
Pauseunderholdningen

Fotballglede • Samhold • Innsats • Holdninger

Nå er sommeren endelig her! Den beste tiden på året med forhåpentligvis god  
temperatur, lite skyer på himmelen og liv på fotballbanene våre på Sola. Vårt mål er  

å skape en trygg arena med fotballglede og positiv utvikling for våre unge
 håpefulle. Dugnad er den viktig del av klubben vår for å kunne blomstre. 

Sola Fotballklubb er ingenting uten engasjerte foreldre, slekt, venner og familie. 
Vi får store ting til å skje i sammen. Derfor vil jeg benytte anledningen til å si 

tusen takk til alle som deltar med sitt engasjement i klubben vår. Dugnad 
skal være et positivt ladet ord. Vi gjør det ikke fordi vi må, men fordi vi 

ønsker å gi våre unger opplevelser for livet. 
Sola Cup er et godt eksempel på dette. 
Ønsker dere alle en strålende sommer.

Sommeren 2018
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Status A-lag:
 
Nå har vi (Michael Bekke og meg) vært trenere for  
A-laget til Sola i ca. 6 måneder. Det har vært en svært 
positiv opplevelse å komme fra Lura IL til Sola FK, og vi 
stortrives i klubben. Et av målene vi hadde for året var 
å få opp entusiasmen rundt A-laget. Noen av grepene 
vi har gjort er å lage en egen facebook-side hvor du  
kommer tett på spillerne, fått på plass en scoringsklubb 
hvor medlemmene får jevnlige nyhetsbrev om hva som 
rører seg på A-laget, markedsføring av kamper på sosiale  
medier, egen snapchat konto for A-laget og en fadder- 
ordning hvor spillerne våre går ned til våre yngre lag for 
å hjelpe til på trening. Fadderordningen er viktig for å 
vise at A-laget tenker klubb, og ikke kun A-lag. Det å ha 
en klubb hvor de yngre spillerne faktisk kjenner til hvem 
som spiller på A-laget er viktig.

Sportslig har spillerne vært lærevillige, og de jobber knallhardt hver eneste dag for å bli litt bedre. Det å spille inn et 
nytt system hvor spillerne skal kjenne til sin egen rolle i laget, samt sin rolle i det kollektive, krever øving. Vi har siden 
sesongstart sett stor progresjon i arbeidet, og vi tror vi bare vil bli bedre for hver eneste uke som går.
Vi gleder oss til fortsettelsen av sesongen, og vi har tro på mange kjekke fotballopplevelser på Sola Stadion i tiden 
fremover.
Vi vil også benytte anledningen til å takke de av dere som støtter opp om A-laget på våre kamper. Det er alltid kjekt å 
se mange tilskuere på stadion.
Til slutt ønsker vi alle en riktig fin sommer, så snakkes vi på stadion.
 
Sportslig hilsen
Øystein Elvestad



Nyhetsbrev • sommeren 2018 • 3

di�erent ball

di�erent ball

Vi ønsker din bedrift velkommen 
på lag med Sola FK
Sola Fotballklubb har et fantastisk nettverk med lokale bedrifter som støtter klubben 
og vårt arbeid for barn og unge på Sola. Samtidig er vi opptatt av å skape business for 
våre støttespillere både i nettverket og ved å oppfordre  
medlemmene til å bruke våre samarbeidspartnere. I Sola FK kjører vi også jevnlige 
spennende relasjonsbyggende aktiviteter som curling, rebusløp og inspirerende  
samlinger på Quality Airport hotell. I april hadde vi en uforglemmelig start på dagen 
med frokost med Hans Morten Hansen.

Tusen takk til våre respektive støttespillere som er på lag med Sola FK.

Har du tenkt på å la din bedrift også bli en del av Sola Fotballklubb? 
Ta gjerne kontakt med Kjartan på dagligleder@solafotball.no.
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SOLA SOLA

Ny General sponsor i Sola FK 
AEC TOP AUTO!

Aec Top Auto AS er en solid og god bruktbilforhandler midt i sentrum av Solakrossen. Vi driver med 
salg av bruktbiler, noen litt eldre og noen nesten nye. Vi er oppkjøpere hos de fleste merkeforhandlere 
i området, mest hos Møller, så vi har alltid inne fine tyske bilmerker. Vi prøver å levere god kvalitet, 
og god service til alle kunder. Prisene er som regel veldig konkurransedyktige på landsbasis, og vi gir 
alltid en god deal på en «Top bil»!
 

