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KLEPP IL ER 100 ÅR I 2019  
– DET KAN ME VÆRE STOLTE AV!

Klepp IL vart stifta 1. oktober 1919, som betyr at 1. 
oktober 2019 er me 100 år. Det betyr at idrettslaget 
har tilbydd treningsfellesskap, konkurransar, sosiale 
arenaer og positiv profilering for mange generasjonar 
og for tusenvis av medlemmar. Det kan me jammen 
være stolte av. Me set stor pris på eldsjelene som 
for 100 år sidan tok initiativet og starta laget, og på 
alle som i de påfølgjande 100 åra har jobba for at 
idrettslaget nå i 2019 lever i beste velgåande.

Klepp IL er eit fleir-idrettslag som betyr at me opp 
gjennom åra har hatt aktivitetar innanfor mange 
idrettar. Nå i jubileumsåret er det fotball, turn, 
barneidrett og håndball som er hovud idrettane våre. 
Men, me har også aktivitet innanfor orientering og 
det me kallar idrett for alle. Idrett for alle inkluderer 
det fantastiske HU-laget vårt og tilpassa aktivitetar for 
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inaktive vaksne. Det store fleirtalet av Klepp IL sine 
medlemar driv med breidde-idrett. Men gjennom 
våre 100 år har me også drive elite-idrett, spesielt 
innanfor turn, fotball og fri-idrett, med imponerande 
resultat både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Idrettslaget er i kontinuerleg endring, meir eller 
mindre i tråd med at samfunnet vi lever i endrar 
seg. Strategien for Klepp IL er å fortsetje å balansere 
breidde og elite-idrett. Samtidig har me eit klart 
mål om å tilby nye aktivitetar, der me når nye 
målgrupper. I tråd med dette målet vil me starte 
tilbod om e-sport nå i 2019. Oppstart av nye tilbod 
betyr også at me må utvikla anlegga våre. Prioritet 
er å utvide kapasiteten for eksisterande og nye 
innandørs og hall-idrettar. Planen er å være i gang 
med nye anlegg i løpet av 2019.

100-års jubileet vårt vil bli markert på forskjellige 
måtar gjennom året. I oktober blir det stor 
jubileumsfest der me verkeleg feirer oss sjølv. 
I juli er me så heldige å få lov å vera arrangør 
av treningssamling for dei Norske og Danske 

kvinnelandslaga i håndball, med vår venn Thorir 
i spissen. Ein del av dette arrangementet blir en 
uoffisiell jubileumslandskamp mellom Norge og 
Danmark. Mange har forhåpentligvis allereie kjøpt 
den flotte jubileumskoppen på Circle-K. Og, sist men 
ikkje minst så vil me over sommaren lansere Klepp 
IL si 100-års jubileumsbok. Denne vert utarbeida av 
eit stjernespekka team, med Magne Hodne i spissen.

Nå som våren er i full gang er det fantastisk å følgje 
med på oppstart av ute-aktivitetane, med fotballen i 
spissen. Jæren Sparebank cup gjekk av stabelen med 
strålande vér og supert arrangement, og seriespelet 
er i full gang både for breidde-laga og Klepp kvinner-
elite. Turnen har full aktivitet inn mot sommaren, og 
håndballen rundar av nok ein god sesong med beach 
håndball nå i mai / juni.

Ha ein flott vår og sommar!

Helsing
Jarl Haugland
Styreleder
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Linn Skretting (f. 1983) startet som instruktør for barnepartier og trampett (yngste klasse) i 1999. 
Hun har hatt ansvaret for opptil tre partier pr. sesong. Var borte fra turnen i ca. fire år p.g.a. utdan-

nelse, men kom tilbake i 2007 som trener for jenter 10 – 12 år, samt for mix-partiet. Dette partiet 
har hun vært trener for siden da. 

I flere år har hun også vært trener for jenter 13 – 18 år, og laget program for disse årlig. 
Troppen, 10 stk., meldte seg på til Eurogym i Portugal i 2012. Stevnet samlet ca. 3500 delta-
kere fra hele Europa. Klepptroppen som Linn ledet imponerte stort, og ble valgt ut av det 

Europeiske Gymnastikkforbundet til å delta på avslutningsgallaen som ble sett av hele 
8000 tilskuere.

Fra ca. 2015 gikk troppen 13 – 18 år i oppløsning. Linn gikk da tilbake og ble trener for 
jenter 5. – 7. trinn.

