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Hausten er over oss, det blir mørkare, me får 
overdose av vind og regn, det blir kaldt – er  alt bare negativt 
med denne tida? Sjølvsagt ikkje – i Klepp IL er hausten knall-
kjekk! Turnen og barneidretten har høgsesong med masse 
barn og vaksne på inne-aktiviteter. Håndballen har starta 
sesongen, og har nettopp gjennomført nok eit flott Potetcup 
arrangement. Fotballen avsluttar ein lang kampsesong der 
spesielt toppserielaget vårt imponerer, og leverer den beste 
sesongen på mange år. For deg som ikkje er direkte med på 
desse aktivitetane, ta turen ned på stadion eller ”kunsten” 
på kvelden, og fang opp stemninga med spelarar og trenarar 
i full aktivitet i flomlys - magisk. Eller, stikk innom idretts-
hallen når du ser det er folksamt i helga og få med deg eit 
par håndballkampar - like magisk. Eller nå når det nærmar 
seg jul, få med deg turnen si juleoppvisning – også det er 
magisk.

Men, me i Klepp IL ønskjer endå meir 
aktivitet, både innanfor områda vi i dag drive med og inn-
anfor nye områder. Tidene forandrar seg, og det betyr at 
idrettslaget også må ”følgja med i timen”, og tilby aktiviteter 
som treff folk. For å få til dette må me ha tilgang på gode 
og moderne anlegg. Nettopp dette grip direkte inn i planane 
Klepp Kommune nå arbeider med for sentrumsutvikling 
og for fysisk aktivitet. For Klepp IL er det viktig med nye 
satsingar både mot uorganisert aktivitet, og mot nye aktivi-
teter som treng inne-anlegg. Mest konkret nå er planane om 
fleirbrukshall i Kleppekrossen, eit initiativ som passer 100% 
med Klepp IL sin viktigaste sak på anleggsida. Idrettslaget 
manglar hallkapasitet for håndballen, og har også konkrete 
planer for andre innandørsaktiviteter som passer inn i ein 
fleirbrukshall. Ny fleirbrukshall vil også gi eit sterkt forbe-
tra tilbud til andre lag og organisasjonar i Klepp Kommune 
som drive med nisje-aktiviteter, og manglar anleggstilbud 
i dag. Klepp IL har eit sterkt ønskje om at ny fleirbrukshall 
blir bygd så fort som mulig, og at denne blir bygd tett opp 

til stadionanlegget. Alternativt at hallen blir bygd tett opp 
til turnhallen, eksisterande idrettshall og symjehallen. Og, 
Klepp IL vil være med å påverke kva som skal inngå i fleir-
brukshallen.

Dersom du som medlem eller                        
støttespelar til Klepp IL har innspel til kva ein ny fleirbruks-
hall i Kleppekrossen må kunne tilby, så ta kontakt. Me treng 
innspel til både eksisterande aktiviteter og aktiviteter for 
framtida. Dette vil me ta med i vårt interne arbeidt, og i dia-
logen vår inn mot politikarar, administrasjon og idrettsrådet 
i Klepp Kommune.

Lykke til med vår- og sommar-sesongen!
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Jarl Haugland
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Klepp IL får til mykje i 
dag, men me vil endå meir

L
E

D
E

R
E

N

Jarl Haugland

IDRETT ER MAGISK – 
MEN NÅ VIL ME HA FLEIRBRUKSHALL!

REDAKSJONEN GRATULERER KVINNER 
ELITE MED FLOTT 4. PLASS I TOPPSERIEN
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   Tor Åge Risnes

2017 har vært en spennende sesong, 
med utskiftinger både på trener- 
og spillerside, men endte med en 
flott fjerdeplass i Toppserien, beste       
resultat på mange år. 
Fjorårs-sesongen var ikke som forventet, og vi klarte ikke å 
følge opp 6. plassen fra året før. 2016  endte med en  skuf-
fende 10. plass. Etter sesongen søkte JonPall nye utfordrin-
ger på Stord, og Olli Harder tok over ansvaret som hoved-
trener. Med seg på laget fikk han sin gamle kollega fra tiden 
i Amazon Grimstad, Nick Lofthus, som assistent-trener og 
ansvarlig for 2’er-laget – Klepp Akademi. 

Det ble også utskiftninger og fornyinger på spillersiden – 
Tameka Butt og Kirsty Yallop har kommet inn med god 
rutine og internasjonal erfaring. I tillegg kom lokale spillere 
kommet – Hanne Kogstad og Ine Kristoffersen fra Hinna og 
Elisabeth Terland fra Bryne. Vi har også spillere som har tatt 
steget opp i A-stallen fra Klepp Akademi.

Sesongoppkjøringen ble litt spesiell – for første gang på 
mange år var vi ikke på treningsleir på La Manga, da NFF har 
lagt om modellen for støtte til denne treningsleiren. Valget 
ble dermed å ha hele sesongoppkjøringen hjemme, med 
treningskamper mot guttelag, og de Toppserielagene vi fikk 
til å møte.  Vi hadde en god sesongoppkjøring, med god og 
variert trening. 

Resultatene i treningskamper var varierende, men vi fikk 
god matching, og fikk trent på de ulike elementene i opp-
byggingen av spillet vårt. Stallen så sterk og bra ut, og vi 
satte oss en målsetting om topp 5.

Vi var spente før første seriekamp – Lillestrøm borte. De 
hadde også hatt store utskiftninger både på trener- og 
spillersiden, så å starte sesongen mot dem kunne være en 
fordel. Tap 6-1, ett rødt og 2 gule kort ble en tøff start på 
sesongen, men jentene viste god omstillingsevne, og fulgte 
opp med seier 4-2 over Grand Bodø i første hjemmekamp 
for sesongen, og deretter 5-0 seier over Medkila i Harstad. Vi 
kom godt i gang, og gikk til EM-pause med 23 poeng.  

Etter sommerpausen har noen spillere flyttet på seg pga   
studier, Maria Thorisdottir har gått til Chelsea, og vi har 4 
spillere som har vært ute med skade/sykdom store deler av 
sesongen. 

Vi har dermed vært en redusert tropp i høst – og kombinert 
med spillere på landslagsoppdrag med U-landslagene har 
det til tider vært utfordrende både på trening og inn mot 
kamp. Men det har åpnet muligheten for noen av Akademi-
spillerne våre til å ta steget opp i A-stallen. 

Gry Tofte Ims var også raskt tilbake etter fødsel, og har vært 
viktig for at vi har holdt den kursen vi har gjort i høst.

KLEPP KVINNER ELITE 2017

Spillergruppen 2017

Nærbø. Tlf. 51 79 10 10
www.reimeoglode.no
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Fasiten er at vi har hatt en flott høstsesong – så langt har vi 
tatt 16 poeng, er sikret minimum 4. plass og har mulighet til 
bronsemedalje i siste serierunde hjemme mot Arna-Bjørnar 
– hvis Stabæk taper sin siste kamp. Her blir det spenning 
til siste slutt! Gjennom sesongen har vi vært helt på høyde 
med lagene foran oss på tabellen, Lillestrøm slet mot oss 
her på Klepp, Avaldsnes slo vi hjemme og fikk en god revan-
sjering for at de slo oss ut i kvartfinalen i NM på straffekonk 
etter utligning på overtid, og Stabæk slo vi på Nadderud. 

Vi har god støtte av publikum på hjemmekampene våre. Vi 
ser at interessen rundt laget er bra, og tilbakemeldingene 
fra publikum er at vi har gode arrangementer med godt 

sportslig innhold på banen – dette setter vi stor pris på! 
Spillere og trenere er også flinke til å bruke Sosiale medier 
både i markedsføring av kamper og Klepp Elite som mer-
kevare, og vi har fått mye positiv oppmerksomhet rundt 
klubben.

I Cupen ble det som nevnt exit i kvartfinalen for A-laget 
etter tap mot Avaldsnes etter å ha ledet 1-0 til full tid. Med 
utligning på overtid gikk det først til ekstraomganger, deret-
ter til straffespark, der Avaldsnes trakk det lengste strået.

J19 måtte også se seg slått i kvartfinalen i år, mot Lyn. 
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Gjennom sesongen har vi sett at vi kan spille jevnt mot de 
beste lagene i Topperien, men kan bli straffet hardt for enkle 
feil.  Nivået i Toppserien er høyere enn på flere år, og det er 
også lenge siden det har vært så jevnt som nå. Lillestrøm har 
jo sikret seg gullet, Avaldsnes sølv med 45 poeng. Stabæk 
ligger på 3. med 40 poeng og Klepp 39 før siste serierunde. 
Plassene 5-7 har alle 34 poeng, 8. plassen 30 poeng. 

Vi har en ung spillerstall med stort potensiale, det er flott å 
se at de unge spillerne tar vare på mulighetene sine når de 
får dem, og viser at de er modne for oppgavene de møter ved 
å spille på det øverste nivå i Kvinnefotballen! Samtidig er det 
viktig å ha tålmodighet og forståelse for at normen faktisk 
ikke er å spille i toppserien når man er 17-18 år gammel. I 
løpet av sesongen er det flere av spillerne våre som har vært 
innom sine respektive landslag, noe vi er stolte over. Vi har et 
stort fokus på spillerutvikling, og i høst er Astrid Grøttå Ree 
tilsatt som Toppspillerutvikler hos oss. Å øke kapasiteten på 
trenersiden skal være med på å løfte frem og realisere det 
potensialet som ligger i spillergruppen og individuelt hos 
spillerne.

Olli er nominert til årets trener, Tameka er nominert både til 
årets angrepsspiller og årets spiller i Toppserien!

Vi er godt i gang med planlegging av neste sesong. Vi jobber 
mot aktuelle spillere, og vi har fremdeles ambisjoner om å 
etablere oss blant de beste lagene i landet, og være med og 
kjempe om medaljer også i årene som kommer.  

Takk til publikum som kommer på våre hjemmekamper, 
dere er en viktig støtte for oss. Vi håper ennå flere finner 
veien til stadion neste sesong, og er med på å løfte Klepp-
damene frem til nye høyder! Vi retter også en stor takk til 
våre sponsorer og støttespillere som bidrar til å legge ram-
mene for jobben jentene skal gjøre!

Dette året har KKE hatt 3 lag i serien for senior kvinner – 
Toppserielaget vårt, Klepp Akademi (rekrutteringslaget) i 2. 
divisjon, og Klepp 3 i 3. divisjon. I tillegg har vi et J16 lag i 
serien. Stor aktivitet med andre ord! 
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Klepp Akademi har denne sesongen bestått av rundt ti spil-
lere i alderen 16-20 år. De har trent fire ganger i uken og spilt 
kamper i 2.divisjon på søndager. Kamptroppen har bestått 
av spillere fra Klepp Akademi og spillere fra KKE, men på 
grunn av skader, landslagsspill og lange reiser har også flere 
spillere fra Klepp 3 vært innom og spilt kamper i løpet av 
sesongen. Resultatmessig har det variert mye i serien og det 
ble en meget spennende sesongavslutning mot Sandviken 2 i 
Bergen. Før siste kamp stod hele fem lag i fare for å rykke ned, 
blant dem Klepp 2. Resultatet ble 1-1 og nok til at Klepp endte 
på 8. plass og dermed beholder plassen i neste års 2.divisjon. 

Klepp Akademi var også stammen i NM-laget J19 denne 
sesongen. Som regjerende mester trengte Klepp ikke spille 

kvalifiseringsrunden og gikk rett inn i første runde i NM. Der 
ble først Randesund feid av banen med 5-0 før Haugar i neste 
runde tapte 6-0. Resultatet førte laget til en spennende kvart-
finale i Oslo mot Lyn, samme lag som Klepp møtte og slo i 
fjorårets kvartfinale. Denne gangen hadde dessverre Klepp 
ikke marginene på sin side og tapte 1-0 og var ute av NM. 

