Buøy idrettslag ønsker alle sine lesere en riktig god jul!
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Kjære Buøyvenner og øyaboere!
Det nærmer seg jul, og vi håper
dere får en fortjent «pause» fra
hverdagen nå i julehøytiden – og at
dere koser dere med bilder og små
historier fra Buøy Idrettslag.
Buøy-Posten er tradisjonen tro, vår
lille førjulsgave til dere!
I år fyller Buøy Idrettslag 110 år,
men tro for all del ikke at den
respektable alderen la noen demper
på vår storslagne jubileumsfest
på klubbhuset nå i høst. I god
Buøy-tradisjon markerte vi 110-års
jubileet med god mat og drikke,
flotte taler og gode historier og dans
til de sene nattetimer.
Redaksjonen i Buøy-Posten
gratulerer idrettslaget med 110-års
jubileum!
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Vi gjengir idrettslagets leder,
Kjetil Knutsen sin jubileumstale i
sin helhet, og får et kjapt historisk
tilbakeblikk – samtidig som vi
minnes de som har bygget idrettslaget gjennom årenes løp. Vi
får høre om fulltegnede partier i
turnen, spennende tider i basketen,
samt utfordringene som preger
fotballavdelingen. I tillegg forteller
Kjetil om konkrete aksjoner som
nå iverksettes for å snu trenden i
fotballen; på a-lags nivå så vel som
på aldersbestemte lag.

Roaldsen, Kjetil Knutsen, Dagrun
Sværen og Alf Rune Monsen!

På idrettslagets årsmøte ble det
tildelt fire velfortjente ærestegn i
sølv, for mangeårig innsats for
laget (se bilde).

Vår utsendte reporter Norvall
Gjellestad har møtt vår nye
sportslige ledertrio for a-laget,
bestående av brødrene Anders
(sportslig leder) og Daniel
Berntsen (spillende hovedtrener),
og Martin Haaland (spillende
ass. trener). Norvall forteller om
et flaggskip som endrer kurs, og
hvordan en hjemvendt Buøygutt skal gjenskape den gode
garderobekulturen som alltid
har vært på Buøy – og kanskje
det viktigste av alt: Få Buøy
opp og frem igjen på kartet i
lokalfotballen!

Redaksjonen i Buøy-Posten
gratulerer Tor Ragnar «Skjerpen»

Vi blir med på årsavslutningsfester for barn og unge i fotball
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og turn, og blir med turnen på
kretsturnstevne på Brusand.
Vi blir bedre kjent med Buøy
Basketavdeling, der årets store
lyspunkt er interessen i de yngre
klassene, U10 og U14. Buøy fotball
SFO og Buøy IL har fått til et godt
og tett samarbeid, og idrettslaget

håper at dette kan bidra til å
rekruttere flere barn som ønsker å
spille fotball i klubben.
Vi vil gjerne benytte anledningen
til å takke våre trofaste sponsorer.
Vi setter utrolig stor pris på deres
støtte, som er av stor betydning
for driften av idrettslaget. Til

Buøy IL Året 2019
Buøy Idrettslag har i år feiret sitt
110-års jubileum. Buøy IL er med
dette et av de eldste lokale idrettslagene i Stavanger. Historien til
klubben er veldig interessant, og det
har ikke alltid vært like enkelt å drive
et idrettslag på Øynå. Det krever
engasjement fra nærmiljøet for å
skape idrettsglede på Buøy. Heldigvis
har vi gjennom disse 110 årene hatt
veldig mange som har bidratt for å
bevare og tilrettelegge for aktivitet
på Buøy.
Turnen er fremdeles veldig populær
og alle våre barnepartier er fulltegnet.
Vi har også flere aktive seniorer,
som deltar på diverse stevner rundt
omkring i Norge i regi av Buøy
Turnavdeling. Her er det fokus på
både aktiviteten og det sosiale.
For fotballen sin del har vi en
utfordring med lag i aldersbestemte
klasser. Vi samarbeider med Buøy
skole for å prøve å beholde størst
mulig tilbud på Buøy. Vi har gode