I 2016/17 ble hun bedt av NGTF (Turnforbundet) om å lage et program til «Golden 
Age» (50 år +) som skulle avholdes i Italia i september 2018. Programmet skulle 
benyttes av lag fra Rogaland samt tre andre kretser. Derved fikk hun ansvaret 

for treninger og oppvisninger fra fire kret-
ser i Italia.

Til «Golden Age» i 2021 skal hun lage 
program som vil bli brukt også av 

andre kretser under stevnet på 
Kreta.

Linn ble valgt inn i turnstyret 
fra årsmøtet i 2018.

Allsidig og sprek dame - og 
en verdig vinner av inn-

satspokalen for 2018

INNSATSPOKALEN KLEPP IL 2018
 Magne Hodne – Turngruppa

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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I 2018-sesongen 
hadde vi hadde et 
godt utgangspunkt 
ved sesongstart, 
med kontinuitet i 
spillergruppe og 
støtteapparat. Planene 
for å bygge videre på 
arbeidet som førte oss 
til 4. plass i 2017 var 
lagt, og det skulle vise 
seg å bære frukter. 

Etter en flott og spennende 2018-sesong 
stod vi igjen med en velfortjent 
sølvmedalje ved sesongslutt – en stor 
prestasjon med hele 48 poeng – 9 poeng 
foran bronsemedaljen. 

Sesongen startet med tap mot Arna-
Bjørnar, men ble solid fulgt opp med 
seier i de neste 5 kampene. Når vi gikk 
til sommerpause etter 12 serierunder 
stod vi med 8 seiere og 4 tap.

I høstsesongens 10 gjenværende 
kamper spilte vi 3 uavgjort, og tok 7 
seiere! Blant annet med å slå LSK i LSK-
hallen.

Også i Cupen markerte vi oss i toppen, 

og semifinalen mot Sandviken måtte 
avgjøres på straffer. Her var det 
Sandviken som trakk det lengste strået, 
og vi må vente ennå et år før vi kan 
få muligheten til å spille cupfinale i 
Telenor Arena igjen med seniorlaget.  
For cupfinale ble det også i fjor – der 
J19 laget vårt gikk helt til topps ble 
Norgesmestere etter seier over Stabæk.

Etter fjorårssesongen ble det klart at 
Kirsty Yallop legger fotballskoene på 
hylla, men hun kommer til å fortsette 
som toppspillerutvikler i Klepp i 2019. 

McKenzie Berryhill returnerte til USA 
etter sesongen, og vi har derfor fått 
inn nye forsterkninger i forkant av 

 Tor Åge Risnes – Sportslig leder

KLEPP KVINNER ELITE 2019
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denne sesongen. Fra USA har vi hentet 
Amanda Frisbie (fra Sky Blue FC) for å 
fylle plassen etter McKenzie, og for å 
fylle plassen etter Kirsty har vi fått med 
oss Havana Solaun (fra Washington 
Spirit).

I tillegg har vi fått Anette Snørteland 
og Julie Austad opp ifra Klepp Akademi, 
og Marte Leine har kommet til oss fra 
Hinna.

Etter en bra sesongoppkjøring til 
2019-sesongen var vi spente og klare for 
sesongstart når vi tok imot Avaldsnes 
til et prestisjetungt Rogalands-derby 
hjemme 23. mars. Vi fikk en god start 

på sesongen med fortjent seier 1-0 over 
rivalene våre fra Nord-fylket. Våren har 
ett tett kamp-program i år, på grunn av 
VM-pause i mai/juni, så før utgangen av 
april har vi allerede spilt 5 serierunder, 
og ligger i skrivende stund på 3. plass på 
tabellen med 12 poeng. Foran oss har vi 
Vålerenga med 13 poeng og LSK med 14 
poeng, så vi må kunne si at vi er i rute 
så langt – særlig siden det har vært 
noen utfordringer med skader i troppen 
i starten av sesongen.

Årets tropp består av disse spillerne: 

Lindsey Burke Harris, Kristin Rage, Tuva 
Hansen, Susanne Vistnes, Marthine 
Østenstad, Amanda Frisbie, Marte 
Leine, Ine Agnethe Aarskog, Lena Soleng 
Hansen, Madeleine Hille Mellemstrand, 
Anette Snørteland Jensen, Miriam 
Byberg, Marie Hella Andresen, Matilde 
Alsaker Rogde, Julie Austad, Havana 
Solaun, Zaneta Wyne, Gry Tofte Ims, 
Elisabeth Terland, Tameka Butt, Hege 
Hansen og Hanne Kogstad.