Det har vært en stabil gjeng gjennom hele sesongen med få 
endringer i gruppen. Miriam Byberg debuterte i Toppserien 
med KKE mot slutten av sesongen. Etter lange reiser langs 
Vestlandet med retur seint søndags kveld venter nå en vel 
fortjent vinterpause med lettere trening og noe fri før opp-
kjøringen til neste sesong starter i januar. 

Bak fra venstre: Ingrid Kristine Bøe, 
Synne Thunheim Hove, Karen Kraft 
Vistnes, Kristin Rage (KKE), Madeleine 
Mellemstrand, Julie Austdal, Ina 
Kristoffersen (KKE)

Foran fra venster: Miriam Byberg, Helle 
Hagli Sønnervik, Anne Marie Fjeld, 
Karoline Dyrli Djuve, Kristine Tveter, 
Alice Håversen Lindseth og Maria Min 
Xiu Sørenes (KKE)

Foto Svein Erik Fylkesnes

Heia 
Klepp
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KLEPP 
KVINNER 
3. DIVISJON  
Klepp3 er et lag i Klepp Elite. Klepp3 er et «sosialt» lag, og 
spiller fotball fordi det er kjekt. Kan du ikke komme på 
trening pga skole/arbeid, er det helt OK. Vi håper jo at flest 
mulig klarer å planlegge det slik at de kommer på flest 
mulig treninger. Klepp3 er også et lag for spillere som vil 
prøve seg i damekamper. Det er et ganske stort skritt fra 
j16 til 3div. kvinner. Flere «tyvtriks» samtidig som du møter 
større spillere  

Vi spiller i 3.divisjon og i 2017 sesongen har det gått bra. I 
skrivende stund har vi vunnet 7 kamper, 2 uavgjort og 10 
tap. Vi møter de andre klubbene sine beste damelag og vi 
har klart oss bra. Karl Jr. Nærland er fortsatt trener for laget, 
han har holdt ut i flere år med de samme jentene, en fantas-
tisk mann!!

Vi prøver også å involvere «gamle» KleppElite spillere i laget, 
i år har Astrid Grøtta Ree vært med på flere kamper. Hun er 
helt fantastisk til å oppmuntre/veilede jentene under 
kampene.

Alle lag er best hjemme.
Derfor spiller vi rett og slett ikke  
bortekamper. Jæren er stort nok  
for oss. Lokalbanken er ett lag.
Plassert sju bra plasser på Jæren.

Vi spiller alltid 
på hjemmebane

Telefon 03290
www.jaerensparebank.no

Bryne ◊ Jærhagen ◊ Kleppe
Kvernaland ◊ Undheim
Varhaug ◊ Vigrestad

Bak fra venstre: Josie M. Kuhnert  (j 16), Thale E. Bjørkedal, Vilde B. 
Honningsvåg, Karen Tveiten, Emilie Vigdel, Thea E. Sæland, Gøril 
Vigdel, Margrete K. L. Jørgensen, Astrid G. Ree. Foran fra venstre. 
Vilde E. Bjørkedal, Camilla Vølstad, Sina E. Bjørkedal, Maren O. Sele, 
Erika P. Sele, Elen M. Pedersen.  Foran. Åse Skarding. Ikke til sted: 
Sofie Erga. 

SIMPLY CLEVER

Vassbotnen 6, 4313 Sandnes. Tlf: 24 03 19 50. www.skodaforhandlere.no/moller-bil-forus 

Nye ŠKODA KAROQ – se den hos oss, Møller Bil Forus.

Nye ŠKODA KAROQ har alt du forventer av en SUV, og nå kan du se den hos oss. KAROQ er fullvoksen både på utstyr og motor, du 
kan velge både automat og 4x4. Den er smart som ŠKODAer pleier å være, og på topp når det gjelder sikkerhet, assistentsystemer og 
tilkoblingsmuligheter. Noen vil kalle den KODIAQs lillebror – vi kaller den den store lillebroren. Motorjournalistene har allerede kalt plassen 
imponerende både for passasjerer og bagasje. www.skoda.no/karoqtur

ŠKODA KAROQ fra 323.900,-*

KLAR FOR BESTILLING 
OG PRØVEKJØRING NÅ!

NYE ŠKODA KAROQ

ŠKODA KAROQ fra

323.900,- *Drivstofforbruk og CO2-utslipp 117/100km, 4,4 g/km. Pris KAROQ fra kr 323.900,- levert forhandler. Årsavgift kommer i tillegg.

FAKTA OM KLEPP IL
MEDLEMMER:

VISSTE DU AT..?

Klepp IL totalt    1117 personer

Håndball     203 personer 

Håndball HU-lag         34 personer

Kvinner Elite        70 personer

Fotball Bredde    375 personer

Turn/barneidrett/trampett  357 personer

- 5 barn og unge driver med både håndball, fotball og turn

- 71 barn og unge driver med både håndball og fotball

- 18 barn og unge driver med både håndball og turn 

- 11 personer deltar på prosjektet «Folkepulsen» 

- Klepp IL har hatt 29 ulike styreledere siden stiftelsen i 1919

- Klepp IL har utdelt 54 ærestegn i sølv og 6 ærestegn i gull siden 1959

- Klepp IL har utdelt 57 innsatspokaler siden 1965

- Klepp IL har over 100 samarbeidspartnere og sponsorer

- Kvinner Elite har beste plassering siden 1999 med 4. plass i Toppserien 2017

- Kvinner Elite har spilt 5 Cup-finaler
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Tallak Nærland

Utgangspunktet for årets sesong var litt rar. I fjor vant 
vi 4.divisjon og ble kretsmestere, men uten å rykke opp! 
Omleggingen av divisjonssystemet sørget for dette. En rekke 
lag rykket ned både fra 3. og 4.divisjon og dermed bestod 
årets 4.divisjon av langt sterkere lag enn tidligere år.

Før årets sesong bestemte vi trenere oss for å fortsette 
å satse utelukkende på egne, lokale spillere. Sven Andre 
Kyvik kom hjem igjen fra Lura og Arve Gimre tok turen fra 
Havdur, mens Jarle Madland og Sanel Bojadzic ble hentet 
av Vidar i 2.divisjon. Kjekt å kunne levere spillere til så høyt 
nivå, men likevel tungt å miste to av våre beste. Vi hadde 
dermed ingen konkret målsetning om tabellplassering 
denne sesongen, men var iallefall fast bestemte på å skulle 
kjempe på øvre halvdel.

Når vi oppsummerer etter endt sesong, så er vi relativt for-
nøyde. 3.plass i en kraftig forsterket divisjon er bra og vi har 
vært veldig gode på vårt beste. Imidlertid har guttene ikke 
taklet motgang like bra og vi har dermed gått på flere stygge 
tap. Den mentale biten er også viktig og her har Klepps unge 
gutter fortsatt mye og lære. 

En stor grunn til optimisme er at gjennomsnittsalderen i 
troppen trolig er lavest i divisjonen. En rekke juniorer har 
bidratt på årets Klepp-lag. Det har i stor grad gått ut over 
hverdagen til juniorlaget og vi skylder deres trenere Torleiv, 
Knut og Henning en stor takk! I skrivende stund jobbes det 
iherdig med å styrke juniorstallen for neste år, slik at det 
blir enklere å drifte dette laget også.

Klepp har en klar ambisjon om å være lag nummer to på 
Jæren. Frøyland har de siste årene spilt i divisjonen over, 
men har nå tapt terreng. Klepp skal opp minst en divisjon 
på sikt, men da må klubb og rekruttering være klar for det. 
Vi nærmer oss med unge og lokale gutter, og disse tok i år 
10 av 12 mulige poeng mot Voll og Rosseland. Det sportslige 
apparatet må se an troppen før vi setter noen målsetning 
for neste år. Det blir uansett naturlig å skynde seg langsomt 
for å fremstå som en klar nummer to på Jæren!

Klepp 2 er også blitt en viktig del av det sportslige tilbudet 
i Klepp. Dette laget ble startet i fjor og har nå feid gjennom 
hhv 7. og 6. divisjon. Neste år får man altså prøve seg på 
nivået under A-laget. Laget har bestått av en fast stamme på 
3-4 spillere, en rekke av reservene på A-laget og en god del 
unggutter. I år har faktisk aldersbredden strukket seg fra 14 
til 47 år og laget er ubeseiret i hele år. Ja, det blir mye tøf-
fere neste år, men da har vi iallefall et skikkelig kamptilbud 
til samtlige. På Klepp 2 er det alltid godt humør og de unge 
spillerne blir tatt godt i mot. Takk til Jan Egil og de ca 40 
spillerne som har bidratt på laget i år :-)

KLEPP HERRE A 
OG KLEPP 2

   Vi bygger

FRAMTIDEN

–stolt sponsor av Klepp idrettslag

www.blockberge.no

Kaptein Asgeir Jakobsen og Hugo Waaland

Marius Santos Osmundsen og Sebastian Hegre Jåtten

Årets spiller Herre A        Hugo Waaland

Innsatspokalen Herre A   Asgeir Jakobsen

Best utvikling Herre A      Sondre Kyllingstad

Årets spiller B lag        Daniel Hauge

Innsatspokal B lag          Jørgen Ravndal Jåtten

Me lige å grava!

Per Terje: 468 90 169
www.grava.no
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Maria Thorisdottir, #Kleppfamily

Først vil jeg gratulere Klepp Elite med 
en sterk 4.plass i årets sesong. Det er 
gledelig å se hva dette laget har fått til 
i år! Nå gjenstår en velfortjent ferie før 
ny oppkjøring venter. 

For meg har det vært en spesiell høst. I September valgte jeg 
å forlate Klepp til fordel for Chelsea Ladies. Dette var et stort 
steg ut av min komfortsone og ikke minst var det tøft å reise 
fra moderklubben, Klepp. Heldigvis ble jeg tatt godt i mot av 
mine nye lagvenninner og jeg stortrives i klubben allerede. 

Hverdagen som Chelsea spiller er en drøm. Kontrasten er 
stor fra det og være fotballspiller i Toppserien til og være 
fotballspiller i den beste klubben i England. Fotballen er 
vår jobb, og her kan vi leve av det. Vi holder til i Cobham på 
samme treningsanlegg som herrene. Her møter jeg stadig på 
spillere som David Luiz, Morata eller Hazard på vei til trening. 
Treningsanlegget har ca 35 strøkne fotball baner som blir 
vedlikeholdt hver eneste dag. Området er sikret slik at ikke 
hvem som helst kan komme inn. Vi har 13 heltids ansatte 
som jobber rundt oss hver eneste dag. 

Jeg har fått min egen leilighet som ligger rett ved treningsan-
legget. Her bor jeg for øyeblikket alene, men etter jul kommer 
min firbente venn Theo over. Det gleder jeg meg veldig til!

Togstasjonen er rett rundt hjørnet, så her kan jeg ta meg inn 
til Oxford Street på 30 min. De fleste spillerne på laget bor 
nærmere London by, mens vi skandinaviske bor i Cobham. 
Maren Mjelde som også er fra Norge bor like i nærheten av 
meg, det samme gjør 2 svenske spillere. Vi pleier ofte å finne 
på ting sammen etter trening. Det er godt å kunne koble av 
med litt norsk når alt går i engelsk hele dagene. 

Da jeg signerte for Chelsea hadde jeg ikke store forventninger 
om å få så mye spilletid i starten, men jeg hadde satt meg et 
mål om å ta sjansen når den kom. Sjansen kom med en gang 
og jeg fikk min deby mot Sparta Lisboa som vi vant 6-1 over. 
Jeg har fått en god start i ny klubb og har tatt godt vare på 
sjansene jeg har fått. Her er jeg en potet, og har allerede spilt 
back, midtstopper, midtbane og kant. Kanskje jeg blir keeper 
i neste kamp? 

Chelsea Ladies er et lag med ufattelig mange bra spillere. Her 
er det spillere som er vandt med å spille alle kamper i sine 
tidligere klubber, men her i Chelsea så har vi aldri en fast 
start 11-er. 

