
Pauseunderholdningen

Fotballglede • Samhold • Innsats • Holdninger

Kalenderen viser vinter og værgudene kan være utfordrende. I perioden hvor vi av  
og til opplever stengte baner på grunn av snø jobbes det hardt på flere plan for å  

forberede kommende sesong. Lagledere, trenere og administrasjon jobber med blant 
annet påmelding til serie, treningskamper, foreldremøter, årsmøtet, planlegging av reiser 
for A-laget, lagsammensetning, Tine fotballskole og ikke minst Sola Cup som arrangeres  

i mai. For at sesongen 2018 skal bli en suksess må mye på plass. Det er fantastisk å se  
det engasjementet som er i klubben. Ikke bare trenere og lagledere men også  

alle foreldre som er med for å skape det beste miljøet for barn og unge på Sola.  
Tusen takk til alle som er med å bidra for at Sola fotballklubb  

skal være en flott klubb å være medlem i.
 

Februar 2018
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Trenerens ord
Oppkjøringen til 2018 sesongen for A-laget er i full gang. For oss trenere er første- 
inntrykket av gruppen og klubben svært positivt. Flere av spillerne har ambisjoner med 
fotballen og har lyst til å spille på et høyere nivå. Med det som utgangspunkt skal vi 
prøve å utvikle dem mot sitt mål denne sesongen. Våre treningsmetoder og øvelser er 
nok litt annerledes enn det de er vant med fra før. Vi har nå i januar fokus på forflytning 
og orientering, og det er progresjon å spore for hver økt. Fremover blir det viktig å 
overføre det vi gjør i øvelsene inn i spill, og klarer vi det, vil Sola være et vanskelig lag å 
møte kommende sesong. Vår teori er at dersom vi har masse bevegelse, og den som har 
ball har mange spillalternativer, vil vi kunne finne rom hos motstander uavhengig om vi 
møter et lag som ligger lavt eller står høyt.

I fotball scores det og slippes inn mål på tre måter. Overganger for/imot, etablert spill for/imot og dødballer for/imot. 
80% av alle mål som lages i fotball kommer enten etter dødball eller overganger. Derfor blir det viktig for Sola å være 
god i disse fasene av spillet i 2018, og der vil fokuset vårt være fremover mot seriestart.

Vi har lagt opp til et profesjonelt reiseopplegg denne sesongen. Det betyr at vi må være med å bidra til å få inn penger 
gjennom dugnad og andre tiltak. Et av våre tiltak er Scoringsklubben. Som medlem betaler man 20,- pr nål A-laget 
scorer i seriesammenheng, og faktura blir sendt etter vår og høst sesong. Du er med i trekningen av flotte premier 
hver hjemmekamp. Hovedpremien er en opplevelse verdi 10 000,- levert av Pegasus Helicopter. Den premien trekkes 
siste hjemmekamp. Vi oppfordrer alle til å bli med i Scoringsklubben!
 
Sportslig hilsen
Øystein Elvestad
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Sola Malaga
 
Vi har den glede å presentere Solas beste lag: Sola Malaga. 
Et tilrettelagt lag der alle med interesse for fotball eller det sosiale er hjertelig velkomne.
Vi startet opp i april 2016 og har blitt en god gjeng på rundt 15 spillere fra 9-35 år, gutter og jenter.  
Laget har deltatt på ulike nasjonale og lokale turneringer og har fort blitt en publikumsyndling.  
Vi fikk sågar bidra i Norges fotballforbund sin årsrapport for 2016.
 
Vi trener hver fredag kl 17-18 og vi er i gjennomsnitt 
10-11 på hver trening. Vårt fokus er å bli gode  
sammen og at Sola Malaga (som er navnet spiller- 
gruppen selv stemte frem) skal bli et kjekt lag å  
spille på. Alle bidrar der de selv er best og vi heier 
hverandre frem.
Å få lov til å være en del av et lag er viktig for alle.  
Å vite at akkurat deg er det noen som venter på hver 
fredag, er uvurderlig!
Vi er heldige som får lov til å ha så mye gøy sammen!
  

Hilsen Sveini og Therese

Denne gjengen sprer idrettsglede og entusiasme alle 
kan misunne. 
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SANDE GÅRD  
Stolt sponsor av Sola fotball!

 

Sande Gård er en topp moderne bensinstasjon i 
sentrum av Sola.
Bensinstasjonen har lange tradisjoner og vi er 
stolte av å være et lokalt selskap som også er 
spesialist og totalleverandør på smøroljer, 
industrimaling, kjemi og blåsesand.