Vi har en spillerstall med god 
aldersfordeling, mye rutine, og spillere 
som har et stort potensiale. Det er  også 
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! 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 2019 vil Kirsty 
Yallop vikariere som Toppspillerutvikler 
for Astrid Grøttå Ree som ble mor nå i 
vinter. 

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! 

Velkommen til kamp på stadion – vær 
med å støtte oss frem mot nye høyder 
i 2019!

Bak fra venstre: Havana Solaun, Marthine 
Østenstad, Ine Agnethe Aarskog, Susanne 
Vistnes, Marte Leine, Lena Soleng Hansen, 
Gry Tofte Ims, Amanda Frisbie, Elisabeth 
Terland.
Midten fra venstre: Toppspillerutvikler Kirsty 
Yallop, assistenttrener Nick Loftus, Tameka 
Yallop (Butt), Hege Hansen, Hanne Kogstad, 
Matilde Alsaker Rogde, Julie Austdal, keep-
ertrener Geir Håkon Valland, fysioterapeut 
Sondre Ims.
Fremme fra venstre: Madeleine Hille 
Mellemstrand, Miriam Byberg, Zaneta Wyne, 
Kristin Rage, trener Olli Harder, Lindsey Burke 
Harris, Tuva Hansen, Marie Hella Andresen, 
Anette S. Jensen.

KLEPP KVINNER ELITE 2019
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samle alle klepp-kortene!
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1. samle alle fotballkortene du ser over.

2. vis samlingen i kiosken under en av våre hjemmekamper.

3. du er med i trekningen av en traktordrakt signert av hele laget!*

*Vinneren trekkes i løpet av sesongens siste hjemmekamp!
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Velkommen til 

LANGÅPENT 

torsdager til 20.

Alle kan tilby alt. Men bare vi har våre folk. I banken på Klepp treffer du  
mennesker du kan snakke godt med, gjerne over en kopp kaffe.  

Ta kontakt. Avtal tid med en rådgiver. 
Velkommen til god bankdrøs!

Telefon 915 03290
www.jaerensparebank.no
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Fra Stangeland Arena – trener Jarl Roth til høyre 
og hjelpetrener Morten Svendsen til venstre. 

Trening i Stangeland Arena.

KLEPP/HAVDUR 3

Trenere: Jarl Roth og Karl Jr. Nærland.

Hjelpetrener: Vibeke S. Berner, B.T. Øvstebø og  
Morten Svendsen

Lagledere: Monica Hermansen og Per H. Pedersen.  

 

Klepp/Havdur 3 er et samarbeidslag som startet opp i 
2019 sesongen. Samarbeidet med Havdur har fungert 
helt topp. Klepp 3 kunne ikke fungert i 2019 uten dette 
samarbeidet, da flere av våre spillere reiser vekk for 
utdannelse eller ikke føler de har tid til både skole og 
fotball.  

Nå kan Klepp ha tilbud til de som ønsker å spille senior 
fotball lenger og Havdur får et senior lag på damesiden.

Treningsgruppen er stor, ca 35 stk. Klepp/Havdur 
3, Klepp J-19 7’er og Havdur/Sola 17 trener sammen. 
Målet er å spille bra fotball, ha det gøy og komme 
høyere på tabellen enn i fjor. Vi trener to ganger på 
Tjelta (Stangeland Arena) og en gang på Klepp Stadion. 
Hjemmekampene blir spilt på Klepp Stadion.  

 

Kamptroppen: Vi har en fast tropp på 5-6 stk. som kun 
spiller på Klepp3, 8-9 stk. fra Klepp J-19 og 5-6 stk. fra 
Havdur, som er for gamle til å spille på deres J-17 lag, 
og eventuelt noen Havdur J-17 spillere som trenger 
bedre matching. I tillegg blir det noen spillere fra 
Klepp Akademiet som blir med oss på kamper for å få 
kamptrening.

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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Fra vår første 
treningskamp. 
Det ble 1-0 seier 
over Randaberg. 