treningsfasiliteter og gratis trenerkurs
for foreldre som ønsker å starte lag.
Fra neste år vil vi kun kreve pliktig
NIF medlemskontingent, som betyr
at det koster kun kr 150,- og spille
fotball i Buøy på aldersbestemt
nivå. Dette er en prøveordning på
minimum 2 år. Ta kontakt med oss,
og vi vil hjelpe lagene i gang.
For a-laget ble det en sesong
som sportslig sett må kalles en
mellomsesong. Jeg ønsker å takke
Adil Lakrimi for hans jobb som
hovedtrener de siste 2 årene. Det
er også gledelig å kunne ønske
Daniel Berntsen velkommen som ny
spillende hovedtrener for Buøy A-lag
de neste sesongene. Daniel har også
med seg et sterkt team med Martin
Håland og Anders Berntsen. Det kan
bli kjekt på Buøy i sesongen 2020.
Buøy IL ønsker å takke sponsorer,
foreldre, trenere, lagledere og frivillige for bidraget i løpet av året. En
spesiell takk går til Bingo-komitéen

Buøy-Postens redaksjon:
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dere alle: Tusen takk for at dere
støtter idretten på Buøy! Vi håper
alle Buøyvenner og lesere gir litt
tilbake, og benytter dere av våre
sponsorer sine varer og tjenester!
Med sportslig hilsen,
og ønsker om en god jul!
Rune Svindland

som i en årrekke har bidratt med
inntekter til klubben. Bingoen er
veldig populær, og er også en sosial
arena for mange. På årets julebingo
ble det satt ny rekord med hele 140
deltakere. Vil også gi en ekstra takk
til alle med ærestegn i klubben for
bidragene i løpet av alle år.
Jeg har tidligere nevnt at klubben er
basert på 100% frivillig arbeid. Vi
er en gjeng i styret som møtes ca. 1
gang i måneden, og så har vi hver
våre oppgaver som vi jobber med
mellom møtene. Vi er nå ca. 10 stk.,
hvor noen er mer aktive enn andre.
Vi har behov for flere som ønsker
å bidra i klubben innen økonomi,
medlemslister, sponsorer, web,
dugnad og styrearbeid. Ta kontakt om
du ønsker å bidra i Buøy IL!
Buøystyret ønsker alle lesere,
medlemmer, foreldre og sponsorer en
riktig god jul!
Med sportslig hilsen Kjetil Knutsen

Rune Svindland (redaktør)

Buøyposten trykkes i 4.500 eks.og distribueres av
idrettslagets styre til alle husstander i bydelen.

Forsidebilde:
«Make Buøy Great Again»
Fotograf: Asle Sletthaug

Ansvarlig utgiver: Buøy Idrettslag
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Buøy Idrettslag 110 år
Buøy Idrettslag feirer 110 år i 2019, og dette ble markert med en
storslagen jubileumsfest på klubbhuset nå i høst. Her er en gjengivelse
av styreleder Kjetil Knutsen sin tale på jubileumsfesten, utsmykket med
bilder av kjente og kjære feststemte festdeltakere:
Kjære alle Buøyvenner!
For 10 år siden feiret
mange av oss idrettslagets
100-års jubileum. 100 år er
veldig lenge, og nå har det
faktisk gått hele 10 år siden
dette jubileet. For å få full
oversikt over den eldre
historien til Buøy IL, kan
jeg anbefale alle å lese 100års jubileumsboka (som det
fremdeles er mulig å skaffe
seg, om noen mangler
denne – jeg tror det er ca.
20 eksemplarer igjen).
Jeg ønsker å ta en liten
oppsummering fra
stiftelsen av Idrettslaget.
Buøy ble stiftet som
Buøens Turn- og Idrettsforening 24. oktober 1909,
av Ole A. Henriksen. I
1910 ble det opprettet en
dameavdeling, og navnet
ble endret til Buøy Turnog Idrettslag. Fotballen ble
først etablert i 1913.

Jeg blir fascinert av
den gamle historien til
idrettslaget. De hadde
på ingen måte en enkel
reise, og da som nå var
idrettslaget avhengig av
frivillig innsats. Turn og
fotball var fordelt i to
adskilte klubber fra 1920,
Buøy Turn og Idrettslag og
Buøy Sportsklubb.