Historien
Siden slektsgården lå så sentralt  i kommunens 
sentrum hadde etter hvert ikke Sande Gård livets rett 
som bondegård. 1. juli 1984 startet  Erik L. Sande og 
sønnen Mikal Sande opp med distribusjon av Phillips 
66 sine smøreprodukter. Siden den tid har det skjedd 
mye hos oss hvor vi hele tiden har fokus på å skape 
fornøyde lojale kunder.
 
Sande Gård har over 25 års erfaring som leverandør 
av drivstoff og vi kan tilby konkurransedyktige priser 
og rask levering. Vår tankbilavdeling leverer alt innen 
drivstoff og brensel. Våre 5 tankbiler som leverer 
drivstoff fra Fitjar i nord til Flekkefjord i sør.

Gatekjøkken
God mat er viktig og vi på Sande Gård bruker kun 
ferske råvarer og kvalitetsprodukter fra Stabburet. 
Pommes frites er nå på plass igjen etter et halvt års 
fravær. Baguetter selger vi masse av i gatekjøkkenet. 
Så romler det i magen er det bare å komme innom 

enten det er frokost, lunch eller middag. Nå har vi  
også Tipping og Rikstoto. Og la oss ikke glemme  
55 øre i rabatt for Coop medlemmer.
 
Vaskeanlegg
Sande Gård har et toppmoderne og ultrasensitivt 
vaskeanlegg bestående av to vaskemaskiner, fire  
selvvaskhaller, to støvsugere/stoffrensere og én  
mattevaskemaskin.  
Begge bilvaskemaskinene er av typen Quantus, som  
er toppmodellen til den internasjonale tyske bilvask- 
produsenten Christ AG. Bilvaskmaskinene har en  
kapasitet på inntil 80 biler i timen. Vi bruker kun 
kvalitetskjemikalier/voks levert av Turtle Wax for å 
oppnå best mulig vaskeresultat på hver vask! Ta gjerne 
kontakt med en av våre hyggelige medarbeidere  
dersom du har spørsmål om bilvask eller du ønsker 
tips til å holde bilen ren.
 
Sola fotballklubb
Vi er stolt av å være en av hovedsponsorene i Sola 
fotballklubb og gleder oss til fortsettelsen. Sola fotball 
er en meget viktig arena for barn og unge på Sola. 
Aktivitet, samhold og trivsel er kjempeviktig når unge 
skal ha gode oppvekstsvilkår. Både Mikal og sønnen 
Thomas Erik har vært med i mange år i Sola fotball. 
Utenom Liverpool så er definitivt Sola klubben i mitt 
hjerte, sier Mikal Sande.
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Velkommen til oss på Sande Gård. Vi er her for å gi deg topp service enten det gjelder drivstoff,  
bilvask, gatekjøkken eller leie av tilhenger.
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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.

Lyse Fornybar – Lagspiller
– en god og enkel strømavtale som følger markedet

Er du en god
lagspiller?

Bestill Lyse Fornybar – Lagspiller  
på lyse.no/stroem, så sørger vi for at  

 
200 kr – og 100 kr for hvert år du  er 

kunde framover!
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Sola Fotball
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Som medlem får du disse fordelene: 
 
- Gratis kaffe på våre hjemmekamper i Cafe Corner
- Nyhetsbrev hver måned med informasjon om hva 
   som rører seg i og rundt A-laget
- Bli med i trekningen av flotte premier hver  
   hjemmekamp

- Bli med i trekningen av hovedpremien som er en 
Helikoptertur verdi 10 000,-

For å bli medlem kan du sende en e-post til  
oystein.elvestad@sas.no. Merk e-posten med Scorings- 
klubben og send oss ditt navn, e-post og telefonnummer. 
Hovedpremien er levert av Pegasus Helicopter.

PEGASUS HELICOPTER UTFØRER:
LASTEFLYGING – PERSONTRANSPORT – SIGHTSEEING – BEFARING – FILM/FOTO – LINJEINSPEKSJON

Scoringsklubben

Har du lyst å vinne en opplevelsrik Helikoptertur for deg og fire venner i 
Ryfylke og Lysefjorden? Da må du bli med i Scoringsklubben til Sola fotball!  
Som medlem betaler du 20,- pr mål A-laget scorer i seriesammenheng  
2018 sesongen. Faktura sendes etter vårsesong og høstsesong. 

Vinn en 
opplevelsrik  

Helikoptertur 
for deg og 

fire venner.
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The boss in town!
Container i 7 dager, 

for klubbmedlemmer 
kun kr 3 080,-

www.westco.no

99% av alt du kaster går til gjenvinning

Bestill i dag! 
Tlf: 51 64 40 00
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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%
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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 fotball’s FFO Telenor Xtra 
 
er for barn fra 3. til og med 5. klasse. Tilbudet er hver mandag og onsdag. 