Klepp/Havdur sin første seriekamp. 
Vi spilte borte mot Lura og vi ledet både 
0-1 og 1-2, men det ble dessverre et 4-2 
tap. Målscorere var Camilla V. og Mona 
Svensen. 
Kamptroppen var: Keeper Vibeke S. 
Berner, vår hjelpetrener. Resten av 
troppen: Sanna M. Øvstebø, Celina S. 
Osmundsen, Nora E. Berner, Kristine 
Tveter, Maren O Sele, Emilie Klippen, 
Mona S. Svensen, Martine Eikeskog, 
Amalie Laland, Anita Byberg, Chonlada 
Kongka, Camilla Vølstad, Anja Vikedal, 
Amalie B. Kristiansen og Linn C. 
Farbergshagen.

KLEPP/HAVDUR 3

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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Horpestad G.
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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

Klepp J-15 har igjen blitt ytterligere forsterket. I fjor fikk vi inn 
seks jenter fra Voll IL. Fra i år ble J-14 en del av J-15-gruppa og 
det gjorde at spillerstallen vår nå teller totalt 24 jenter. Det 
gjør at vi har nok spillere for å stille to lag i serien. Her er vi 
påmeldt i både 9’er og 11’er serien. 11’er laget (J-15-1) deltar i  
1. div, mens 9’er laget (J-15-2) i 2. div. 

Jentene var med i Kvia serien og vant sin gruppe. Det 
resulterte i semifinale mot Staal Jørpeland på hjemmebane, 
den 17. mars. Her tapte vi dessverre hele 8-2. 

Lørdag 16. feb. deltok vi i Nordsjøcupen i futsal. Vi stilte i 
J-16-klassen - vi overtok en ledig plass. Her ble det en seier, en 
uavgjort og ett tap og dessverre ikke noe semifinale. 

Hovedtrener: Lena Soleng Hansen 
Ass. trener: Tone Roalkvam 
Ass. trener:  Anne Orstad
Ass. trener:  Garman Grude
Lagleder:  Henrik Løset

Bak fra venstre: Ingfrid Grødeland Braut, Leah Orstad Friestad, Iben Soleng Løset, 
Mari Refstie Eie, Maren Njærheim, Malin Roos og Caia Gjøse Nordby

Foran fra venstre: Guro Grude, Ingrid Haukland Roalkvam, Gina Jøers, Mina Malmin, 
Tina Nguyen Moen, Andrea Gerhard og Cecilie Vinningland.

Liggende foran: Sofie Soleng Løset

KLEPP – JENTER 15
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STOLT 
SPONSOR 

AV 
IDRETT 
I LOKAL 
MILJØET

www.coopklepp.no

NYSGJERRIG PÅ KLEPP?

SEND «JA TAKK» PÅ SMS TIL 4000 8681
INNEN UTGANGEN AV MAI.

Helt uforpliktende, avisen stopper etter 3 uker.

PRØV JÆRBLADET  
GRATIS I 3 UKER!
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Hege Hansen
MIN NYE JOBB 
I KLEPP
Fotballkarriere

I år går jeg løs på min 13. toppseriesesong og flest sesonger har 
jeg spilt i Klepp. Min fotballkarriere i Klepp startet da jeg kom inn i 
troppen som 15-åring før 2006-sesongen. Da var nedre aldersgrense 
for spill i toppserien 16 år og jeg måtte derfor spille min første 
sesong på «disp» grunnet sen fødselsdag. Jeg hadde stort sett spilt 
med gutter i moderklubben min Bryne FK frem til da. Den første 
Klepp-perioden varte i 3 år før jeg valgte å pakke fotballskoene og 
flytte til Bergen sommeren 2010. Der var Arna-Bjørnar et naturlig 
valg hvor flere av mine landslagsvenninner spilte, som blant annet 
den ikke så ukjente Klepp-jenta Astrid Grøttå Ree. Bergen er en fin 
by som jeg stortrivdes å bo i og her spilte jeg i 4 sesonger og fikk 
med meg tre bronsemedaljer. Det siste året flyttet lillesøster Tuva 
Hansen også opp til Bergen og vi spilte en sesong sammen i AB. I 
2015 valgte begge å flytte hjem igjen og min andre Klepp-periode 
skulle vare bare dette året. Året etter reiste jeg over fjorden for å 
prøve meg som helproff i Avaldsnes. Der ble det sølv i serien og 
Champions League-spill. I 2017 vendte jeg tilbake til Klepp og spiller 
nå den 3. sesongen i min tredje Klepp-periode. I 2018 tok jeg min 
kjekkeste medalje: sølv i serien med Klepp!