Sportsklubben ble stiftet 8.
mai 1925 – og ble etablert
for å kunne gi et tilbud
til de som ønsket å spille
fotball. På dette tidspunktet
var det en amper tone
mellom turn og fotball.
Sportsklubben vokste både
i aktiviteter og medlemmer
fram til etter krigen, og
deltok også i den illegale
fotballserien under krigen.
Etter krigen ble det forsoning mellom turnen
og fotballen, og Buøy
Idrettslag ble samlet til
ett idrettslag.
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Sammenslåingsdatoen
for de to klubbene var
14. juni, og klubbene ble
enige om at dette skulle
være stiftelsesdatoen.
Klubbene hadde også
eksistert selvstendig i flere
år, men det var naturlig
å ta stiftelsesåret fra den
klubben som hadde holdt
på lengst, altså 1909. Det
ble derfor vedtatt at Buøy
Idrettslags stiftelsesdato
skulle være 14. juni 1909.
Dette var også året da
Buøy-Posten ble utgitt for
første gang.
Nå skal jeg ikke si så mye
mer om historien – for de
som ikke kjenner historien
og folkene som har skapt
denne klubben, som vi alle
er så glade i, oppfordrer jeg
igjen på det sterkeste å lese
jubileumsboken fra 2009.
Det har nå gått 10 år
siden 100-års jubileet.
Idrettslaget har gjennom
disse 10 årene vært, og er i
endring. Mye er fortsatt det
samme. Vi har fremdeles
stort samhold i idrettslaget,
og tar vare på tradisjonene.
Vi opererer nå i henhold
til NIF sitt nye regelverk,
og idrettslaget har kun ett
felles styre. Vi har veldig
mange som stiller opp

frivillig og bruker sin tid
på idrettslaget, for å skape
aktivitet og engasjement
på Øynå. Da tenker jeg
særlig på de som bruker
utallige timer for å gi et
turn-tilbud til både barn
og de «litt» eldre. De som
år etter år sørger for at
det blir arrangert Bingo
annenhver uke. I fotballen
har vi også flere som har
stått på i generasjoner, og
som fremdeles er aktive.
Det er alle oss – som
er bærebjelken i Buøy
Idrettslag.
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I løpet av de 10 siste årene,
har vi også startet en ny
avdeling i idrettslaget;
basket ble opprettet som
egen avdeling i Idrettslaget
15. august 2017 i et
ekstraordinært årsmøte.
De som kjenner Idrettslaget, vet at vi nå har en
del utfordringer i forhold til synkende antall
medlemmer. Turnen
går fremdeles som det
«suser» og har fulle
partier. Basketen, som er
ny, er selvsagt en positiv
nykommer i Idrettslaget.
Det er i fotballen vi har
de største utfordringene.
At Buøy Skole nå kun
er barneskole, har ført til

at ungene (for fotballen
sin del) trekker til sine
klassekamerater på
Hundvåg når de begynner
på ungdomsskolen. Det må
jo også sies, at det er for
få foreldre på Buøy som
engasjerer seg i å etablere
og sørge for aldersbestemte
lag på Buøy.
Jeg vil igjen referere til
historien; det er ikke
første gang vi har slitt med
synkende medlemstall
på Øynå – det har skjedd
før, men vi kommer alltid
sterkere tilbake igjen.
Vi har uansett i en periode
jobbet i styret med tiltak
for å snu trenden (særlig
innen fotballen), og det er
en glede for meg å kunne
dele noe av dette med dere
i kveld. Vi har et navn på
dette initiativet – og det
kommer fra selveste Mr.
Buøy (Asle Sletthaug) –
«Make Buøy Great Again!»