EN HILSEN OG STATUSRAPPORT FRA ENGLAND
Det rulleres hver eneste kamp, avhengig av hvem vi spiller 
mot. Emma (vår trener) har et luksusproblem. Hun kan 
velge og vrake akkurat som hun vil, og bytter hun ut en spil-
ler så kommer det inn en like bra en. Sesongen vår startet i 
September og vi har fult kampprogram hele tiden. I tillegg til 
sesong har vi Continental Cup, FA cup og Champions League. 
Det er tett mellom kampene så derfor er det godt og ha en så 
bred tropp slik at vi kan rullere på spillere hele tiden. 

For meg har det største med å bytte klubb vært å få spille 
Champions League. Vi slo ut Bayern Munchen i 16.delsfina-
len, etter en nervepirrende bortekamp. Bayern er et utrolig 
bra lag, og det var sterkt av oss og gå videre i Champions 
League. Nå møter vi FC Rosengård på hjemmebane Onsdag 
8.nov i en 8.delsfinale. Vi ser frem til kampene, og skal gjøre 
alt vi kan for å vinne både på hjemme og bortebane!

Jeg skulle ønske at alle spillere fikk oppleve det jeg får oppleve 
nå. Jeg anbefaler spillere og reise utenlands hvis sjansen byr 
seg, men ikke for tidlig! En lærer så utrolig mye av seg selv, 
både på og utenfor banen. Det er en fantastisk opplevelse og 
ikke minst god erfaring. 

Nå skal jeg nyte tiden min her. Hvem vet, plutselig er jeg 
tilbake i grønt! 
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08:30-09:30 – Frokost. De fleste kommer inn senest mulig, 

men er du skadet må du møte opp 08:00 for behandling. 

09:45-10:15 – Møte. Her har vi ofte møte om 

motstanderne vi eventuelt skal møte, eller kampanalyse fra 

kamper vi har spilt. Eventuelt møte om treningen vi skal ha. 

10:30-11:00 – Prehab. Da har alle spillerne individuelle 

ting som må gjøres før trening. Alt fra mobilitet, skadefore-

byggende eller lett styrke. 

11:00-12:00/12:30 – Fotball trening. Fotball treningene 

varer som oftest i 60 min til 75. Det er en stor forskjell fra 

hjemme da vi ofte hadde treninger opp mot 2 timer, noe jeg 

syns blir for lenge. Her er treningene effektive. 

13:00-13:30 – Lunsj. Vi får varm lunsj hver dag. 

Av og til avsluttes dagen her og vi kan gå hjem. Hvis ikke har 

vi en ny økt fra:

14:00-15:00 – Styrketrening. Her har alle spillerne fått et 

eget styreprogram som vi kjører. 

Jeg får ofte spørsmål om hvordan hverdagen vår ser ut.  

Her er en oversikt over en normal dag for oss:
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En lang, innholdsrik og flott 2017 sesong nærmer seg slut-
ten. Ufattelig mange treningstimer er lagt ned. Artige, 
jevne, spennende og målrike kamper er unnagjort for i år. 
Dommerfløyter er lagt i skuffen og draktsett vaskes en siste 
gang. Heiaropene fra engasjerte og støttende foreldre, ven-
ner og fans kan hvile noen måneder. Mange kaker er baket, 
mange mil er kjørt, mange trøstende ord har det blitt og 
mange smil og fantastiske øyeblikk har en delt i lag med 
sine respektive lag. Det er en sann glede å være vitne til 
de magiske fotballøyeblikkene og engasjementet en ser på 
banen, enten det er i kamp eller på trening, helt fra de yng-
ste 5-6 åringene til de eldste på old boys. 

Denne gleden med fotball så vi også tydelig på Jæren 
Sparebank Cup i april. Det var driblinger, sklitaklinger, flotte 
mål og store keeperredninger. Og enten det ble tap eller 
seier, var det glade og fornøyde spillere som løp rundt på 
stadion og koste seg med pølser og brus, triksing og ulike 
leker i pausene. Flott oppmøte og stor innsatsvilje så vi også 
under årets Tine fotballskole på stadion. Det gror godt med 
ivrige fotballspillere på både jente- og guttesiden. 

Tross i at ikke været var med oss på 17.mai var det fantas-
tisk å være en del av det store og flotte grønnkledde folke-
toget. Her var det flott å se stor deltakelse fra alle i Klepp 
IL, det være seg turnen, håndballen med HU laget i spissen, 
KKE og bredden. Det gledes allerede til neste år. 

I sommer har mange hatt gleden av å være med på ulike 
turneringer. Det ble en våt affære for de som deltok i 
Lyngdal, en noe varmere opplevelse for de som var på Sør 
Cup eller i Danmark og enkelte lag har vært med på andre 
turneringer. Felles for de alle er hvordan samhold skapes, 
vennskap knyttes og fantastiske minner brenner seg fast. 
I ungdomsavdelingen har vi sett flere lag blomstre denne 
sesongen og det gir frysninger på ryggen når en leser ulike 
trenerinnlegg fra diverse kamper og turneringer. I tillegg 
har det vært et utrolig godt samarbeid gruppene i mellom, 
og fra Herre A og nedover jobbes det meget bra i forhold til 
utvikling. Solid og sterkt samarbeid har det virkelig vært de 
siste sesongene, som viser at det er muligheter i egen klubb. 
Det er flott å se så mange unge lokale spillere få prøve seg 
på A-laget. Herrene tok i år en flott 3. plass og i 2018 får vi 
kanskje se opprykket vi ønsker. Det ligger an til å bli et fan-
tastisk spennende år, ikke minst med tanke på at andrelaget 
rykket opp til 5. div og fordi det gror godt i rekkene nedover. 
Jentene våre har også virkelig noe å se opp til i klubben og 
breddestyret benytter anledningen til å gratulere KKE med 
en sterk 4. plass i årets sesong. 

Første helgen etter skolestart prøvde vi oss på et nytt arran-
gement for året. Fun Day – Aktivitetsdag. Tanken bak dette 
var å skape et gratis og positivt arrangement for alle, der en 
heller ikke trengte å ha noen tilknytting til idrettslaget. Sola 
skinte i kapp med regnskurene, og tross i litt startvansker, 
var det gledelig å se at rundt 150 barn, ungdom og voksne 
var innom og prøvde seg på de ulike aktivitetene. Vi er takk-
nemlige for de gode tilbakemeldingene vi fikk og satser på 
en ny aktivitetsdag i 2018, rett før sommerferien. 

Til slutt vil jeg hylle trenerne og laglederne for de mengder 
med timer som legges ned og for det fantastiske arbeidet 
som blir gjort. For alle dugnadstimer som blir lagt ned av 
store og små. For alle som bidrar til at Klepp I.L. fortsatt er 
en stor og flott GRØNN klubb som skal være en klubb for 
alle. Takk til spillere, foreldre, lagledere, trenere, dommere 
og alle frivillige for årets sesong. 

Helsing

Sven Atle Østerhus
Breddeleder

FRA BREDDEHJØRNET

DE RETTE MENNESKENE 
TIL DE RETTE JOBBENE

q-10.no

* Veil. pris levert forhandler, inkl. frakt og leveringssomkostninger. Årsavgift tilkommer. Forbruk 1,7-1,6 l/100km ved bl. kjøring. CO2-utslipp 38-36 g/km. Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildet kan avvike fra pristilbudet. Tilbudet gjelder t.o.m. 31. desember 2017. 
** Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etablerings gebyr kr 2.724. Total kredittkjøpspris kr 165 674. Forutsetter 35% kontantandel og finansiering i Audi Financial Services. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente.

Startleie/etableringsgebyr gjennom Audi Financial Services 60.950,-, månedsleie 2.990- og totalkostnad 172.442,-, vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde 45.000 km. Alle tall inkludert mva.
*** Serviceavtalen dekker alle kostnader til bilens serviceprogram (foreskrevet av produsent) og innebærer bl.a. skift av oljer, oljefilter, luftfilter, pollenfilter, samt avlesing av lagrede feil i styreenheter og kontroll av alle sikkerhetsrelaterte komponenter m.m.

Audi A3 e-tron Sport Business
inkl. utstyrspakke og vinterhjul nå 359.900,-*

Kampanjerente
1,99%**

Ny kampanjemodell; Audi A3 e-tron Sport Business
Privatleasing kun 2.990,-**/mnd

inkl. stor utstyrspakke, service 3 år/45.000 km*** og vinterhjul

Kjøper du bil før 31/12 får du 1 mnd. 
Audi Forsikring levert av If med på kjøpet.

Inkl. utstyrspakke 5.300,-/veil. 23.300,- Kundefordel 18.000,-

>  Ladekabel 7,5 m
>  Adaptiv cruise control
>  Audi parkeringssystem bak
>  Blanke sidelister

Standard utstyr:

> Xenon > Audi drive select
> 17” aluminiumsfelger > Førerinfo i farger
> Advanced key > Sportsseter
> Audi e-tron connect –tjenester

>  Blank takreling
>  Aut. avblendbart innvendige speil
>  Lys- og regnsensor
>  Fjernlysassistent

Vassbotnen 6, 4067 Stavanger. Tlf: 24 03 41 00, www.forus.audi.no/Forus
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I fjor var stammen i dette laget på tur til danske Brande og 
tok gull i BIF-cup. I år gjekk turen til Frederikshavn, på jakt 
etter gode resultat og opplevingar i CupNo1.

Turneringa med lag frå 20 ulike nasjonar, samla 19 lag i 
G-16 klassen. Klepp møtte CMC frå Marokko , Isenbüttel frå 
Tyskland, Elite Soccer frå Guatemala og Molde i gruppespe-
let. Tre seirar og eit knepent 1-2 tap for Molde ga andreplass 
og avansement til A-sluttspel. Der blei Masfjord slått 3-0 og 
ein jamn kamp mot meksikanske CA Intercups enda med 
2-1 seier. Semifinaleplassen var sikra og på ny venta Molde 
på andre banehalvdel. Det blei nok ein jamn kamp mot 
romsdølingane. Motivasjonen for å ta revansje var stor og 
gutane la ned ein kjempeinnsats og braut ned spelet til dei 
teknisk gode moldensarane. Denne gongen var det Klepp sin 
tur til å ha marginane på si side.  Kampen enda 2-1, etter to 
straffemål av Bård G. Stangeland. Den velkjente TV2 kom-
mentatoren Davy Wathne såg kampen frå sidelinja og lot 
seg imponera av begge laga. Veka etter turneringa trakk han 
fram Kleppguttane sin flotte innsats, i ein studiosamtale 
under ei ”fotballekstra”-sending på TV2. 

I finalen venta nok eit lag frå vår innleiande gruppe, tyske 
Isenbüttel. Kampen i gruppespelet enda 3-0, men finalen 
blei mykje jamnare enn fysste oppgjer. Det var to slitne lag 
som møttes til laga sin åttande kamp i turneringa. 
Det blei lite finspel, med mange duellar og mange avblåsin-
gar frå ein god dommar. Eitt straffe til kvart av laga, gjorde 
at det stod 1-1 etter full tid. Bård G. Stangeland sette Klepp 
sin straffe. Halvvegs ut i fyrste ekstraomgang gjekk Klepp 
opp i leiinga etter skåring av Chris André Ravndal. Etter 
målet tetta Klepp igjen bak og ga aldri tyskarane sjansen til 
å utlikna og eit nytt gull på dansk jord var i boks. I tillegg 
til å skåra det avgjerande målet i finalen, blei Chris André 
Ravndal kåra til finalens beste spelar.
Frå sidelinja hadde laget solid coaching av Preben Gausland 
Stangeland og Torstein Stava.

Fv.: Ordin Braut, Mathias Meling Haugland, Sondre Vestbø 
Kyllingstad, Tommy Espenes, Chris André Ravndal (hospitant frå 
Kåsen), Kjartan Skregeli Hansen, Bård Gausland Stangeland, Tønnes 
Garborg Rosland, Henrik Laland, Matin Whabzada, Martin Håland 
(hospitant frå Bryne), Preben Voll Øksnevad, Thomas Meling, Ørjan 
Sande, Runar Pallesen, Tore Håland og Fredrik Eide Solberg.