Hvorfor spiller dere på lag med Sola FK
Vi i Aec Top auto har nå valgt å gå inn som sponsorer i Sola FK. Mitt engasjement og min interesse for 
fotball er stor. Jeg har over lengre tid tenkt på å sponse et lokallag. Presentasjonen fra klubben, og 
profesjonaliteten dere viser til i apparatet rundt Sola FK, gjorde valget enda enklere for oss å komme 
inn som sponsorer. I tillegg så ser jeg at Sola FK er flinke til å skape engasjement og blest rundt 
klubben, og er godt organisert. Fremtidsplanene er også positive, med ny bane som kommer, veldig 
spennende, og en daglig leder med en god visjon for klubben. Vi gleder oss til samarbeidet fremover, 
og til å se en del kamper denne sesongen ! 

MVH
Ib-Andre R. Brandshaug
www.aectopauto.no
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13. til 17. august.
Vi gjentar suksessen fra i fjor med TINE fotballskole her på Sola! På fotballskolen får du utviklet dine  
fotballferdigheter hvor spillet, leken og samværet står i sentrum. Det blir kjekke dager med fokus på trening,  
trivsel, læring, topp stemning og gode holdninger!

Tidspunkt: 09:00-15:00 mandag til torsdag.
09:00-12:00 fredagen
Alle deltagere får utdelt t-skjorte, diplom og ryggsekk. 
Det serveres et måltid midt på dagen, drikke og et mellommåltid med frukt.

Påmelding via Solafotball.no
Velkommen til en spennende uke med fotballglede i fokus før skolen starter opp etter sommerferien.
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Uego prosjektet!
Vi er i gang med Uego-prosjektet og nå kan ditt lag delta!
UEGO (ordet) betyr det motsatte av ego(isme).
UEGO er aktiviteter, handlinger, gode holdninger, positivitet, historier, 
lek, en klem, et ord, en mening, observasjoner, kultur, venner, familie,
 generasjoner, nye bekjentskaper, samhold, fair play, teamspirit.
UEGO er et samarbeidsprosjekt mellom Sparebanken Vest og 
Sola fotball.
Fokuset er å bli mindre egoistisk. 
Send inn en Uego historie til post@solafotball.no 
Da er ditt lag med i trekningen av 5000kr hver måned.
Les mer på Uego.no og Uego sin facebookside.

JAGUAR F-PACE

DINE DRØMMERS SUV 

KAMPANJE PRIVATLEIE FRA KUN 5.990,- PR. MND. 
Fremdeles verdens vakreste SUV. Fremdeles fullblods Jaguar. Elegant og aristokratisk. 

Med kjøregenskaper og komfort som du forventer av en ekte legende. Med AWD 
og alle de praktiske egenskapene du forventer av en ekte SUV.

Nå har vi kampanje på et begrenset antall leveringsklare biler. 
Tilbudet gjelder t.o.m. 30. juli, eller så langt lageret rekker.

Hellestø Bilpaviljongen AS 
Vingveien 2, 4050 SOLA
Tlf: 51 64 83 00  
www.hellesto.no

*Kampanjen gjelder utvalgte lagerbiler av Jaguar F-PACE R-SPORT 240 hk diesel. Startleie og etableringsgebyr fra kr 124.369 inkl. MVA. Totalpris fra kr 340.009,- vil variere 
med rentenivået. 45.000 km og 3 års bindingstid. Årsavgift pluss MVA kommer i tillegg. Jaguar F-PACE: Forbruk 4,8-8,9 l/100 km blandet kjøring. Co2-utslipp 126-209 g/km. 
Pris fra kr 633.900 ,-. Pris levert Oslo inkl. frakt, leverings- og adm. kostnader kr 9.950,-. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr utover standard. JAGUAR CARE: 3 års gratis service. 
Gjelder ikke taxi. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

JAGUAR F-PACE 
240 HK DIESEL 
R-SPORT
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Klinikk Optimal er nå en del av Sola fotballklubb  
som samarbeidspartner. Klinikk Optimal består av:  
kiropraktorer, fysioterapeuter, massasje terapeuter,  
akupunktører, ernærings terapeut og personlig trener.

Terapeutene har lang klinisk erfaring og høy faglig 
kompetanse. Her får du hjelp til å finne den behandlings-
formen som passer best for deg og dine plager.