Her er tre konkrete tiltak:
1. Vi skal kun kreve pliktig
medlemskontingent,
som vil si kr 150,- for
barn under 13 år for
fotballavdelingen. Vi
håper at dette fører til at
ingen ikke ønsker delta
på grunn av at det koster
for mye.
2. Vi har også godt nytt i
forbindelse med a-laget
– hvor vi har etablert
en komité bestående av
ildsjeler som skal bistå
klubben med en ekstra
satsning de neste årene,
slik at a-laget igjen skal
fremstå som et flaggskip
for fotballavdelingen.
3. Det er også en glede å
kunne bekrefte at vi
har signert ny hovedtrener for a-laget for
kommende sesong, og
det som er ekstra kjekt
er at det er en som
kommer fra klubben
– og som nå kommer

hjem igjen. Dere har
kanskje lest at han gir
seg i Vidar, og da er det
vel ingen overraskelse
at jeg kan annonsere
at Daniel Berntsen har
signert som spillende
trener for Buøy!
Avslutningsvis vil jeg
takke alle som er tilstede
for at dere har kommet i
dag, forå feire dette jubileet
og klubben i vårt hjerta.
Jeg vil avslutningsvis lese
første vers av lagsangen
til Osvald Svendsen – for
å minnes alle som har
bistått Idrettslaget gjennom
historien:
De som den gang
tok det tunge tak,
De som stiftet Buøy Idrettslag,
Vi dem en tanke sender.
Løft dem høyt
på sterke idrettshender
Gi dem et hurra!
Lenge, Lenge leve dem.
Hurra !

Bilder fra jubileumsfesten viser Sissel Sværen og Monica Sletthaug, som stråler om kapp, Helge Gabrielsen i
sitt ess, Solbjørg Rygh i storform, Turid Husebø som poserer villig for fotografen - og på denne siden Mr. Buøy
Asle Sletthaug, som nyter en ekte Havannasigar for anledningen.
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Flaggskipet endrer kurs

Buøy fotball har alltid vært stolt
av sitt a-lag, og det strekker seg
helt tilbake til stiftelsen av klubben
i 1909. Det å komme opp på
«Hompen» gjør noe med deg. Trærne
vaier i vinden og musikken siver ut
av pop anlegget. Kiosken har åpnet
og nytraktet kaffe kjennes på lang
avstand. Trofaste Buøy supportere
kommer opp av skogen og gjør
seg mentalt klar for kamp. Praten
sitter løst mellom generasjonene og
fellesnevneren vil alltid være:
ME É BUØY
Flaggskipet har fått rev i seilene, og
vi kan med glede introdusere at en
hjemvendt Buøygutt, skal ta på seg
Buøy drakten atter en gang.
Daniel Berntsen blir spillende trener
de neste sesongene, og med seg får
han Martin Haaland – som også
vil bidra på banen så vel som fra
trenerbenken. Berntsen-navnet er
kjent for de fleste med Buøyblod i
årene.
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Anders Berntsen, som er Daniels
storebror, går samtidig inn som
sportslig leder i Buøy. Daniel
og Anders er som brødre flest,
gode kompiser og attpåtil også
naboer. Dette var også for begge
en kjempemulighet til å gjøre noe
sammen. Anders gikk en annen
vei en Daniel fotballmessig, men
kan allikevel se tilbake på en kjekk
fotballkarriere. Han fikk noen
sesonger på a-laget til Buøy, og
fortsatte med spill for b-laget, samt
gjesteopptreden på treninger og
kamper i 2019-sesongen.
Daniel har en lang spillerkarriere
bak seg på et høyt nivå. Han spilte
herlig Buøyfotball til 14-års alderen,
før han gikk til Hundvåg. Før
2006-sesongen vendte Daniel tilbake
som Buøyspiller igjen, og bidro på
a-laget i tre sesonger før turen gikk
til Vidar. Her ble Daniel i to år før
Randaberg banket på døra, og ønsket
hans tjenester. Sesongen 2011 ble
Daniels høydepunkt, hvor han fikk
prøve seg i 1. divisjon. Randaberg
rykket ned året etterpå og Daniel