G-16 laget deltok i kretsen sin OBOS-cup i år. Ei turnering 
for lag som ikkje spelar i eliteserie.Laget møtte MIL på 
Tau til kvartfinale og vann 3-2. Thomas Meling, Runar 
Pallesen og Kristian Håland skåra måla.

I semifinalen tok me i mot Viking sitt breiddelag på 
Klepp stadion. Dei blei sendte tilbake til byen med 4-1 i 
bagasjen, etter mål av Kjartan Hansen, Runar Pallesen, 
Kristian Håland og Bård Stangeland.

I finalen møtte me Austrått i Randaberg Arena, 5. 
november. Dette var siste kamp for  G16-laget og alle 
var gira på å ta heim nok ein pokal til Klepp. Det blei ein 
jamn kamp, og det stod 0-0 til pause. I andre omgang 
skulle måla kome og Austrått starta best og gjekk opp i 
leiing. Men Kleppguttane kom tilbake og utlikna på eit 
frekt frispark frå Bård Stangeland. Kort tid etter fekk 
laget nok eit frispark i god posisjon og Bård ekspederte 
også dette elegant i mål. Men Austrått kom tilbake og 
utlikna. Kampen gjekk mot ekstraomgangar, men i 
kampens siste angrep sette Austrått inn seiersmålet og 
guttane måtte ta til takke med sølvmedaljar. Men med 
to finalar og ein finaleseier i løpet av sesongen så må alle 
seie seg nøgde med det. 

G-16 laget har gjennom heile sesongen hatt god hjelp av 
hospitantar frå G-15 og samtlege har bidrege på 
fantastisk vis. Stor takk til dei.

Lagleiinga G-16

OBOS-CUP

Ved å tilknytte Klepp Idrettslag som din
grasrotmottaker mottar Klepp Idrettslag 5% 

av det du spiller for hos Norsk Tipping. 
Det koster deg ingenting.

Pr i dag har vi 577 støttespillere som genererer 
ca. kr 300 000,- årlig.
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Helga 27.-29.oktober var J-16 på Trollcup i Kristiansand. Me 
var klar over at me der kom til å møte tøffe motstandarar, 
frå høgare divisjonar enn den me spelar i her heime. I tillegg 
hadde me bare med oss 11 spelarar, og var avhengig av hjelp 
frå dei gode hospitantane våre frå J-14. 

Me tapte alle dei 3 innleiande kampane på laurdagen, til 
tross for god innsats og tidvis godt spel. I semifinalen i 
B-sluttspelet på søndagen vart det òg tap, mot eit godt 
Vardeneset-lag, som nok var den tøffaste motstandaren me 
møtte i cupen. 

Sjølv om me ikkje hadde dei beste resultata sportsleg sett, 
hadde me ei veldig kjekk og sosial helg, som satte eit fint 
punktum for ein lang og innhaldsrik sesong.

TROLLCUP

Bak frå venstre: Joakim Unhjem, Kajsa Rege, Villemo Mæland 
Øglænd, Ingrid Linea Brevik, Julia Kamecka, Lise Tunheim, Joachim 
Horpestad. Framme frå venstre: Josie Mirabell Kuhnert, Cassandra 
Breiland, Birgit Braut, Nora Mydland, Maren Haukeland Roalkvam. 
Liggjande heilt framme: Sina Braut

I slutten av juli deltok G15 på Kattegat cup i Grenaa. Dette 
er en populær turnering for mange lag fra Rogaland og vi 
hadde hørt mye positivt om denne, derfor valgte vi å prøve 
noe nytt. Dette er en cup som går fra torsdag til søndag,  så 
det er mange kamper på få dager.

Etter en meget god vårsesong i 1.divisjon, hadde vi forvent-
ninger om å gjøre det bra. Vi havnet i en sterk pulje, men 
fikk møte nye motstandere. I første kamp vant vi 6-0 over 
Randaberg og da spilte vi veldig bra. Neste kamp var mot 
Storhamar der vi tapte knepent 2-1 i en kamp som kunne 
vippet begge veier. På lørdagen hadde vi fått ett vanskelig 
program med 3 kamper på 5 timer. Først slo vi Hønefoss 4-1, 
da var vi solide. Rett etter skulle vi rett i siste gruppespill 
kamp mot Radkle (fra Danmark), der trengte vi minst uav-
gjort for å gå videre. Det ble en jevn og hard kamp der vi var 
uheldig og fikk ett mål imot 2 min før slutt og dermed ble 
det 2-1 tap. Veldig skuffende å være så nære en semifinale. I 
stedet ble det semifinale i B-sluttspillet der vi vant 6-1 over 
Frøyland etter en veldig kjekk kamp der mange spillere fikk 
en positiv opplevelse. Etter 3 harde kamper var det rett 
heim å slappe av og massere slitne føtter før B-finalen søn-
dag morgen.

I finalen møtte vi Mastra, ett fysisk sterkt lag. Vi begynte 
bra og ledet tidlig 1-0, men etter dette var det ingen krefter 
igjen og vi ble overkjørt i en kamp som vi til slutt tapte 5-2. 
Selvfølgelig var det skuffende å tape en finale, men akkurat 
i denne kampen var vi ikke gode nok og orket ikke det som 
må til for å vinne. 

Selv om der var mange kamper så var det også mye tid 
til det sosiale. Vi bodde i nærheten av anlegget og hadde 
en god stemning i laget. Så selv om det sportslige var litt 
skuffende (ut fra forventningene), så er det alltid kjekt å 

være på tur med denne gjengen. Ett par av spillerne ville 
også gjøre som G16 gjorde da de var på Cup, nemlig barbere 
hodet. Dette slo godt an hos resten av laget, mens det var 
noen foreldre som ikke var så fornøy… Dette var også en 
sosial tur for alle foreldrene som bodde sammen på et 
feriesenter. Her var også guttene på besøk den ene dagen og 
fikk litt avkobling fra klasserommet med bading og grilling. 
Vil også takke alle foreldre som gav lyd fra seg på kampene, 
alltid kjekt å ha en stor heiagjeng med oss. 

G-15 PÅ 
TURNERING 
I DANMARK

En glad gjeng etter 6-1 seier over Frøyland 

11 jenter fra J-11 var på Lyngdal cup i sommer. 
Det ble en våt turnering, men det stoppet ikke 
disse tøffe jentene. De har et godt samhold og 
fungerer som et lag både på og utenfor banen 
”en for alle, alle for en” 

Innimellom kampene fikk vi tid til både kino 
og badeland, men det var discoen som var høy-
depunktet

Vi hadde en kjempefin helg sammen med disse 
flotte jentene.

LYNGDALCUP

LUCKY BOWL
J-8 på Lucky Bowl Cup i Egersund. Jentene synes dette var kjempestas. 
Dette blir en cup som kommer til å bli prioritert neste år også. Kanon kjekt for store og små.

Deltakere: Marie, Miranda, Andrea, Mia, Sarah, Mille Vanessa, Amalie og Tiril

Bak fra venstre: Isabell S. Pettersen, Victoria 
Nott Jakobsdottir, Bertine Schanche Selbekk, 
Roda B. Hailemariam, Liva Eikeland Hodne, 
Carina Pettersen. Fremme fra venstre: Tia Eline 
Schanche Selbekk, Hanna Hove, Caroline Stokka 
Svendsen, Thalia Torland.Liggende; Maren Velde
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J-13 hadde flotte dager under Sørcup med spennende kam-
per og godt samhold! Når vi er på tur ser vi at jentene er 
flinke å ta vare på hverandre og inkludere alle. En god egen-
skap som kommer godt med!

Alltid en glede å være med jentene!
Rita Laland Jøers, Lagleder J-13

GODE MINNER FOR J-13 
FRA SØRCUP 2017!

Fra venstre: Mina Malmin, Iben Soleng, Ingfrid Grødeland Braut, 
Sunniva Hetlesæther, Sarah Ege, Åsne Galland, Malin Nese, Maren 
Njærheim, Hanna Hovda, Isa Håland, Gina Jøers, Cecilie Vinningland

MultiGrid™
- MARKEDETS MEST KOMPLETTE 
MULTI-DISIPLINE OPPHENGSSYSTEM

www.øs.no

MULTI-DISIPLINT OPPHENGSSYSTEM
MultiGrid™ er et felles opphengssystem for alle hoveddisipliner som elektro,  
instrumentering, ventilasjon, piping og telekom. Dette unike systemet består av tre 
komponenter: Starterbraketter for enten varmt eller kaldt arbeid, et utvalg av skinner 
og ikke minst vårt sterke Self Lock bolte-system. 

REDUSERER INSTALLASJONENS TOTALKOSTNAD
MultiGrid™ kan redusere totalkostnaden til et EPC-prosjekt med opptil 30 %.  
Dette oppnås ved redusert installasjonstid, redusert vekt, optimal koordinering  
mellom fagdisipliner og forenklet modifikasjonsarbeid. I tillegg bidrar det til forbedret 
HMS. Vil du vite mer? Besøk oss på www.øs.no eller ring oss i dag!

Norge  ·  Sverige  ·  Danmark  ·  Nederland  ·  UK  ·  Dubai  ·  Korea  ·  Singapore  ·  Malaysia  ·  Russland  ·  USANorge  •  Sverige  •  Danmark  •  Nederland  •  UK  •  Dubai  •  Korea  •  Singapore  • Malaysia  •  Russland  •  USA  •  Kina

Øglænd System AS, Engelsvollveien 264, Postboks 133, N-4358 Kleppe
T: + 47 51 78 81 00  F: + 47 51 78 81 61 E: oglaend@oglaend-system.com

ECS En internasjonal totalleverandør  
Av Prosess og Kontroll systemer. 
 
SD Anlegg, HMI, PLS, Programmering, Styre / Startepanel inkl. EL Montering og Service. 
 
Med Motto: Fra Ide til ferdig anlegg. 

 
Hoved kontor på Bryne  
Industri vegen 2. på Håland    
Postboks 508.    
N-4349 BRYNE 
Telefon. + 47 51 77 09 70  
E-post. ecs@ecs.as 
Heimeside. www.ecs.as 
 
Kontakt oss i: Basis tid / normal arbeidstid:   Kl. 07.00 til 15.00. 
Generell henvendelse.  Sentralbord.  +47 51770970.    
Service oppdrag.           Stein Vigre.  +47 51771465. 
Produksjon/Innkjøp.             Tor Mikal Berge.  +47 51770978. 
Salg og markedsføring. Arvid Salte.  +47 51770972. 
Økonomi og Regnskap. Annette Hellvik Tjelta. +47 51770970. 
Daglig Leder.  Arvid Salte.  +47 51770972. 
 
Kontakt oss utenfor Basis tid:    Kl. 15.00 til 07.00. 
Vakt / support telefon 24Timer.       +47 98213491                                 

                                   
 
     
 
 

     

     ECS Automation AS  
     

• Prosess Control system. 

• Power plant. 

• Food Industri. 

• Water and Waste Water. 

• Machine and Robot. 

• Production Control and 
Switch Board Cabinet 
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Høstferien er over og med det           
ruller håndballen for fullt. En hektisk 
og krevende planleggingsperiode er    
heldigvis over, nå er det kamper og 
treninger sent og tidlig, det er sånn vi 
vil ha det.

Den 15. Potetcupen er over og igjen takk til Thorir som nok 
en gang var en viktig bidragsyter. En enda større takk til 
Potetcupkomiteen, til foreldre og våre egne ungdommer 
som har stilt på dugnad. Å bygge lag og utvikle ferdigheter 
handler om jobbe sammen på og utenfor banen. Ønsker du 
at ditt barn skal være lenge i idretten? Du øker sjansene for 
dette gjennom å engasjere deg i og rundt aktiviteten ditt 
barn er med på.Vi vil og gratulere HU laget med strålende 
innsats på Jessheim. Landsturneringa er en opplevelse i seg 
selv og vi er stolt av at Klepp er en av de ledende klubbene 
når det gjelder inkludering. Mye av æren for lagets fine 
utvikling skal våre eminente 
lagledere ha.