Som medlem i Sola fotballklubb får du  
medlemsfordeler:

Fysioterapi/ Akupunktur/ massasje: 
Ord. Pris Førstegangs konsultasjon / behandling:  
570 Kr/ 530 Kr
Pris Sola Fotball: 410 Kr/ 410 Kr
 
Kiropraktor:
Ord. pris: Førstegangs konsultasjon / behandling:  
710 Kr/ 480 Kr
Pris Sola Fotball: Førstegangs konsultasjon / behandling: 
410 Kr/ 410 Kr
 

Trykkbølge behandling:
Ord. pris: 740 Kr
Pris Sola Fotball: 560 Kr
Innleggs såler: 
Ord. Pris: 800 Kr
Pris Sola fotball: 640 Kr
 
Ernæring: 
Ord. Pris. Førstegangs konsultasjon/behandling:  
800Kr/ 450 Kr
Pris Sola Fotball: 640Kr/ 300 Kr
 
Vi er glad for å ha med oss Klinikk Optimal på laget til 
Sola Fotballklubb. Flott kompetent team med massevis av 
positiv utstråling, sier daglig leder Kjartan Kopren.
«Vi gleder oss stort over inngått samarbeid med Sola  
Fotball. Våre terapeuter står klar til å hjelpe spillere på 
alle nivå!». Det sier daglig leder i Klinikk Optimal,  
Ingeborg Skutvik Todnem.
Klinikk Optimal finner du i Hammaren rett med 
rundkjøringen ved Schlumberger. 8 minutter i bil  
fra klubbhuset.
Besøk dem gjerne på https://klinikkoptimal.no/

Klinikk Optimal spiller på 
lag med Sola FK
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DET ER SOMMER -  SLIPP UNGENE LØS. 

LØKKEFOTBALL 
 
PÅ LØRDAGENE FOR MINIAVDELINGEN FRA KL. 10 TIL 12.
 
Hvordan kom dere på ideen om å starte opp Løkkelørdag?
Helge Gyland og jeg hadde en samtale om hvordan vi skulle få 
ungene mer aktive på tvers av årsklassene og ikke minst mindre 
bruk av Ipad i helgene.  Da nevnte Helge at Rosseland BK hadde 
samling for ungene på lørdags formiddag der de spilte fotball 
på banen.  Da var det bare for oss også å komme i gang. Jeg tok 
kontakt med Rosseland for å høre litt om organiseringen.
 
Hvor mange voksne er dere?
Vi er  nå 11  trenere som har sagt seg villig til  å  være ansvarlige. 
Trenerne tilhører årsklassene 2011 – 2010 – 2009 og 2008.    
Vi har en voksenperson som er ansvarlig hver gang og samler 
ungene for en liten felles oppvarming og deler inn i lag.  
Voksenpersonen trekker seg så tilbake med kaffekoppen og observerer ungene. Stor takk til Sigurd Strømsholm, 
Erlend V. Køning,  Leif Grannes, Mike Charles, Thor Erik Radford, Daniel Henneman, Stefan Wold, Roger Alsaker,  
Alexander Forgaard og  Bjørn Øvstebø som gjør dette mulig. Det er på løkka de blir kreative og leken kommer frem;-).
 
Hvor lenge holder dere på?
Vi holder på frem til skoleslutt og starter opp igjen ved  skolestart i høst og ut oktober måned.
 
Hvor mange har dere vært?
Vi har vært alt i fra 40 unger på det meste og ned til 10 stykker når det har vært langhelg. 
Jeg oppfordrer dere til å sende ungene ned på banen. Dette er gøy;-).
 
  
Med vennlig hilsen
Leiv Inge Stokka



Nyhetsbrev • sommeren 2018 • 9

di�erent ball

di�erent ball

Ønsker du å leie Cafe Corner?
Cafe Corner er ett ypperlig selskapslokale. Det har en 
kafedel med kjøkken, utsikt ut over banene og mange 
muligheter i forhold til arrangementer. 
Lokalet er nylig malt i lyse farger.
Priser for utleie:
4000 kr 
Medlemspris: 3000 kr 
Trenerpris: 2000kr.

Barnebursdager:
900kr, trenerpris: 500kr.
Send din forespørsel til post@solafotball.no

Du kan også få oversikt over når det er ledig på 
SolaFotball.no, Cafe Corner.

Flugger Farve
Alle medlemmer i Sola fotball får nå 20% rabatt hus Flugger 
Farve som du blant annet finner i Solakrossen. Rabatten  
gjelder i alle Flügger sine 60 butikker i Norge, og er også  
for familiemedlemmer. Bare si at du er medlem i  
Sola fotball neste gang du handler.