spilte ut 2012-sesongen i 2. divisjon,
før han vendte nesen tilbake til Vidar
hvor han avsluttet sin karriere på et
høyt nivå etter inneværende sesong.
Med seg i teamet kommer også
«Okka Bu» Martin Haaland, som
startet sin karriere i EIK. Han spilte i
EIK frem til han ble 19 år, før turen
gikk til naboklubben Eiger. Martin
ble i Eiger i to sesonger før turen gikk
tilbake til EIK, men så ønsket Martin
å se mer av verden og turen gikk til
Ålgård i halvannet år. Sesongene
2016-18 spilte Daniel og Martin
sammen i Vidar. Her dannet de et
godt vennskap, som vi får høste godt
av i Buøy de neste årene.
Når Buøy-posten tok en prat
med 3-er banden, ble praten fort
skrudd over på hva som betyr noe
på Buøy. Gjenskape den gode
garderobekulturen som alltid har
vært på Buøy, og kanskje det
viktigste av alt:
Få Buøy opp og frem igjen
på kartet i lokalfotballen!
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For å klare dette må det en del
forandringer til. Det å skape et
miljø igjen, ha det gøy på trening/
kamp og ikke minst få snakkisen
opp igjen når det gjelder Buøy, vil
være 3 viktige faktorer som alle er
samstemte om. Med oss i samtalen
var også Mr. Buøy (Asle Sletthaug)
som også understreket at dette er et
steg i riktig retning.
Daniel og Martin er begge vinnerskaller som hater å tape, men
samtidig reflekterte på at laget er
det som betyr mest. Dra i samme
retning og ikke minst ha evnen til
å løfte hverandre, vil være fokus
i oppkjøringen. Det å skape en
treningsvillig gjeng som gleder
seg til hver trening/kamp, vil bli
ingrediensen i planen for å løfte
Buøy til et nytt nivå igjen.
Begge har lang fartstid på banen
og ikke minst på et høyt nivå, som
garantert vil være viktig når de
tar fatt på treneransvaret. Deres
erfaring/kompetanse vil være gull
verdt for klubben.
Fra venstre: Daniel Berntsen,
Anders Berntsen og Martin Haaland.

Når det gjelder klubben generelt så
er Anders veldig tydelig på at Buøy
har en jobb å gjøre når det gjelder
og få klubben mer synlig. Fokus
på rekrutering i klubben, være
mer tydelig på veien vi ønsker
å gå, og ikke minst hva vi kan
forbedre under selve kampdagen.
Få åpnet klubbhuset for alle, skape
et samhold mellom spillerne og de
ekte Buøy-sjelene som kommer
opp for å se sitt flaggskip kjempe
om poeng.
Sammen kan vi flytte fjell,
men vi må alle bidra
Vi kan meddele dere at dette
teamet sitter og tripper for å
komme i gang med sesongen
2020. Buøy har nå fått to trenere
som vil gi alt, og bidra til at Buøy
atter en gang blir å regne med i
lokalfotballen i regionen.
Med sportslig hilsen
Norvall Gjellestad, utsendt
reporter på vegne av Buøy-Posten

Faksimile fra Rogalands Avis,
14. november 2019

KR. 100,PRIS

Særtrykk
av
Buøybilde
På oppfordring har vi fått trykket opp omslaget til jubileumsboken som særtrykk.
For de av dere som vil ha dette kan det kjøpes hos:
Kjell G. Lund,
eller
John Arild Øvrehus,
mob.: 938 42 933
mob.: 992 66 998
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Juleavslutning i turnen

Foreldre og barn 3-4 år og Gym Lek/ Turn 4-5 år

201912_Buøyposten.indd 8

05.12.2019 12:31

BUØY-POSTEN DESEMBER 2019

Side 9

Stevneparti jenter 1.kl. og oppover.

Kanskje kommer nissen..?
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Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg • www.bluoffshore.no
VAKTTELEFON (+ 47) 474 63 9 50
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Kretsturnstevne for voksne
på Brusand 2019

Fra venstre: Hilde A. Hellevik 8.
kjede, Hilde L. Jonassen 3. kjede,
Liv Bente Furdal 7. kjede og
Solbjørg Rygh 15. kjede.
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RØRservice a.s

Aut. rørleggerfirma - Eiganesveien 16 - 4008 Stavanger - Tlf. 51 53 01 90

Uke nr.:
Dag

Til:
Ordre nr.