Vi har siste året jobbet med klubbhåndbok. Her har vi 
systematisert og samlet mye uskreven informasjon, først og 
fremst som et verktøy til trenere og lagledere, men også til 
foreldre. Målet er at det skal bli lettere å være tillitsvalgt. 

Dette arbeidet startet etter at vi meldte oss på «Klubbhuset», 
et klubbutviklingsprosjekt i regi av NHF. Analysen vi gjorde 
viste at klubbhåndbok var både savnet og nødvendig. Nå er 
den her. Nå skal vi ta den i bruk, revidere og justere slik at vi 
får et levende og godt dokument. D e fleste som har barn i 
håndballen kjenner til den krevende hallsituasjonen i Klepp 
sentrum. For å illustrere dette så har Klepp 14 lag fra 12 år 
og oppover som skal trene i en hall. Resten av klubbene i 
kommunen har 13 lag men disponerer til sammen 5 haller 
til disse 14 lagene… Gjennomsnittet blir bra, men det nytter 
lite når føttene er i fryseboksen og hode i ovnen.

I takt med endring i samfunnet merker også vi i idretten 
«shoppingmentaliteter». I det legger jeg at foreldre «shop-
per» klubber og lag og søker det som de til enhver tid mener 
er det beste tilbudet for sitt barn. Noen ganger er det lurt 
å bytte lag, men når dette skjer og etter spillersamtaler er 
gjort og lag er påmeldt ødelegger dette for et helt lag. I år 
har vi brukt store ressurser på å skape godt tilbud til de som 
står igjen. Dette er ikke et Kleppfenomen, men noe mange 
klubber kjenner seg igjen i. Det er derfor vi ønsker å enga-
sjere flest mulig foreldre slik at både voksne og barn skal få 
forståelse hvordan de er en del av et lag.I Klepp er vi heldige 
som har mange engasjerte, dyktige og positive frivillige. 
Håper dere som foreldre vet å sette pris på jobben de gjør, 
og at du benytter enhver mulighet til å fortelle de at du set-
ter pris på at de bruker sin fritid på å engasjere ditt barn. Vi 
ønsker gjerne at du blir med på laget av frivillige, du trenger 
ikke kunne noe om håndball. Vi kan bruke alle.Til slutt vil vi 
ønske alle lykke til med håndballsesongen. Ta turen innom 
Klepphallen og hei på Klepp.

God kamp!

Helsing

Svein Axel Johannessen
Leder Klepp IL håndball

VELKOMMEN TIL EN 
NY HÅNDBALLSESONG

Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum.
Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner
og stiftelser som befi nner seg i området Jæren/Sandnes/
Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter,
årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

Meierigt. 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum.

Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befi nner seg i området 
Jæren/Sandnes/Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, årsoppgjør og økonomisk 
rådgiving.

FLOTTE HÅNDBALLJENTER SOM GJORDE EN FIN DUGNAD 
PÅ ”ELDRES DAG” 1. OKTOBER I KLEPP RÅDHUS.

Bildet fra venstre: Sikke Kvål, Hilde K. Skrudland, Guro Høyland, Jorunn Hadland, 

Anna KE Stokland og Kari R. Hadland. Blomster bli delt ut av Arne Madland

Stokkamyrveien 18, 4018 Sandnes, 51 96 31 00
Hetlandsgata 5, 4340 Bryne, 51 77 87 70
www.dataplan.no

“DU VELGER IKKE FIRMA 
– DU VELGER MENNESKER”

KORTESTE VEI MELLOM

IT-TJENESTER
PROGRAMVARE
REGNSKAP
RÅDGIVNING

Vi i Dataplan Gruppen er problemløsere 
og rådgivere som gjør din jobbhverdag 
enklere. Vi leverer et bredt spekter av for-
retningstjenester til nesten tusen bedrifter.
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KLEPP

VÅRE DRAKTSPONSORER

VI SIKRER KLUBBEN DIN 
DEN BESTE UTSTYRSAVTALEN

UMBRO STOLT
SPONSOR!
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Det ble 14 kjekke dager på sandbanen på Klepp Stadion. 
Arrangementet gikk av stabelen i perioden 6. – 18. juni og 
inneholdt over 200 kamper. Vi hadde 70 timer med kamper 
og det ble utført over 350 dugnadstimer. Takk til alle som 
stilte opp, slik at dette kan gjennomføres.

Selv om været de fleste dager var grått (og at det var mer 
nedbør enn det som er ønskelig når det arrangeres noe 
utendørs), var det bare glade ungdommer både på og uten-
for banen. Til turneringen ble klubbene oppfordret til å dele 
inn i jevne lag og ha fokus på uformell lek i sanda - mer enn 
pokaler og premier.  Den oppfordringen ble tatt, og det var 
kjekt å se hvordan engasjementet var fra de minste født i 
2005 til de eldste som var født i 2001.

Klepp IL har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltaken-
de lag og som synes det er flott å avslutte håndballseson-
gen med en uhøytidelig turnering i sanda. Det er andre 
året denne turneringen arrangeres og det har vært en god 
læringskurve både for spillere, ledere og arrangør. 
Selv om vi oppfordret til jevne lag og mindre fokus på pre-
mier så var det premier til beste lag i hver klasse.

Takk til foreldre og andre som jobbet dugnad. Takk til 
Rebekka og Joakim (bildet) som dømte flesteparten av kam-
pene. Uten dere hadde dette aldri gått. Takk til spillere og 
gjestende lag for gode bidrag og takk til naboer og andre 
som holdt ut med stor aktivitet, musikk og liv på stadion i 
14 dager til ende.
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• Sesongkort. Gratis tilgang til alle seriekamper på  
 stadion

• 50% prisreduksjon på leie av stadion for firma  
 (Pris for privatemedlemmer er i dag kr. 2000,-)

• Samling for Stadionklubbens medlemmer med  
 middag to ganger årlig.

• Skattebesparing på kr. 1008,- pr. år.

Kontakt:
Bente B. Gjerde, Klepp IL 
971 97 040 / 51 42 12 97

Stadion gir mange gleder
- vi trenger din støtte!

Bli medlem av Stadionklubben!

Beach håndball spilles på sandbane med 4 spillere på hvert 
lag. Hvert lag har en joker som gir to poeng ved scoring. Du 
får også to poeng med trick, backhand og piruett. Det kåres 
en vinner hver omgang. Er stillingen 1-1 etter to omganger 
er det shoot out (straffekonkurranse). Beach håndball er en 
voksende idrett i land med varmere klima. Norge har land-
slag både på dame- og herresiden..

Brynejenter som koser seg mellom kampene.
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TRENINGSHELG 
J-15 HÅNDBALL

Siri Simonsen

Helgen 18.-20. august 2017 ble det arrangert treningshelg for 
J15. Gruppen består av 10 treningsvillige, positive, sprudlende 
jenter.Fredag kl 17:00 møttes de i Øksnevadhallen til første 
trening etter ferien. De startet med håndballtrening, noe 
jentene syntes var veldig kjekt. Alltid kjekt å komme i gang! 
Deretter hadde de en løpetur i Øksnevadskogen, før de toppet 
det med en herlig styrketrening. Klokken 20:00 ble de servert 
hjemmelaget pizza i skolehuset. Vel fortjent!

Lørdag kl 11:00 møttes de igjen i Øksnevadhallen. Da var 
det satt av 4 timer til trening. Noen kjente nok at fredags-
økten fortsatt satt i kroppen, men dette ble fort «løst opp» 
med en snau time på spinningsykkelen. Deretter var det tid 
for styrketrening, før noen foreldre dukket opp med noe 
påsmurt mat og frukt til lunsj. Dagen ble avsluttet med en 
kjekk håndballøkt. Keeperne fikk også bra veiledning og tre-
ning av Sveinung Erga. Søndag møtte jentene opp kl 11:00 
i Klepphallen. Der hadde de 1,5 time med håndballtrening. 
Tross hard trening de to foregående dagene, var jentene 
supermotiverte og viste bra håndballtakter. Alle trenere som 
var involverte rapporterer om en kjekk helg sammen med en 
super ungdomsgjeng!

Bakre rekke fra venstre: Amalie S. 
Knutsen, Synne Hebo, Lina Sunde, 
Tuva H. Reime, Ariel Fatnes, Charlotte 
Popovic, Kristin Riveland

Fremre rekke fra venstre: Cassandra 
Breiland, Jenny Svarstad, Anja 
Ingebrigtsen

For 15 år siden startet det hele med 
en ide om spill på liten bane, mye 
ballkontakt og en kiosk uten snop 
og søtsaker. Årets turnering viser at 
Potetcupen fortsatt er til glede for våre 
yngste håndballspillere.

Når turneringen startet for 15 år siden ble barnehåndballen 
spilt på stor bane, kiosken var full av søtsaker og Thorir 
var trener for aldersbestemte lag. 15 år er ingen alder for en 
turnering, men i løpet av disse årene har det skjedd mye. 
Håndballen spilles på små baner, Thorir er blitt verdens 
beste håndballtrener og flere klubber går nå i fotsporene til 
Potetcupen og bytter ut chips og cola med sunnere alterna-
tiver.
Årets turnering ble besøkt av ca 95 lag og gikk over 3 dager. 
Et populært innslag i siste års turneringer har vært mini-
øktene med Thorir. Også i år ble det tatt tre timeout der 
landslagssjefen trente 70-80 barn samtidig. Når sjefen sjøl 
instruerer er det faktisk mulig å få 80 barn til å høre etter 

Søndag spilte HU laget oppvisningskamp. HU laget liker å 
spille for fulle tribuner og årets turnering var intet unntak. 
Og seier ble det selvsagt, for når det er Potetcup ofres all 
innsats og laget er fortsatt ubeseiret.
For håndballgruppa er det en stor fornøyelse å være arran-
gør av Potetcup. Her får vi se det beste av hva som finnes 
av flotte trenere og lagledere og det gir stor tro på at med 
så mange flinke tilretteleggere vil barna være i idretten i 
mange år framover. 

Vi må og rette en stor takk til foreldre som stilte på dugnad, 
våre ungdommer som bidro i kiosk, med ansiktsmaling og 
ikke minst med dømming. Sist men ikke minst er vi særde-
les tilfreds med at verdens beste trener fortsatt tar seg tid 
til Klepp IL og grasrota, midt i en travel forberedelse til VM i 
Tyskland.

Takk for deltakelse og velkommen igjen 19. – 21.10 2018

Landslagssjefen skriver villig autografer

HU-laget feirer seieren

Full aktivitet og konsentrasjon når Thorir instruerer



3 Kjappe Klepp IL har de siste årene bygget opp et solid sponsornettverk. Klubbens sponsor-
frokoster har hatt opptil 65 deltakere og det er fantastisk å se at det lokale og regionale 
næringslivet ønsker å støtte opp rundt det arbeidet Klepp IL gjør. Samtidig ser vi at 
klubbens sponsornettverk er en flott arena for klubbens partnere til å fremme sin egen 
bedrift. Vi ønsker å presentere deler av vårt sponsornettverk i Klepp Aktuelt fremover, 
med noen enkle spørsmål til noen av våres sponsorer:

Coop Klepp er en lokal bedrift som 
støtter alle lokale organisasjoner 
i Klepp. Til større bredde til større 
støtte. Vi bruker ganske store sum-
mer hvert år, og da spesielt på                  
idrettslag som ivaretar våre yngre inn-
byggere og forhåpentligvis våre frem-
tidige kunder. Vi blir da godt synlige i 
lokalmiljøet, noe som gjør at ungdom 
kan trives enda bedre i bygda vår. Vi 
ønsker at disse skal bli kjent med vår 
virksomhet og i neste omgang bruke 
oss som sin lokale butikk å handle i. 