÷20%

Tlf.: 51 82 72 80 • epost:post@finnmidboe.no
www.midboe.no
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H O V E D S P O N S O R E R  

Velkommen som Støttemedlem 
i Sola fotballklubb
 
Nå kan onkler, tanter, besteforeldre, venner og kjente bli Støttemedlem i Sola fotball. 
Vi setter stor pris på din støtte for at vi skal ha et suverent tilbud til barn og unge på Sola!
Som medlem får du fordelene det medfører som rabatt på diverse tjenester hos noen av våre 
samarbeidspartnere og ha mulighet til å trene i Forus Sportssenter til spesialpris. 
 
Vi har tre ulike nivåer for din støtte:
Nivå 1   Erling Skjalgsson                                           500 kroner         
Nivå 2   Harald Hårfagre                                             400 kroner
Nivå 3   Støttemedlem Sola fotball                          250 kroner

 
For å bli Støttemedlem gå inn på SOLAFOTBALL.NO og trykk på fanen «Støtt oss».
 
Tusen takk til deg som vil være med å støtte oss!
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Sola FK’s FFO Telenor Xtra 
 
Telenor Xtra er et spennende fotballtilbud for barn fra 3. til og med 5. klasse. Tilbudet følger  
skoleruten og er hver mandag og onsdag. Oppstart mandag 20. august 2018. Vi har kun plass til  
40 barn så her gjelder det å være tidlig ute.

Som deltaker på FFO får en et spennende kompetent treningsopplegg og ett gratis sett med shorts, 
trøye og strømper, treningsdress samt bag.
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Velkommen til 
«fotballfesten» Sola Cup
Hvert år arrangerer Sola Fotballklubb vårens store fotballturnering for barn mellom 6 og 12 år. 
Det handler om store opplevelser for de yngste på Sola og i Kongeparken. Vi lover overraskelser, flotte 
premier, kjendisfotballkamp og spennende aktiviteter hvor du kan vinne flotte premier. Velger dere Sola 
Cup – velger dere turneringen som barna aldri kommer til å glemme.
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Sola Cup handler om å skape gode opplevelser for alle som deltar. Lørdag inviteres deltakerne til å oppleve magi og 
spenning i Kongeparken sammen med laget og skape fantastiske minner.
Kongeparken har over 60 aktiviteter og opplevelser som garanterer magekilende moro og høyt latternivå. Vi tilbyr 
billetter til spesialpris til Kongeparken også for venner og familie denne dag. 
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Spoortz appen vi bruker i Sola fotballklubb er nå 
klar til nedlastning i app store og Google play. 

Tidsbesparende funksjoner for alle i Sola fotballklubb.
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Medlemsfordeler Sola Fotballklubb
Som medlem i Sola FK har du flere fordeler og vi jobber konsekvent for å gjøre det verdifullt å være medlem i 
klubben vår. Vi ønsker at våre respektive medlemmer bruker tjenestene til våre samarbeidspartnere og gjerne til 
en ekstra rabattert pris. Som medlem får du blant annet:
 
Spesialpris på Forus Sportssenter på trening.
Spesialpris på behandlinger hos Klinikk Optimal

Go´hjørna i Solakrossen:  
3 brød til 60 kroner. 15 % rabatt på marsipan og sjokoladekaker samt ½ horn meny til kr 57,-.

Intersport AMFI Madla gir deg: 
20% av alt av fotballutstyr • 20% på fotballer • 20% på alle sko • 15% på sykler og sykkelutstyr.  
(Rabattene gjelder ikke på allerede nedsatte varer)

Alle medlemmer får nå 20% rabatt hus Flugger Farve som du blant annet finner i Solakrossen.
 
Stavanger Fotballgolf
50,-/100,- for barn/voksne på Fotballgolf, lag junior kr 500,- og lag senior kr 1000,-. Betales i automat eller  
Proshop før start eller per faktura etter avtale. 
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ØSTER HUS SATSER PÅ SOLA
Sola har i mange år vært et viktig satsingsområde for Øster Hus. Vi har bygget et stort 
antall boliger og vært med å forme noen av regionens mest attraktive bomiljø. Og 
akkurat dette skal vi fortsette med. Mange flere skal få muligheten til å flytte inn i en 
Øster Hus bolig i Sola. Samtidig er vi glade for å bidra i nærmiljøet gjennom sponsor-
samarbeidet med Sola Fotballklubb.