Utenfor banen

Karrieren min utenfor banen startet på Bryne VGS hvor jeg gikk på 
Idrettslinjen. Året etter videregående ble det Idrett årsstudium på 
Universitetet i Stavanger. Da jeg flyttet til Bergen jobbet jeg 1,5 år 
som dataveileder på Datakortet og som resepsjonist på Akademiet 
VGS før jeg startet på Bedriftsøkonomi årsenhet på BI. Andre året 
hoppet jeg over på eiendomsmegling og fullførte bachelor i eien-
domsmegling og fikk tittelen eiendomsmeglerfullmektig. Etter å ha 
vært innom Bakers på Bryne, Arne Utvik AS på Avaldsnes og ett års 
vikariat som trener for Gry Tofte Ims på Wang Toppidrett Stavanger, 
fikk jeg jobb hos Aktiv Eiendomsmegling på Bryne i 2018. Dette var 
også ett års vikariat. På slutten av vikariatet mitt i Aktiv kom jeg 
i kontakt med daglig leder Thomas om en ny stilling i Klepp - noe 
som var veldig spennende!

Markedsansvarlig for Klepp Elite

Som følge av ligasponsoratene i Toppserien kom jeg med på mar-
kedssiden i Klepp Elite. Dette var en jobb jeg ønsket å ta for å bidra 
til å utvikle kvinnefotballen både på og utenfor banen. I forkant 
av 2018-sesongen kom det flere viktige ligasponsorater inn på 
toppseriesiden. OBOS, Norsk Tipping og Coop som hovedsponsorer, 
i tillegg til Thon Hotels, Synsam og Select. Som en følge av dette er 
det laget diverse tiltak for å styrke toppserieklubbene. Et av disse er 
støtte til opprettelse av en marked- og kommunikasjonsstilling inn 
mot elitesatsingen i klubbene. Stillingen ble opprettet for alle topp-
serielag sommeren 2018. Klepp får midler fra Toppfotball Kvinner 
for å ha en person ansatt i denne stillingen. Selve jobben går blant 

annet ut på å følge opp avtalene med sponsorene til Toppserien: 
OBOS, Norsk Tipping, Coop, Thon Hotels, Synsam og Select. Reise 
på fire årlige markedssamlinger som arrangeres av Toppfotball 
Kvinner. Jobben min er primært mot elitesatsingen i klubben, men 
jeg bistår også markedssjef Einar Braut i hans arbeid. Å følge opp 
våre gode lokale samarbeidspartnere er viktig. Ny felles nettsideløs-
ning for toppserieklubbene er på plass og vil være et viktig verktøy 
for å skape mer blest i 2019-sesongen. Det er jeg som daglig driver 
den nye hjemmesiden vår kleppelite.no, i tillegg til å kontinuerlig 
oppdatere sosiale medier på Facebook og Instagram. Utenom dette 
er det å få inn penger i kassen.

Så - ønsker du å støtte oss på noen som helst måte? 
Send meg en mail på hege.hansen@klepppil.no 

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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Hellvik Hus Bryne, Jernbanegata 4, 4340 Bryne 
v/Renate H. Heskestad, tlf. 905 02 803 – www.hellvikhus.no

Ferdighus eller arkitekt-
tegnet – snakk med 

oss på Brynekontoret!

Renate H. Heskestad, boligkonsulent

tegnet – snakk med 
oss på Brynekontoret!

Renate H. Heskestad, boligkonsulent

Jubelscener, Gry Tofte Ims og Hege Hansen.
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SpareBank 1 SR-Bank tilbyr en rekke gunstige bank- og forsikringstjenester. 
Vi vil gjøre alt for at du skal få best mulig privatøkonomisk rådgivning.

post@sr-bank.no915 02002

Gode løsninger
Større forutsigbarhet
Færre bekymringer for fremtiden

Vi skal gi 

KRAFT
til vekst og 

utvikling  

på Jæren

COOP RYDDER NORGE 
– DUGNAD 6. MAI

Coop Klepp tok kontakt med oss om 
vi ville være med på Coop rydder 
Norge-dugnaden dette året også, og 
det er klart vi ville.

I fjor gikk ryddeaksjonen fra Sele Havn mot Hellestø stranden 
og i år ryddet vi i området rundt Klepp Stadion og langs veien 
mot Klepp stasjon.

Dette året hadde Klepp Akademi bortekamp mot Haugar på 
ryddedagen, derfor manglet vi noen spillere, men stilte fort-
satt mannsterke med 14 stykker.
 