Ja, vi er begge opptatt av å få med så 
mange som mulig og bygge et trykt og 
godt lokalt nettverk. Her har vi begge 
felles interesse. Vi er opptatt av godt 
fungerende lokalsamfunn for at flere 
skal flytte til Klepp og for at Klepp skal 
bli en trygg og god plass å bo og vokse 
opp. Coop Klepp har nå over 10.000 
lokale medlemmer som også er eiere 
av Coop Klepp. Vi gir tilbake via støtte 
til organisasjoner og lag, samt kjø-
pebonus som da deles på alle 10.000 
medlemmer i Coop Klepp. 

Vi får god markedsføring både på 
arena, i blad og på møter som avhol-
des. Vi blir også en del av nettverket 
som Klepp IL har og der treffer vi 
andre lokale firma. Vi får samtidig 
informert om oss selv, som en lokal 
aktør på matvarer og byggevarer.

Klepp Idrettslag gjær et viktig arbeid i 
lokalsamfunnet for både unge og eldre. 
Dette arbeidet er det viktig at me som 
driv bedrifter støtter opp om. Me æ jo 
stolte av kommunen vårs og selvfølge-
lig laget vårt. 

Trur vi har en felles tanke om at 
dersom en smiler og er jille med hver-
andre så går alt litt enklere. Ser en på 
Klepp HU lag, så viser dei både på og 
utenfor banen en så stor glede over 
å kunne prestere. Trur me har en del 
å læra av dei, litt vont i ryggen betyr 
ikkje så mykje lenger. Me æ stolte av å 
få lov til å vær sponsoren deira. 

Vår bedrift ønsker å ha en lokal profil, 
det er lokalt vi har kundene, derfor 
passer det godt for oss å være en sam-
arbeidspartner til Klepp idrettslag. I til-
legg æ dei effektive sponsor-frokostene 
jille å få med seg, der treffer me nye og 
gamle bekjentskap som me i det dag-
lige kan gjær oss nytte av.  

Håland Kjøtt ser på sponsing som 
en naturlig del av syklusen i et lokal-
samfunn. Innbyggerne, det frivillige 
organisasjonslivet og næringslivet 
må alle være med å bidra på hver sin 
måte, for å skape vekst og utvikling. 
Denne tankegangen ligger til grunn for 
samarbeidet med blant annet Klepp IL. 
Vårt engasjement går i hovedsak mot 
barn og bredde, mer enn voksne og 
elite, slik at barn og ungdom får gode 
oppvekstsvilkår!

Håland Kjøtt sine verdier er at vi 
skal være «STØDIGE», «RAUSE», 
FORUTSIGBARE» og ha «GLIMT I 
ØYET». Slik vi har lært Klepp IL å kjen-
ne, så tror jeg at disse verdiene kan 
fungere godt, som gode verdier også 
for Klepp IL. Det er en glede å få samar-
beide med idrettslaget! Med ønske om 
en god framti.

Det er svært vanskelig å måle utbyt-
tet. I Håland Kjøtt har vi troen på at  
bedriften får noe igjen på lang sikt, 
med tanke på           videreutvikling av 
samfunnet, og at den oppvoksende 
generasjon utvikles på en god måte, 
slik at de ønsker å bo og jobbe i Klepp 
når de blir voksne. Og hvem vet, kan-
skje de også ønsker å kjøpe godt stykke 
kjøtt eller en god middag!

Hilsen Kjødhannlar Idar Håland

Jæren Sparebank som lokalbanken på 
Jæren - er det viktig å støtte opp under 
gode verdier som Klepp Idrettslag står 
for. 

Håper at innbyggere i regionen og 
lokalt i Klepp også synes det er bra 
at Jæren Sparebank bidrar til at alle 
aldersgrupper kan ha en nær møtea-
rena med felles interesser. 

Jæren Sparebank ønsker som          
generalsponsor å synliggjøre banken 
mot eksisterende og nye kunder.

 Vi er ikke utsolgt – så her kan alle ta 
kontakt :-)

Først og fremst for å vera med og 
støtta opp om det flotte arbeidet 
idrettslaget gjer for store og små i 
lokalmiljøet. Dernest så synes me det 
er gildt å kunne delta i aktiviteter som 
skjer lokalt både jobbmessig og privat. 
Samtidig som det er en grei måte for 
oss å treffa kunder og samarbeidspart-
nere på en trivelig og uformell måte.

Ja, det vil eg absolutt sei.

Me oppnår god kontakt med både 
idrettsutøvere og firmaer/kun-
der, og får et innblikk i hvor viktig 
idretts-arbeidet er for lokalmiljøet. 
Samtidig så oppleve me og at me får              
henvendelser fra nye kunder som har 
merket seg at me er med og sponse 
idrettslaget. I tillegg så har jo leder-
teamet i Klepp IL bygd opp et flott og 
trivelig miljø blant oss sponsorer som 
gjer at me ser fram til kver samling, og 
føle at me er med og bidrar til det gode 
arbeidet som blir gjort i klubben.

Det er fordi hele Lie Familien bor på 
Klepp og vi har vært engasjert i idretts-
laget vårt i alle år. Klepp er favoritt-
klubben og vi har vært samarbeids-
partner siden Lie Blikk ble etablert i 
1979.Det er viktig for oss å støtte opp 
lokalt og at vi kan få være med å bidra 
til at Klepp IL har mulighet til å gi et 
godt tilbud til alle (sko hilsa i fra far og 
sei at me e me for JS’en e med :-) )

FOR DEI SÅ VIL :-) Engasjement, inklu-
dering, samarbeid og innsatsvilje. Som 
leder merker jeg fort om ansatte har 
vært engasjert i idrettslag eller andre 
foreninger. De har større forståelse av 
teamarbeid og engasjerer seg i bedrif-
ten, ikke bare for egen vinning, men 
for fellesskapet. De er veldig viktige 
å ha med seg. Lie Blikk heier også på 
Klepp IL sin kamp om å få en best 
mulig trening og kamparena. Nå må 
kommunen få gang på en god hall, slik 
at Klepp kan gi et enda bedre tilbud 
til de som bor her. Det er engasjerte 
unger og voksne det blir gode arbeids-
folk av. 

Vi får markedsført oss lokalt. Det er en 
god gjeng som heier på hverandre og vi 
har det utrolig kjekt i lag. En har også 
alltid noe å lære eller bidra med på 
tvers av de andre samarbeidspartnere 
i Klepp. Måten dette blir tilrettelagt på 
fra ledelsen i Klepp er veldig bra.

Heia Klepp

Hvorfor er din bedrift med som samarbeidspartner i Klepp IL?
Føler du at din bedrift og Klepp IL deler noen felles verdier? 
Hva slags utbytte får du og din bedrift som samarbeidspartner i Klepp IL?
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Landsturneringen er et idrettsstevne med bare idrettsglede. 
En idrettsfest som ikke kan beskrives, men som må oppleves. 
Årets turnering foregikk på Jessheim like ved Gardermoen 
og Klepp IL stilte med 24 spillere og et støtteapparat på 
10.Landsturneringen er et samarbeid mellom Norges fotball- 
og håndballforbund og hadde i år rekorddeltakelse på 1700 
utøvere fra Alta i nord til Mandal i Sør. Forventningene til 
turneringen er alltid store og som vanlig innfridde både tur-
neringen og Klepp på og utenfor banen.

For Kleppgjengen var det avreise fredag formiddag. Buss fra 
stadion til Sola, fly fra Sola til Gardermoen og buss til hotellet 
like ved flyplassen. Få timer etter avreise var gjengen innlo-
sjert på hotellet. Fredag kveld var det, tradisjonen tro, offisiell 
åpning før det var mat og moro med «Allsang på Jessheim». 
Showet ble ledet av Alex Rosen og Katrine Moholt og stem-
ninga var høy. Det var også besøk av håndballpresident Kåre 
Geir Lio. 

Lørdag var dagen med kamper. Klepplaget leverte god inn-
sats på banen og jobbet og slet i alle kamper. Etter en hard 
dag i hallen ventet den store kvelden med bankett og fest. 
Etter en god dusj og og med fineste tøyet på var det klar 
for middag, dans og underholdning. Konferansier var Erik 
Thorstvedt.  Etter en lang dag var det igjen klart for seng og 
søndagen var som alltid hektisk. Tidlig opp, på med drakta, 
pakke dusjetøy, få alt i kofferten, frokost  og så klar for turne-
ringens siste kamper. 

Etter en god lunsj og premieutdeling var det meste av energi 
brukt opp. Som vanlig var det en sliten men tilfreds gjeng 
som søndag kveld var tilbake på Klepp med kofferten full av 
gode opplevelser og minner. Planleggingen til Bergen i 2018, 
den startet på flyet hjem ☺

HU laget vil takke våre trofaste sponsorer Hatteland 
Elektriske, Auestad Montasje og Farstad Catering. En stor 
takk også til de fantastiske trenerne og organisatorene 
Lisbeth Midtun Ueland og Marianne Rangen.

Hydraulikk & Slangeservice
Arabergveien 1, 4055 Sola -www.hytech.no - vakt: 982 56 638

LANDSTURNERINGEN 8.-10. SEPTEMBER
KLEPP HU DELTOK FOR 10. GANG

Bedriftsvegen 35, Klepp St.   •   51 78 98 50   •   post@grudebygg.no

Bakerste rad  (fra venstre): Lars Lee, Frank Rune Storevik, Glenn Arild Salte, John Magne Frøland, Nina Vagle Frøland, Einar Madland, Stein 
Løland, Sven Olav Kristiansen, Kåre Jan Heien, Jan Rune Salte   Midterste rad (fra venstre): Mariann Nielsen, Hilde Karin Hodne,Sandra 
Sikveland, Anna Serian Haugland, Marie Haugland, Ingve Tullin Haugland, Karianne Horpestad, Cecilie Chan   Fremste rad (fra venstre): 
Amalie Kristiansen Ask, Randi Taksdal, Veronica Sveinsvoll, Nina Egeland
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ÆRESTEGN I SØLV TIL

Magne Hodne, Nemd foro ærestegn

Under et arrangement på stadion lørdag 1. juli ble det mar-
kert med god mat og drikke, samt fine ord til Aud Rosseland 
som slutter i jobben i Klepp IL etter over 22 års ansettelse. 
Kanskje var det kveldens høydepunkt da leder i hovedstyret, 
Jarl Haugland kunne tildele Aud lagets ærestegn i sølv.

Før selve tildelingen ble innstillingen fra Nemnd for ærestegn 
lest opp. Denne innstillingen lød som følger:

Som kjent avslutter Aud Rosseland nå sitt engasjement i 
Klepp IL etter ca. 22 års ansettelse.

I løpet av disse årene har vel flere hundre tillitsvalgte i laget 
hatt med henne å gjøre. Alle har fått oppleve hennes humør, 
velvilje og serviceinnstilling når vi har spurt henne om en 
tjeneste. Vi tror det skal være vanskelig å finne noen som 
noensinne har merket antydning av irritasjon hos henne, 
samme hvor «banale» ting hun har blitt spurt om. Aud har 
kort og godt vært glad for å hjelpe til og har vært stolt av å 
jobbe i Klepp IL. Hun har alltid vært opptatt av å være en god 
ambassadør for laget, innad og utad.

Ofte, etter endt arbeidsdag, har det vært omtrent rett på en 
eller annen dugnad, enten det har vært på stadion eller på 
en malingsdugnad, og i mange tilfeller har hun da dratt med 
ektefelle Harald også på dette. Og hvor mange kaker hun har 
bakt til ulike arrangementer og tilstelninger er det ingen som 
vet, heller ikke hun selv. Men det er mange, veldig mange.

I sine ca. 22 år i Klepp IL har hun alltid vært våken for, og på 
jakt etter inntekter for laget. Det være seg å skaffe dugnads-
jobber eller utleie av lokaler etc.