Myklebust- og Jåsundfeltene har 
vært en suksesshistorie for oss. 
Her har vi solgt og bygget mange 
boliger. På Myklebust er vi for tiden 
utsolgt, mens det fortsatt finnes 
noen godbiter igjen på Jåsund. 
I disse dager flytter det inn nye 
familier på Jåsund, og vi oppfordrer 
til å kontakte våre meglere raskt 
for den som vil sikre seg en 
enebolig her!  Hele områ det er 
imponerende med kjekke leke- 

plasser like ved boligene, og ikke 
minst kort vei til sjøen. Her er 
naturopplevelsene mange. 

VI BYGGER UANSETT
Å kjøpe en ny bolig og ikke vite 
om en til slutt får levert boligen, 
er ikke kjekt. Det kan ofte gå både 
12 og 15 måneder fra signering av 
kjøpekontrakt, til en får avklart 
dette. I ytterste konsekvens kan en 
være bundet til en kjøpekontrakt 

i lang tid før en får beskjed om at 
prosjektet ikke blir noe av likevel, 
og kontrakten må termineres. 
Vi har ikke forbehold om å måtte 
sel ge 50, 60 eller 70% av 
prosjektet før vi kan bekrefte at 
det gjennom føres. Vi gjør det 
enkelt – vi bygger uansett! 

SALGSSUKSESSEN  
I EIVINDVEGEN
Sentralt på Sola, nærmere 

bestemt på Joa, bygger vi  nå 
eneboliger, rekkehus og leiligheter. 
Salgsstart var i mai, og på få dager 
ble de første rekkehusene og ene-
boligene «revet» bort. Her var det 
tydelig at vi hadde et produkt som 
traff godt i markedet. Men vi er ikke 
utsolgt – vi tilbyr i tillegg leiligheter 
i to ulike størrelser. Arbeidet på 
tomten er allerede kommet langt, 
så her vil man om kort tid se kon-
turene av det som kommer. Vi kan 
også forsikre de som er interessert 
i å bo her ved Sola sentrum om at 
nye rekkehus og familieboliger er 
under planlegging. Salget av disse 
forventes å komme i gang i løpet 
av senhøsten. 

ENGASJERT SPONSOR
Øster Hus er en av regionens 
største sponsorer av lokal topp- 
og breddeidrett. Det er blant annet 
fordi vi identifiserer oss med 
ver diene og konkurranseaspektet 
som idretten representerer; som 
glede, lagånd og ekte vinnervilje. 

Dette kan vi nemlig koble opp mot 
egne verdier og hvordan vi ønsker 
å jobbe for å skape gode boliger 
for våre kunder. Vi engasjerer oss i 
nærmiljøet og er stolte over å spille 
på lag med idretten. På den måten 
kan vi bidra til gode opplevelser og 
rammer for et inkluderende miljø 
for barn og unge. Vi heier både 
på bredden og på lokale klubber 
og lag som satser nasjonalt og 
internasjonalt. Sponsing er også et 
viktig kom munikasjonsmiddel for 
å styrke kjennskap til Øster Hus. 

ØSTER HUS OG SOLA FK
Vi har vært sponsor av Sola FK i 
mange år. Det er viktig for Øster 
Hus å være til stede og støtte opp 
om den betydningsfulle jobben 
klubben gjør i lokalmiljøet, ikke 
minst fordi vi har stor bygge-
aktivitet i området. Vi synes det 
er inspirerende og kjekt å se alt 
det gode arbeidet som legges ned 
av alle frivillige, og hvor veldrevet 
klubben er. All honnør til Kjartan 

Kopren som er klubbens spydspiss 
utad og for jobben han gjør for 
Sola FK. Vi gleder oss til videre 
samarbeid som en del av klubbens 
gode sponsornettverk. Øster Hus 
ønsker alle i Sola Fotballklubb 
lykke til med sesongen.

Rekkehusene i Eivindvegen ble solgt ut etter få dager, men det er fremdeles ledige 
leiligheter i dette populære boligprosjektet. Nye rekkehus  og familieboliger kommer 
for salg til høsten.

Våre boliger i Sola har aldri lang vei til de gode naturopplevelsene. Enten det er sjøbadet 
på Myklebust, eller turstien langs Hafrsfjord fra Eivindvegen, er mulighetene mange.

Vær rask hvis du vil sikre deg en av de 
ledige eneboligene nær sjøen på attraktive 
Jåsundtoppen.

ØSTER HUS – STOLT SPONSOR AV SOLA FOTBALLKLUBB

EKTE VINNERVILJE!

