr. 4 Torfinn Oftedal 3.34
Nr. 5 Inge Mjånes 4.02

Det ble arrangert et skirenn til dette året hvor bare lagets
medlemmer deltok, men det var også alt. Formannen for
vinteridretten, Tor Magnor Hetland, kunne ikke noe for at
vinteren ikke ble hvit nok.

Skigruppen i Figgjo Idrettslag arrangerte i 1974 et trimløp
og det ble trent innendørs. Utover dette registreres ingen
aktivitet. Det samme gjelder for det herrens år 1975.

I 1976 får vi et lite oppsving i vinteridretten, men bare et
lite. Formann for gruppen, Brynjulf Wetteland, sier i sin
årsrapport: "Skisesongen har vært som årene før for Figgjo
I.L. Heller liten aktivitet. Men Alf Ingve Berntsen har skilt
seg ut som en god løper som kan drive det godt." Noen
resultater:
Kretsrenn, Gilja 11/1: Nr. 7 Jan T. Hetland.
Sonemesterskap, 1/2: Nr. 3 Alf Ingve Berntsen
K.M. Gutter Sauda 14/2: Nr. 9 Alf Ingve Berntsen
Madland 8/2: Nr. 3 Alf Ingve Berntsen
Gjesdalburennet 14/3: Nr. 2 Alf Ingve Berntsen
Jo, vi kan forstå formannen når han fremhever Alf Ingve.
Forøvrig så vil vi nevne at det ble trent innendørs sammen
med fotballguttene da de som spilte fotball og gikk på ski
var så og si de samme.

Og dette er faktisk alt vi tar med av vinteridrett. Altfor lite
vil nok mange si, og det er rett. Men til lagets forsvar
kommer vel at det ikke har vært gode nok forhold til å
drive sådan idrett på stedet. Så la oss avslutte denne lille
vinterlige epistel med å utrykke ønske om at fremtiden må
bli hvitere.