Jobben hun har gjort med Klepp-aktuelt må også tas med. 
Hun har «purret» inn stoff fra gruppene og har veldig mange 
ganger selv hatt idéer til stoff; personer som bør intervjues 

eller påminnelser om at vi må skrive reportasjer fra ting de 
ulike gruppene har vært med på. Videre har det vært innhen-
ting av annonser. Summen av dette har blitt et veldig godt 
blad som medlemmene har satt stor pris på, samt at det har 
skaffet et godt økonomisk bidrag til Klepp IL.

Personen som skal overta etter henne vil helt sikkert gjøre en 
veldig god jobb. Men Aud har nærmest blitt en «institusjon» i 
laget, og veldig mange vil nok savne henne bak pulten når en 
har et ærend på kontoret. Eller savne hennes karakteristiske 
«Kleeepp Idrettslag – du snakke med Aud», når vi ringer.

Responsen som fulgte etter tildelingen bekreftet at det var en 
høyst fortjent utmerkelse.

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

Ærestegn, blomster og fine ord til Aud fra styreleder Jarl.

Alt er mulig
Glass til kjøkken-benk, trapper, monter, glasshyller, 
dører, bord, osv. Hva kan vi hjelpe deg med?

Glassmesterforretning
Einar Knutsen as
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Fra

ARKIVET

Bak fra venste: Arild Knutsen, Sissel Braut, Tor Sølve Laland, Tarjei Gudmestad       
Midten fra venstre: Siri Hodne, Tove Torgersen, Ane Aanestad, Elin Horpestad, Siv Iren Laland, Anne Gro Vestly,    
Ine Knutsen, Tove Marie Frette, Kathrine Bjørnsen, Torunn Gudmestad       
Framme fra venstre: Cathrine Storhaug, Heidi Gabrielsen, Henriette Laland, Beth Kristin Jåtten, Henriette Braut

BASAR
Lørdag 21.10 arrangerte Turngruppa i Klepp IL basar. Dette 
er en tradisjon og blir arrangert hver høst. Mange hadde 
tatt veien til Turnhallen og åre-/loddsalget gikk strykende. 
Vi fikk fin oppvisning av jenter 1-4 turn, med instruktørene 
Maren og Hanne.

Alle gymnastene hadde bidratt med gevinster – gevinster 
til åre-utlodningen og gevinster til selve hovedtrekningen. 
Dette syns vi i Turngruppa er helt fantastisk og vil benytte 
anledningen til å takke for alle de flotte gevinstene. Det 
ble servert kaffe/saft og hjemmebakte kaker før selve 
trekningen begynte.Først åretrekningen og så hovedtrek-
ningen. Mange var fornøyd og gikk hjem med opptil flere 
gevinster.

Styret i turnen vil først og fremst takke alle som kom på 
basaren, kjøpte lodd og var med å laget god stemning. 
Håper alle kommer igjen neste år i oktober, da blir det ny 
basar.I tillegg vil styret benytte anledningen å takke alle 
som var med å arrangerte basaren. Turnere fra dame-/
herretroppen og mixtroppen. Uten dere hadde vi ikke klart 

gjennomført arrangementet. TUSEN TAKK!

Dato: Rev:

Dato: Rev:

Dato: Rev:

Dato: Rev:

Dato: Rev:
© Copyright: Alle rettigheter til idéer og evnt. vedlagte skisser, originaler og tekstforslag er forbeholdt opphavspersonen og må ikke brukes, 
bearbeides eller vises uvedkommende uten tillatelse. Uautorisert bruk av skissemateriell vil medføre fakturering av medgått arbeid.

Kunde:                      Avdeling: 
Design:  Tom-Kenneth AmdalSelger: Vidar Sigurdsen

Rev: 01Dato: Filnavn:
Mål: 1: i A4

Orstad Rør ---

Orstad Rør logo oppsett22.03.17
----

22.03.17 2 Nytt TLF / TKA

----------

----------

----------

----------

Orstad Rør AS  |  Orstadveien 200  |  4353 Klepp Stasjon  | 901 82 398

Turnoppvisning av jenter 1.-4. klasse

Mange flotte gevinster
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Linn Skretting

Vi var en stor turngjeng som møtte utenfor nye loen på 
Nærbø lørdag 10.juni. Støynivået og energien stod i taket fra 
første stund. Hele gjengen så frem til vårens vakreste eventyr 
på Nærbø.

Dagen startet med å fordele soveplasser. Luftmadrasser ble 
blåst opp, liggeunderlag rullet ut, soveposer, dyner, puter og 
kosedyr ble nøye plassert og omtrent før vi var ferdige lokket 
kiosken med både brus, kaker og snop.

Når sengen var gjort klar, og de første pengene var brukt i 
kiosken, var det tid for aktiviteter og trening. Nærbø turnfor-
ening hadde planlagt masse kjekt for oss. Vi var på aktiviteter 
som svømming, parkour, staffet, natursti og aktivitetsløype. 
Det var utrolig kjekt og vi fikk prøve ting vi aldri hadde prøvd 
før. Det som var ekstra kjekt var at vi mestret utfordringene 
en etter en.

Etter en dag med aktiviteter var det tid for pizza og diskotek. 
Vi var også designere og laget klær av søppelsekker, avis, 
kreppapir, sugerør, ja alt du kan tenke deg som ikke hører til 
i et klesplagg. Det ble motevisning og til slutt kåret en vinner. 
Og vinneren var.... KLEPP!!! 

Så var det leggetid (les; skravletid).  Etter en så kjekk dag med 
så mye inntrykk er det jammen ikke lett å finne roen. Men 
etter noen litt strenge toner fra trenerne sovnet alle til slutt, 
og våknet opp søndag morgen litt slitne og trøtte, men klare 
for en ny dag.

Sødagen var ikke været på vår side, dessverre. Vi fikk besøk 
av Jærens sommervær 2017. Det regnet og regnet og vi var 
gjennomvåte før defilering, men allikevel var det et smil på 
lur hos alle. Under defileringen tittet solen frem og under 
oppvisningene var det pent vær. Oppvisningen ble delt i to, 
på grunn av vått gress. Første delen var alle dansepartiene 
og lær på stedet som ble vist frem ute. Alle gjorde en kjempe 
jobb og fikk masse applaus etter sine oppvisninger. Så flyttet 
vi inn i Loen og fikk se flotte hjul og høye saltoer av trampett-
gruppene – de avsluttet et flott stevne på verdig vis.

Vi koste oss masse og takker Nærbø turn for et utrolig kjekt 
stevne

BARNAS TURNFESTIVAL 
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JS Service 

hJelper deg med

Breimyra 9 4340 Bryne • www.js-service.no • js@js-service.no • Tlf. 958 12 607 

Vi tilbyr fleksible løsninger i materialvalg og
sammensetninger som tilpasses dine ønsker 
og behov.

• Landbruksbygg
• Rehabilitering
• Restaurering
• Tømrertjenester
• Bolig

Barnas  
turnfestival
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Idèreiser as - Reisebyrå i Verdalen på KLEPP!  
 
Vi hjelper deg med dine ønsker for reise for bedriften, personalet, styret, skoletur, pensjonist tur, dansetur, 
fagturen, golf-tur, jubileumstur, venninne- og gutteturen  
 
Ferieforslag er Ferieparadiset DNV i Montenegro  - Kan anbefales på det sterkeste.  
Fly t/r SVG - Dubrovnik direkte fly. Vi hjelper  - Vi har noe ledig fra 24. 06 til 8. juli   
 
Påmeldingsturer tilbys dere ledige plasser i 2015: 
1 Blomsterglede i Sør-England Chelsea Flowershow   18. mai -  24. mai   
2 Tyskland - Kanal og Sykkeltur langs Rhinen og Main   31.mai  - 6. juni  
3 Dubrovnik Kroatia eller Montenegro —  fly og leilighet   24. juni  - 8. juli 
4 Velvære med SPA i Ungarn velkjente - HEVIZ    31. juli - 9. august  
5 Bratislava Weekend med Charterfly t/r     25. sept - 27. sept. 
6 Island inkl. program - Blå Lagune, Gullfoss, Geysir   29. sept - 4. oktober 
7 Julemarked weekend til Gdansk      04. des - 6. des. 
 
Idèreiser as, Verdalsvegen 28, 4352 Kleppe, Tlf. 51425744 
Mobil. 909 77 141: Mail: ide@idereiser.no  -  www.idereiser.no 
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Idèreiser as, Verdalsvegen 28, 4352 Kleppe, Tlf. 51425744 
Mobil. 909 77 141: Mail: ide@idereiser.no  -  www.idereiser.no 

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

Årets Kretsturnstevne for voksne ble 
arrangert av Havørn Turn søndag 21. 
mai. Dette var et en dags stevne og på 
grunn av liten påmelding var stevnet 
lagt til Tanangerhallen

Årets Kretsturnstevne for voksne ble arrangert av Havørn 
Turn søndag 21. mai. Dette var et en dags stevne og på 
grunn av liten påmelding var stevnet lagt til Tanangerhallen. 
Formiddagen ble brukt til trening av programmene. Det var 
få parti, men vi strevde vi som var der. Det var en liten gene-
ralprøve til vi skulle til Haugesund på Landsturnstevne om 
en liten måned. Alle fra Klepp var med på dette programmet 
- både dame, herre og mix. 

Vi fikk servert god lunch, og deretter var det klart for oppstil-
ling til defilering. Vi gikk en liten rute før vi var tilbake i hallen. 
Der var det hilsninger og åpning av stevnet. Oppvisningen var 
gjennomført på kort tid, men vi som turnere og publikum var 
veldig fornøyde etterpå.

Så kom turen til Haugesund på Landsturnstevne. Det ble 
arrangert 23.-28. juni. Fredag ettermiddag møtte de fleste 
opp for å ta buss til Haugesund. Vi ble henvist til Skeisvangen 
skole hvor vi skulle bo disse dagene. Rommene ble fordelt og 
det var bare å få luft i madrassen og få på plass soveposen 
eller dynen. 

Lørdagen skulle vi ha første trening. Alle fra Klepp var som 
sagt med på et stort Landsparti, og det var spennende på 
første trening for å se om vi kunne noe. Det regnet ganske 
godt, men en god turner bryr seg ikke om det - programmet 
satt riktig så godt. På ettermiddagen skulle vi ha defilering og 
åpning av stevnet og da kom solen frem, det ble riktig så fint. 

Vi fikk se flotte oppvisninger og velvalgte ord fra ordfører 
og åpning av stevnet av Presidenten i Norges Gymnastikk og 
Turn - Kristin Gilbert.

Dagene ble brukt til mer trening, se på fine oppvisninger og 
konkurranser, med flere Norgesmesterskap. Vi hadde selv 
oppvisning som gikk veldig bra - i følge noen av de som så 
på var vi riktig så flinke. Mixtroppen vår hadde flere oppvis-
ninger inne i en av hallene, og vi heiet og var godt fornøyd 
med gjengen vår. For anledningen fikk Mixtroppen med seg 
Camilla som hadde vært i USA + ei fra Melbu. De trente en hel 
dag for å få programmet til å sitte. God frokost ble servert 
hver morgen og herretroppen var flinke å grille god mat til 
os. I tillegg spiste vi på gode restauranter i Haugesund. 

Som ikke det var nok, en kveld hadde Kleppgjengen kosekveld 
på skolen med ost og kjeks. Noen handlet inn, noen pyntet 
bordene og vi spiste og koste oss. Utpå kvelden kom Lauritz 
frem med trekkspillet, og da var det ikke lenge før dansen var 
i gang. Det gikk rykter blant arrangøren at «nå svinger det på 
Skeisvangen».

Siste kvelden var flere av oss på Gallaforestilling. Da fikk vi se 
noen av de flinkeste gymnastene i aksjon, en fin opplevelse. 
Igjen var et veldig kjekt Landsturnstevne gjennomført. Flinke 
arrangører, ganske mye regn, men du verden så kjekt vi 
hadde det. En kjempefin gjeng fra Klepp, som enda en gang 
hadde vært på stevne.