BOLIGER DER DU VIL BO
Øster Hus har siden starten 
i 1974 vokst til å bli Rogalands 
største boligbygger, og står 
bak mange vellykkede bygge- 
prosjekter i distriktet. Firmaet 
har tradisjonelt bygget ene- 
boliger på kundens egen 
tomt. Dette gjør vi fortsatt, 
men virksomheten dreier seg 
nå i stor grad om prosjekt-
utvikling i form av eneboliger, 
rekkehus og leiligheter. Øster 
Hus bygger boliger der folk vil 
bo, og vi har et tilbud for de 
aller fleste! Ta en kikk på nett-
sidene våre, og nøl ikke med 
å ta kontakt med oss eller 
våre meglere. Vi håper å se 
deg! 

oster-hus.no
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i lang tid før en får beskjed om at 
prosjektet ikke blir noe av likevel, 
og kontrakten må termineres. 
Vi har ikke forbehold om å måtte 
sel ge 50, 60 eller 70% av 
prosjektet før vi kan bekrefte at 
det gjennom føres. Vi gjør det 
enkelt – vi bygger uansett! 

SALGSSUKSESSEN  
I EIVINDVEGEN
Sentralt på Sola, nærmere 

bestemt på Joa, bygger vi  nå 
eneboliger, rekkehus og leiligheter. 
Salgsstart var i mai, og på få dager 
ble de første rekkehusene og ene-
boligene «revet» bort. Her var det 
tydelig at vi hadde et produkt som 
traff godt i markedet. Men vi er ikke 
utsolgt – vi tilbyr i tillegg leiligheter 
i to ulike størrelser. Arbeidet på 
tomten er allerede kommet langt, 
så her vil man om kort tid se kon-
turene av det som kommer. Vi kan 
også forsikre de som er interessert 
i å bo her ved Sola sentrum om at 
nye rekkehus og familieboliger er 
under planlegging. Salget av disse 
forventes å komme i gang i løpet 
av senhøsten. 

ENGASJERT SPONSOR
Øster Hus er en av regionens 
største sponsorer av lokal topp- 
og breddeidrett. Det er blant annet 
fordi vi identifiserer oss med 
ver diene og konkurranseaspektet 
som idretten representerer; som 
glede, lagånd og ekte vinnervilje. 

Dette kan vi nemlig koble opp mot 
egne verdier og hvordan vi ønsker 
å jobbe for å skape gode boliger 
for våre kunder. Vi engasjerer oss i 
nærmiljøet og er stolte over å spille 
på lag med idretten. På den måten 
kan vi bidra til gode opplevelser og 
rammer for et inkluderende miljø 
for barn og unge. Vi heier både 
på bredden og på lokale klubber 
og lag som satser nasjonalt og 
internasjonalt. Sponsing er også et 
viktig kom munikasjonsmiddel for 
å styrke kjennskap til Øster Hus. 

ØSTER HUS OG SOLA FK
Vi har vært sponsor av Sola FK i 
mange år. Det er viktig for Øster 
Hus å være til stede og støtte opp 
om den betydningsfulle jobben 
klubben gjør i lokalmiljøet, ikke 
minst fordi vi har stor bygge-
aktivitet i området. Vi synes det 
er inspirerende og kjekt å se alt 
det gode arbeidet som legges ned 
av alle frivillige, og hvor veldrevet 
klubben er. All honnør til Kjartan 

Kopren som er klubbens spydspiss 
utad og for jobben han gjør for 
Sola FK. Vi gleder oss til videre 
samarbeid som en del av klubbens 
gode sponsornettverk. Øster Hus 
ønsker alle i Sola Fotballklubb 
lykke til med sesongen.

Rekkehusene i Eivindvegen ble solgt ut etter få dager, men det er fremdeles ledige 
leiligheter i dette populære boligprosjektet. Nye rekkehus  og familieboliger kommer 
for salg til høsten.

Våre boliger i Sola har aldri lang vei til de gode naturopplevelsene. Enten det er sjøbadet 
på Myklebust, eller turstien langs Hafrsfjord fra Eivindvegen, er mulighetene mange.

Vær rask hvis du vil sikre deg en av de 
ledige eneboligene nær sjøen på attraktive 
Jåsundtoppen.

ØSTER HUS – STOLT SPONSOR AV SOLA FOTBALLKLUBB

EKTE VINNERVILJE!