Vi kommer til å følge skoleruten og ha stengt i skolens ferieuker. 
Telenor Xtra starter i august 2018. 

Vi har kun plass til 30 barn så vær tidlig ute når påmeldingen åpner.
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Velkommen til 
«fotballfesten» Sola Cup 2018
Påmeldingen er nå åpen via solafotball.no

Lørdag: 
Gutter 8 år – født 2010
Jenter og gutter 9 år – født 2009
Jenter 10 år - født 2008

Søndag:
Gutter og jenter 6 og 7 år – født 2011 og 2012
Jenter 8 år – født 2010
Gutter 10 år – født 2008
Jenter og  gutter 11 år – født 2007
Jenter og gutter 12 år – født 2006

Vi gjentar suksessen fra mai 2017 med store opplevelser på Sola og i Kongeparken, overraskelser,
kjendisfotballkamp og spennende aktiviteter hvor du kan vinne flotte premier. Med på fotballfesten blir 
blant annet Kristian Arntsen, Rune Bjerga, ordfører Ole Ueland, Davy Wathne og Ole Martin Årst.

Hjertelig velkommen til Sola Cup 2018!
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Premieutdelingsområdet med flotte biler, gratis frukt og selvsagt velfortjente premier til 
deltakerne. 
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Sola Cup handler om å skape gode opplevelser for deltakerne. Fotballfesten er både på Sola og i Kongeparken. 
Lørdag under turneringen ønsker vi alle deltakerne velkommen til å gå sammen med lagkamerater og familie i 
Kongeparken til spesialpris etter at kampene er ferdige. Dette er en fin anledning til å bygge videre på lagfølelsen 
også utenfor fotballbanen. Link for kjøp av billetter blir delt med lagene som melder seg på turneringen.
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Hvordan vil du beskrive Sola fotball?
Sola Fotball er rom for alle , godt for det lokale og god trygghet for 
barn og unge. Og ikke minst et fantastisk anlegg.
 
Hvordan var ditt første møte med Sola fotball?
Mitt møte med klubben var positivt. Begynte som fotballspiller da 
var 6 år i Trondheim. Som 9 åring startet jeg i Sola og spilte her til 
jeg var rundt 17 år. I år er det tredje året jeg er med som trener.  
I trenerrollen fikk jeg muligheten til å jobbe med mine ideer og  
tanker på hvordan å bygge et lag hvor de fleste ikke hadde spilt 
fotball før. Dette skulle vi klare i Sola fotballklubb og jammen er nå 
4-6 av jentene på jr.laget for hospitering.
 
Hvorfor er du engasjert som trener?
For meg er det å få være en trener en fryd. Jeg selv har spilt fotball 
over lengre tid på Sola og vet hvor bra det er for ungdommen å føle 
tilhørighet. I tillegg er det å ha et godt miljø i nærområdet er utrolig 
viktig for å forebygge.
 

Hva er nøkkelen til å skape et godt miljø for J 02,03,04
Mottoet vårt er - Tap og vinn , med samme sinn! Viktigste for meg er at fotball skal være gøy uansett alder.  
Når spillerne kommer for trening skal skuldrene senkes og viljen for å lære være tilstede . Hver og en spiller er like 
viktige for meg og Sola fotball. Dette er noe jeg ønsker jentene skal vite hele tiden på og utenfor banen. Vi støtter 
hverandre og det er viktig med åpenhet sammen med foresatte. Er tryggheten på plass vil alt det andre falle inn 
naturlig og resultater vil komme.
 
Favoritt fotballspiller
Messi, Pogba, Marta fra Brasil og Tobias Moi.
 
Hva skjer med laget ditt fremover?
På laget fremover skjer det mye spennende og er det mange veier det kan gå. Det viktigste for meg nå er at vi tar 
et steg om gangen. Denne aldersgruppen er noe sårbar, da veier skilles grunnet nye skolevalg, mer skolearbeid 
og andre aktiviteter som skal følges. Det er fullt forståelig. Hos oss er alle velkommen!. Det er viktig med godt 
samarbeid med kullet over oss slik at de som trenger mer utfordring skal få det. Samtidig skal de nye føle mestring 
uansett alder. Det er utrolig kjekt å se jentefotballen vokse og under oss har vi nå flere jentelag som gjør det bra. 
Dette ser jeg lyst ut for klubben og jentefotballen.

Månedens ildsjel

Nancy Moi
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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 fotball.

KONTAKTINFO:
dagligleder@solafotball.no

post@solafotball.no

FØLG OSS PÅ SOSIALEMEDIER:
Instagram: Solafotballofficial  

Facebook: Sola fotball