Vi tilbyr GRATIS og uforpliktende oppmåling.

Stort utvalg med høy kvalitet!
Stort utvalg i innvendige og utvendige løsninger:
Markiser • Lamellgardiner • Plissègardiner 
Metall- og trepersienner • Utvendige persienner m.m.

Alle våre produkter lages på mål 
tilpasset kundens behov og ønsker.

RV. 44 v/Øksnevad • Tlf 51 78 88 00 • www.espenes.no 
Åpent: Mand., onsd. og fred. 7–16. Tirsd. og torsd. 7–18 Lørdag stengt

PERGOLA 
MARKISETAK
•  Motorisert, med treramme

eller lakkert alu-ramme
•  Tåler storm –

opptil 88 km/t!
•  Leveres på mål –med utfall

opptil 9 meter!

SOLSKJERMING

Første rekke (fra venstre); Ingfrid Horpestad, 
Dordi Horpestad, Reidun Skretting, Signe Iren 
Stangborli, Mary Anne Stokland, Nelly Engelsvoll

Andre rekke (fra venstre); Kari Ølberg, Kari Osen, 
Bjørg Johnsen, Linn Skretting, Tonje Elin Grude, 
Solveig Garborg Rosland 

Tredje rekke (fra venstre); Tone Lid, Synnøve 
Garborg, Brit Håland, Tor Mauland, Magnar 
Asheim, lene Kaspersen, Marcela Sande, Bjørn 
Hatteland, Tone Helen Malmin Sele. 

Fjerde rekke (fra venstre): Christopher 
Kaspersen, Sølve Skogland, Leif Arne Engelsvoll, 
Egil Ellingsen! Åge Erås, Lauritz Engelsvoll, Vidar 
Nese, Magne Hodne, Jostein Johnsen, Ingvar Kjell 
Bjorland
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P A R T N E R E :
Torill Skjæveland Hodne
Rune Stakkeland

Tlf. 51 78 86 50
post@jaeren-regnskap.no
www.jaerenregnskap.no

Oddmund Wiig
Magnar Espedal

ORREVEGEN 468, 4340 BRYNE • 51 42 43 46

BERGE HATTELAND

KIOSKVARER / AVISER

COFFE SHOP

NORSK TIPPING
RIKSTOTO

RIKSTOTO DIR.HVER KVELD

STORSKJERM - SPENNING

Åpent:
Hverdager 0900 - 2100
Lørdag      0900 - 1800
Søndag     1200 - 2000

VELKOMMEN INNOM!

Kjøp medium Big Mac meny, og vi spanderer 
en valgfri 0,3l Frappe eller Smoothie? 

+

Gyldig hos McDonald’s Klepp, Kvadrat, Vågen, Mariero og 
Søregata til og med 30.06.2017

LANDETS BESTE UTVALG I SLANGER OG KUPLINGER!  
MOBILSERVICE • 24/7-SERVICE  
FRA 30 AVDELINGER I NORGE

Hydroscand Forus | Vestre Svanholmen 15b, 4313 Sandnes 
Telefon: 51 63 77 70 | Vakttelefon: 90 13 88 11 

E-post: forus@hydroscand.no | www.hydroscand.no

Med en bilpark på  biler, derav  kranbiler utfører vi bl.a.:

■ Alt innen tungtransport
■ Flytting av hus
■ Flytting av grave- 

maskiner
■ Transport/montering 

takstoler
■ Transport av olje-

relatert utstyr

Borevegen 5,
4352 Kleppe

Tel: 51 425155
Faks: 51421020

Mob. 932 15061

Vi overtar der andre gir opp!

01 5

Vi overtar der andre gir opp!

Vi tar over der andre gir opp!

Tlf. 51 78 86 50
post@j-regnskap.no
www.j-regnskap.no
Block-gården, 4352 Kleppe

KONTAKTPERSONER:
Torill Skjæveland Hodne
Rune Stakkeland
Oddmund Wiig
Magnar Espedal
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Din lokale 
VENTILASJONS-
ENTREPRENØR

Sentralbord: 46 94 00 00
Kvålveien 13, 4323 Sandnes
post@lieventilasjon.no

En del av Lie-gruppen:

• Godt inneklima
• Energieffektive 

løsninger
• Næring og privat
• Nybygg og 

rehabilitering
• Service

“Vi går aldri 
 fra en jobb 
   før vi er 
      fornøyd, og 
det ser bra 
    ut.” 

Bente Håland, 
daglig leder
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bente@haalandasfalt.no

www.IKM.no

 
4352 KLEPPE - TLF: 51 42 16 94

www.waagets.no

DIN LOKALE BILVERKSTAD

· Service  
· EU kontroll  
· Reparasjoner 
 

Velkommen uansett bilmerke!

KLEPP AUTO
Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe 
Tlf.: 51 78 60 60 
Man-fre 07:00-16:30

www.mecacarservice.no

O r r e v e i e n  5 1 4  -  4 3 4 0  B r y n e
t l f .  5 1  4 2  3 1  2 2  -  9 1 3  2 1  5 6 6
w w w. p a l l e s e n s v e i s . n o
m a i l :  p o s t @ p a l l e s e n s v e i s . n o

• VANNSKJÆRING 
• PLASMASKJÆRING

• SVEISING
• GASSKJÆRING 

• Karroseri og lakk

ARKITEKTUR - PROSJEKTERING 
NYBYGG - REHABILITERING 

TLF: 918 20 243 
E.mail: post@ktbygg.no

Orstadvegen 126, 4353 Klepp st.
tlf. sentalbord 07825
www.norskstaal.no

Støtt våre sponsorer!
De støtter Klepp IL
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O.G. Kvernelandsveg 13, Kverneland
Tlf. 51 48 55 52

Dekor Touran
Horpestad G.
Ove
13-8-2004

Tone Wølstad-Knudsen
Tone Grete Gundersen 
51 44 33 00
tone@alfabet.no

Farger:

Alfabet Reklame as har eiendomsretten til denne tegning som er beskyttet gjennom det til enhver tids gjeldene lovverk om opphavsrett, åndsverk og 
markedsføring . Tegningen eller dens innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse bekjentgjøres, kopieres eller på annen måte uberettiget benyttes. 

Produksjoner:100-13
100-122
100-144

14870 Horpestad Gartneri 19/8-04  - Composer

Kvålveien 13, 4323 Sandnes
Tlf. 46 94 00 00  //  www.lieblikk.no

mob. 46 21 66 00
Epost. stinakleppe@gmail.com

Alt i søm

.no

Betongsaging  -  Meisling  -  Boring  -  Riving  •  www.leikvoll.no

Premiegrossisten
Bedriftsveien 14, 4353 Klepp stasjon
Tlf/fax 5142 46 00
E-mail post@premiegrossisten.no

4353 Klepp Stasjon
Telefon: 51 78 82 00
Fax: 51 78 82 01
www.neringsparken.no

Orstadvegen 112, 4353 Klepp st.

51 78 91 50

www.klepp-prosjektering.no

post@klepp-prosjektering.no

www.finnoybuss.no
Tlf. 51 71 08 40

TELEFON 51 42 11 80 • www.direktebygg.no

Jærvegen 502, Kleppe
51 42 31 00

PMS 381 EC PMS 421 EC PMS 424 EC 

Tlf. 51 42 14 50

Støtt våre sponsorer!
De støtter Klepp IL
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17.mai 

FOLKETOGET

HU-laget i håndball stiller alltid opp for Klepp IL

For første gang på mange år ble det arrangert folketog på Klepp 17. mai. En stor takk til initiativtakere og komiteen som stod 
for arrangementet. Mange medlemmer møtte opp i Klepp IL’s grønne og hvite klubbfarger.  Neste år, når enda flere kjenner til 
arrangement, vil vi bli flere. Det er kjekt å få vise fram den store frivilligheten som er i Klepp, og at vi sammen kan gå under 
klubbfanen. Her er noen bilder fra Klepp IL sine deltakere. 

“De store eneboligene får fantastisk utsikt over  
Orrevatnet og havet i vest – kanskje Jærens beste.” 

favoritthus.no/horisont

DIN NYE BOLIGFAVORITT?

HORISONT
Eneboliger med høy standard på Kleppevarden

OM BOLIGENE
• Store nøkkelferdige eneboliger
• BRA inntil 347 m2

• Dobbel garasje 
• Godkjent leilighet som kan leies  

ut eller brukes selv
• Muligheter fra 5 til 9 soverom
• 2 til 3 stuer samt stort kjøkken
• Moderne og effektive energianlegg  

med vannbåren gulvvarme
• Fliselagte bad og hvitlasert  

eikeparkett og trapp
• Ferdig opparbeidet uteareal
• Stedstøpt betongdekke Les mer på favoritthus.no/horisont

BRA inntil 347 m2

med utleieleilighet.

Horisont byr på en lys og 
åpen beliggenhet tett 
på barnehager, skoler og 
turområder like i nærheten. 

Klepp sentrum og Jærhagen 
ligger også bare en 10 
minutters spasertur unna. 

Ta gjerne kontakt for tomtevisning
eller møte vedrørende prosjektet: 

Jan Einar Thesen, Eiendomsmegler1
Tlf. 917 03 533  •  jan.einar.thesen@em1.no

Kurt Sande, Favoritthus
Tlf: 900 11 055  •  kurt.sande@favoritthus.no
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JÆRBLADET STØTTER
IDRETTEN PÅ JÆREN

Abonnementsbestilling på jbl.no eller abo@jbl.no/51 77 99 00Abonnementsbestilling på jbl.no eller abo@jbl.no/51 77 99 00Abonnementsbestilling på jbl.no eller abo@jbl.no/51 77 99 00

Ein jærbu 

har ikkje alt 

før han har 

fått seg et 

abonnement 

på Jærbladet

S T Ø T T E A N N O N S Ø R E R

Idrettslaget
for dei som vil

En stor takk rettes til alle positive og velvillige samarbeidspartnere, sponsorer og annonsører
som er med og støtter det viktige arbeidet vårt for barn og ungdom.

Dere gjør det mulig å drive Idrettslaget vårt. TUSEN TAKK!

Berland Betong A/S Smørpiggen Kverneland 51 48 53 11

Gilje Tre A/S Giljastølveien 8 Dirdal 51 61 14 00

Gjesdal Caravan Service Jærhagen Kleppe 480 27 979

Gudmestad Maskin Nesheim Nærbø 920 59 038

Horpestad Plantesalg Roslandsvegen 14 Tjøtta  51 78 88 80

Klepp Fotklinikk Kjelvene 31 Kleppe 926 42 624

Reve Kompost A/S Nordsjøvegen 522 Kleppe 907 95 390

Rogaland Bildeler AS www.rogalandbildeler.no Egersund 51 49 49 00

Sageneset Feriesenter www.sagenesetferiesenter Sirdal 975 03 777

Sele Auto A/S Selevegen 4 Voll 51 42 32 73

Sele Kalk A/S

Sprøyte Gården A/S Nordsjøvegen 613 Kleppe 51 42 06 10

Tore Vagle A/S Langgt. 103 Sandnes 51 60 13 00

Tuff-Kote Dinol Luramyrvn. 77 Sandnes 51 63 00 50

Åge Reve byggmester Linjevegen 4 Kleppe 926 36 010



Store, frittliggende eneboliger, de � este med dobbel garasje samt to tomannsboliger 
kommer for salg. Tomtestørrelser eneboliger fra 397 til 573 kvm.

På toppen av Kleppestemmen
Flotte eneboliger kommer for salg

Kleppestemmen Klepp

Illustrasjon

Illustrasjon Illustrasjon

Kontakt: Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no

Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med høy standard. 
Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig. 

Kontoret har langåpent tirsdager til kl 19. 

NB! Ved salgsstart vil Obos-medlemmer ha forkjøpsrett. 

blockwatne.no/klepp