BOLIGER DER DU VIL BO
Øster Hus har siden starten 
i 1974 vokst til å bli Rogalands 
største boligbygger, og står 
bak mange vellykkede bygge- 
prosjekter i distriktet. Firmaet 
har tradisjonelt bygget ene- 
boliger på kundens egen 
tomt. Dette gjør vi fortsatt, 
men virksomheten dreier seg 
nå i stor grad om prosjekt-
utvikling i form av eneboliger, 
rekkehus og leiligheter. Øster 
Hus bygger boliger der folk vil 
bo, og vi har et tilbud for de 
aller fleste! Ta en kikk på nett-
sidene våre, og nøl ikke med 
å ta kontakt med oss eller 
våre meglere. Vi håper å se 
deg! 

oster-hus.no
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Hvordan vil du beskrive Sola fotball?
Fin og inkluderende klubb med et fantastisk anlegg. 
Det er mange engasjerte mennesker i klubben på 
mini-nivå. Det blir også lagt mer og mer vekt på  
trenerutvikling og miljøutvikling, noe som er helt  
nøkkel i enhver fotballklubb. Det er «lett» å trene med 
ball, men det er mye annet som også må på plass i en 
klubb dersom det skal være bærekraftig, og det virker 
som det er gode krefter på gang rundt dette nå. Det 
er viktig å klare å engasjere både spillere, trenere, og 
ikke minst foreldre, helt fra mini-nivå og oppover, for å 
kunne ha en klubb og et godt A-lag i front. Jeg har  
sett eksempler hvor det har vært motsatt, og da dør 
engasjementet og klubbmiljøet sakte men sikkert ut. 

Hvordan var ditt første møte med Sola fotball?
Da eldstemann prøvde seg på trening for et par-tre år 
siden. Jeg la fort merke til at selv disse knøttene fikk 
tilgang på skikkelig naturgress på en helt vanlig  
mandagstrening, selv langt utpå høsten. Selv spilte vi 
på grus til juniornivå, og fikk vi trene på gress var det 
kun midt i sesongen og foran viktige gresskamper. Så 
her på Sola har vi det veldig bra mtp treningsfasiliteter/
baner.

Hvorfor er du engasjert som trener?
Eldstemannen min Brage spiller på G/J2010, og jeg 
merket fort etter noen treninger på sidelinjen at det 
begynte å klø ordentlig i en gammel fotballfot. Det er 
noe med et fotballmiljø, noe med høsttreningene under 
flomlys, engasjementet og stemningen på trenings-
feltet, klare beskjeder og høyt volum når spillet går, for 
ikke å snakke om det sosiale før og etter trening og i 
garderoben når den tid kommer. Gjengen vår har noen 
fantastiske år i møte dersom de fortsetter med dette, 
så det er en fornøyelse å få være med igjen og oppleve 
dette på nytt fra et litt annet perspektiv. I tillegg føler 
jeg at jeg har noe å lære bort til de som har lyst å høre 
etter også. Det er på ingen måte det samme å trene 46 
stk 7-åringer som å være spiller selv, eller trene et junior 
eller seniorlag, men jeg tror vi kan ha noen tips å lære 
bort og jeg liker godt å jobbe med litt mindre grupper 
med fokuserte øvelser og slik kunne gi innspill og 
coaching. Det er kjempegøy!

Hva er nøkkelen til å skape et godt miljø  
for fotballlaget?
Lek, utfordringer, oppførsel, lagfølelse, og mestring! In-
gen hokus pokus. Det er også utrolig kjekt når foreldre 
stiller opp og engasjerer seg på både trening og kamp 
og i sosiale sammenhenger. Dette vil gjøre mye for  
miljøet rundt laget, kanskje mer enn mange tror. Så 
i høst startet vi med felles kveldsmat etter trening en 
gang i måneden, med både spillere og foreldre, dette 
skal vi ta opp igjen nå til våren. 

Favoritt fotball lag
Brann og Man United. Nå er det faktisk flere spillere  
på laget som begynner å like Brann (uten at jeg har 
pushet!) og som stadig spør om når de skal få være med 
på Brann-kamp i Bergen. Så dersom alle skifter favoritt 
fra Viking til Brann så blir det lagtur til Brann Stadion  
til høsten… :)

Favoritt spiller
Zidane. Ingen over, ingen ved siden. Jeg var selv sentral 
midtbanespiller, så å se en slik ballfølelse, overblikk, 
pasninger, skudd, finter og teknikk, kombinert med 
tidenes eleganse og stoisk ro, det var helt magisk. 