Arbeidssted

Arbeidets a

Mandag

Tirsdag

Onsdag
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Årsavslutningsfest breddelag
Tradisjonen tro ble det
arrangert årsavslutningsfest for breddelagene på
Klubbhuset, og spillerne
fikk sin velfortjente pokal
for gjennomført sesong
2019.
Bildene viser
MIX8 (øverst) og
MIX7 (nederst).
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Buøy
Basket

Det har vært et noe roligere år for
oss nå i 2019/20 sesongen. U16
som skulle bli U17 ble avviklet i
sommer. Spillere ble eldre og fant
nye veier, mens andre tok steget
opp. Lagets toppscorer i fjor,
Ben Samuelsen, spiller nå med
Stavanger U17 og vi heier ham frem
fra denne siden av brua.
Herrelaget ble ved sesongslutt i fjor
plaget av skader, noe som fortsatte
inn i årets treningsstart. Det, i tillegg
til at to spillere flyttet utenlands,
gjorde at valget falt på å ta en
sesong uten seriespill. Gruppen
holder fortsatt koken med to
treninger i uken, og hadde nettopp
treningskamp mot Studentlaget
UiSI.
UiSI, som for tiden kjemper om
topp plassering i serien stilte til
kamp i Hundvåghallen, og det
ble en jevnspilt match. Vi bar
preg av lite kamptrening og lå
under store deler av kampen, men
heldigvis kuttet vi ned forspranget
i sluttminuttene. Med 12 sekunder
igjen på klokka, hadde vi mulighet
til å sette kampen likt med en 2
poenger eller ta ledelsen med 3. Det
endte opp med bra forsvar fra UiSI,
og en velkjempet offensiv retur
og putback fra Bart – som sendte
kampen til 5 min. ekstraomgang.
I ekstraomgangen var begge lag
slitne og det ble lite poeng. Det var
likt igjen, men vi trakk denne gang
det lengste strået med en 3 poenger
i sluttsekundene, som holdt til seier
når klokken gikk.
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Bak f.v.:
Erlend, Peder,
Marcel. Foran f.v.:
Jacob og Halvar.

Toppscorerne i kampen var:
Bart: 17p, Teymur og Arve: 15p
Årets store lyspunkt er interessen
i de yngre klassene, U10 og U14.
De er veldig ivrige på å lære, og
sistnevnte har også nylig fått teste
ferdighetene sine på banen.
I starten av november ble vi invitert
til treningskamp mot Stavanger i
Tastahallen. Gjengens første kamp
noensinne, noe som viste litt igjen
i første omgang. Stavanger stakk
av 10-0 i starten. Vi var preget av
nerver og fikk ikke ballen til å falle
i kurven. Liten pause og ny omgang
avgjorde alt. Vi dominerte plutselig
2 qt. og stillingen til pause var nå
13-17 til Buøy. Dette satt en glød
i spillerne, som jobbet livet av seg
kampen gjennom. Jacob og Halvar
tok så å si det som var av returer og
Peder løpte inn en haug med gode
fastbreaks.

Verdt å nevne var også kampens
langskudd. Dette stod Jonatan for,
og det ble sust avgårde et langt
stykke bak 3pt linja.
Guttas første kamp endte med
hardkjempet 5p seier 33-28, og vi
ser frem til fortsettelsen her.
Toppscorere:
Peder: 16p
Jacob: 8p
For de som er interesserte i å
prøve basketball så er treningstidene for yngre som følger:
Mandag: Hundvåg gymsal
18.00-19.00: U10
19.00-20.00: U14
Onsdag: Skeie gymsal
18.00-19.00: U10
19.00-20.00: U14
Torsdag: Hundvåghallen
20.00-21.00: U14
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Buøy FFO

Buøy fotball SFO og Buøy IL har fått
til et godt og tett samarbeid, og vi
håper at dette kan bidra til å rekruttere
flere barn som ønsker å spille fotball i
klubben så vel som på FFO.
Thor-Jørgen Skjelbred har hovedansvaret for FFO, og har fått hjelp
fra Buøy IL’s Rudolf Waage. Det er i
dag 9 gutter som deltar på FFO, og de
trener hver mandag.
Sammen med Buøy IL arrangerte vi
en liten juleavslutning for barna på
klubbhuset. Her fikk de pølser, brus
og kakemenner. Alle fikk hver sin
Buøygenser, og de fortalte ivrig hva
de har gjort på FFO i år. En utrolig fin
og kjekk gjeng som ønsker enda flere
barn velkommen til å være med på
FFO neste år.
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Gutter 8 i SR-Bank Cup
Fra venstre:
Kristian Kroknes
Matheo Brurok
Noah Sundheim
Ahmad Ahmad
Paul Wold
Audun Tesdal Haram
Arn Skjæveland
Adem Okutan
Ikke til stede:
Nina Kedzior
Trenere:
Alfred Haram
Knut Kroknes