Hva skjer med laget ditt fremover?
Vinner Champions League om 20 år. Men på kort sikt 
så er det full fart i serien nå hvor vi legger om fra den 
klassiske 2-2 formasjonen til den litt mer småfrekke 1-2-
1, hvor vi på trening nå skal trene godt på igangsetting, 
samspill, oppspillsvarianter og å kline den kula hardt i 
mål når ballen kommer opp på siste bane-tredel. Vi ser 
at ungene har hatt en kjempefin utvikling i vinter hvor 
vi har fokusert på individuelle ferdigheter, så vi ser frem 
til en veldig kjekk sesong. Kom og se på oss!

Månedens ildsjel
Roger Alsaker
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Grasrotandelen
Rundt to millioner nordmenn deltar i ett eller flere spill hos Norsk Tipping  
i løpet av et år, og over halvparten av dem har valgt å knytte seg til en  
grasrotmottaker. Fem prosent av innsatsen går automatisk til grasrotmottakeren 
spilleren ønsker å støtte - uten at det koster spilleren noe som helst. 

Husk å gi beskjed når du tipper at du vil gi din  
Grasrotandel til Sola fotballklubb.

KONTAKTINFO:
dagligleder@solafotball.no

post@solafotball.no

FØLG OSS PÅ SOSIALEMEDIER:
Instagram: Solafotballofficial  

Facebook: Sola fotball
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TIRO

BAG M 359,-

AMFI MADLA Madlakrossen  51 31 56 60  10-20 (18

KLUBBKOLLEKSJON: SOLA FK 

TIRO 17

RAIN JAKKE
Jr: 439,-
Sr: 479,-

Jr: 359,-
Sr: 439,-

Jr: 303,-
Sr: 319,-

Jr: 263,-
Sr: 359,-

Jr: 639,-
Sr: 799,-

Jr: 439,-
Sr: 503,-

TIRO 17

BUKSE
TIRO 17 

TRG JERSEY

SQUAD 17  

SHORTS
Jr/Sr: 
199,-

CONDIVO 18

TOP

79,-

TIRO 17

PES JACKET
CORE 18

STD JAKKE

MILANO

SOKK
CORE 18

STD JAKKE
Jr: 639,-
Sr: 799,-

STØRRELSER:
Sr: S til XXL
Jr: 6 til 14 år  

(bukser til 16 år)

TRYKK PÅSATT:
Sola fk rygg: 25,-
Sola logo venstre 

bryst: 25,-
Det må regnes 1-2 
dagers trykketid.

RYGGSEKK  
M/BALLNETT

239,-
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Tidenes beste betalingsbetingelser: kr. 0,- ved kontrakt! + 2,5 % avgift til staten, kun av tomteverdi, kommer i tillegg.  * Forutsatt egeninnsats      Oppgitt BRA inkluderer alt bruksareal på eiendommen.

ØSTER HUS BYGGER SOLA

I EIVINDVEGEN HAR DU ALT DU TRENGER I NÆRHETEN. 
KORT VEI TIL FORUS, FLYPLASSEN, SOLA SENTRUM, SKOLER 

OG MANGE KJEKKE TUROMRÅDER.

NÆRHETEN TIL SJØEN ER IKKE DET ENESTE SOM GJØR JÅSUNDTOPPEN  
SPESIELT. DET ER PLASSERINGEN OG OMRÅDET RUNDT. BEBYGGELSE, TURSTIER, 

LEKEPLASSER, BADEPLASSER, SVABERG, VIKER OG IKKE MINST FRIOMRÅDENE.

E
N
S
IG
N

For mer informasjon om boligene på Jåsundtoppen og Eivindvegen, 
samt hele utvalget av boliger for salg, se oster-hus.no 

Leiligheter fra 57 – 75 m2 BRA
Pris fra kr. 2 090 000,-*  |  57 – 75 m2 BRA  |  48 – 66  m2 P-rom

Eivindvegen, Sola sentrum

BKS4

Solasplitten

Eivindvegen

Forus

Enebolig/eneboliger i kjede nær sjøen
Pris fra kr. 4 390 000,-*  |  142 m2 BRA  |  128  m2 P-rom  |  3 soverom 

153 m2 BRA  |  140  m2 P-rom  |  4 soverom

Jåsundtoppen, Tananger

STOLT SPONSOR AV SOLA FOTBALLKLUBB

VI BYGGER
UANSETT!

FÅ IGJEN! Byggingen er i gang. Fleksibel overtakelsesdato.