Turn sommeravslutning

Foreldre og barn 3-4 år
og Gym Lek/ Turn 4-5 år.
Stevneparti jenter 1.kl. og
oppover.
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ÅretsBUØY-POSTEN
julepresang!
DESEMBER 2019

Kun
20
bøker
igjen!
Førjulstilbud:

300,Kun i desember

Hillevågsveien 100 • 4016 Stavanger
e-post: job@all10.no • www.all10.no

I 2009 feiret Buøy Idrettslag
sitt 100-årsjubileum, og i den
anledning ble boka “Me é Buøy” utgitt på eget forlag.
Etter fem års arbeid presenterte redaktørene Arne
Almås, Rolf Østbø og Rune Svindland ei flott bok, som
i tillegg til idrettslagets historie, også gir en fyldig
dekning av vår lokalhistorie så vel som spennende
innslag fra historien forøvrig.
Boka bør være obligatorisk for alle som har eller har
hatt tilhørighet til Buøy eller Buøy Idrettslag, så vel
som for alle som bor eller har bodd på by-øyene.
Boka er på 300 sider og koster kr 400,- pr eks., men
i desember selges boka i et begrenset opplag til nedsatt pris kun kr. 300,-!

Norge

Norge

Fikk du ikke kjøpt boka i fjor høst?
Du har ennå sjansen. Ta kontakt med enten
• Bente Hellevik Lund, mobil 976 75 969,
• Kjell G. Lund, mobil: 938 42 933
eller
• Rune Svindland, mobil: 911 13 401
e-post: rune.svindland@lyse.net

«Løp og kjøp!»
Anmeldelser fra lokalavisene:
”Overdådig klubbhistorie…”
”… et praktverk av en jubileumsbok.”
”… et familiealbum for en hel bydel.”
”For alle Buøypatrioter må det være en gave å få et
slikt verk…” Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad

”… 300 sider fullspekket med lokalhistorie.”
”… hører hjemme i bokhyllene til alle som har eller
har hatt noe med idrettslaget å gjøre.”
”… en bok for alle på Buøy og byøyene…”
Karoline Reilstad, Rogalands Avis
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Butikk
Matåp åpent kl. 09
ent kl.
07-22 19 (17)
(08-20
)

mber: ing
e
s
e
d
Hele hus-utstill
rkake
Peppe

Opplev et megapyntet julesenter
og kjekke aktiviteter for barn!
Julaften 09-13 - Nyttårsaften 09-15
14. desember kl. 12-14: Ansiktsmaling
22. desember kl. 14-18:
Vi har søndagsåpent og serverer
kundene gløgg og pepperkaker

HUNDVÅGSENTERET

Gode kjøp til
hyggelige anledninger!

Velkommen inn til en hyggelig handel!

Tlf. 90263020
@hundvagblomster

MATCH HUNDVÅG
TLF: 51 89 22 40

@MatchHundvag

Ta turen innom oss – og se utvalget!
Vi har også hudbehandlinger.
Åpent: kl. 9-19 (9-17). Tlf. 51 12 33 70.
Følg oss gjerne også på Facebook.

Thai Cafe
Restaurant & Take away

Tel. 51328800
ÅPENT 10-20 (13-20)

Man-Fre og Lør 9-17. Tors. 9-19

Klær til damer i alle
sine blomstringsfaser

HUNDVÅG JERN OG FARGE A/S
Hundvågsenteret i Hundvågkrossen
Telefon: 51 86 30 00. www.jernia.no

Tlf. 470 11 854
@Damå

Følg oss også på @JerniaHundvaag

Ta juleturen innom!
Følg oss også gjerne på facebook – @hundvågsenteret
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VELKOMMEN TIL

CIRCLE K
HAUGESUNDSGATEN
ALLTID REN OG
SKINNENDE BIL

LYST PÅ NOE GODT?

CIRKLE K HAUGESUNDSGATEN
Haugesundsgaten 3
4014 Stavanger
Tel. 51 89 30 25
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