Det er skremmende hvor mye søppel som ligger rundt i natu-
ren. Blant funnene vi hadde var det mye plastikk, godteripa-
pir, bokser, flasker, teiprester, en Jägermaister, plastikkposer, 
strikker, tau, blomsterpotter, utallige snus og røyksneiper, 
McDonalds-papir, tamponger, svømmebriller, sykkelhjul og 
mye annet.
 
Vi oppfordrer alle til å ta vare på miljøet og lete etter nær-
meste avfallsbeholder neste gang du skal kaste noe.

 Hege Hansen
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Bryllup
Grillparty

Merkedager
Firmafester

Julebord
Koldtbord
Smørbrød

Tapas
Minnestunder

Alle typer 
selskapsmat

Farstad Catering jobber for at 
ditt arrangement skal bli en 

positiv opplevelse.

Vi hjelper deg gjerne!

Hjemmelaget mat 
med høy kvalitet

farstad-catering.no
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Etter en lang vinter, og mange tre-
ningstimer i både surt og kaldt vær, 
har vi endelig kommet i gang med 
alvoret. I skrivende stund så er de 
fleste lagene i Fotball bredde i gang 
med seriespill, selv om de aller 
minste ikke starter før om noen 
uker. Selv om vinteren føles lang 
så har vi vært heldig med været og 
har kunnet tilby gode treningsfor-
hold på tre flotte kunstgress baner. 
Akkurat der er vi som klubb i en 
gunstig situasjon og har mulighet 
til å sette opp treningstider som 
passer for de fleste. 

I sesongen 2019 er det mange lag i ungdomsavdelingen - vi 
stiller lag i alle klasser. Det er noen kull som er store, spesielt 
i de minste årsklassene, mens det hos andre er færre spillere. 
Dette er ikke uvanlig, men vi har dette året opplevd større fra-
fall enn tidligere hos de eldre årsklassene. For G15/14 gruppen 
så har vi inngått ett samarbeid med Klebe og Voll for å kunne 
gi disse årsklassene ett tilbud, gitt at de ikke var nok spillere 
til lag. Det har vært en god og ryddig prosess for å få en slik 
avtale på plass og det blir spennende å se hvordan dette vil 
fungere utover sesongen. 

Vi har også jobbet hardt med å få beholde vårt juniorlag. 
Selv med trener på plass lenge før jul opplevde vi stort frafall 
i løpet av januar og vi var i en periode nede i 5-6 spillere i 
troppen.  Heldigvis så ga vi ikke opp og har fått etablert ett 
treningssamarbeid med B-laget og G16. Den siste tiden har 
noen av spillerne også kommet tilbake og vi teller nå 9-10 
rene juniorer og med god hjelp fra a-troppen og G16 så har de 
hatt en positiv start på sesongen. 

Som vanlig så ble Jæren Sparebank cup arrangert første hel-
gen i april. Dette er ett veldig viktig arrangement for Fotball 
bredde, med yrende liv på stadion over to dager. Når vi i 
tillegg har værgudene på vår side med sol fra klar himmel 
så blir det en flott opplevelse for alle spillerne og tilskuerne 
som besøker Klepp stadion denne helgen. Dette året var det 
rekord påmelding med over 140 lag og det er kjekt å se at 
der var en økning av påmeldte jentelag sammenligna med 

tidligere. Jeg vil benytte anledning til å takke alle som har 
vært med i komiteen og lagt ned mange timer for at dette 
arrangementet skal bli en suksess og en viktig inntektskilde 
for Fotball Bredde.

Når det gjelder herrelaget vårt så er vi midt i et generasjons-
skifte med mange nye unge spillere. Vi har fått inn Eirik 
Stokka og Ragnvald Soma i trener teamet og de har startet 
et langsiktig prosjekt. Det første de har gjort er å få på plass 
en god treningskultur og ett godt samhold i gruppa som 
teller 24 spillere (hvorav 11 fortsatt holder junioralder!). 
Treningsmengden har økt til 4 økter pr uke denne vinteren 
og vi håper og tror at dette vil vise godt igjen utover seson-
gen. Men med en snittalder på rundt 20 år, som nok er den 
laveste i divisjonen, så vil nok resultatene variere noe, men vi 
håper og tror at laget vil kjempe på øvre halvdel og bite godt 
fra seg utover sesongen, selv om laget har fått en vanskelig 
start.
 
Klepp 2 skal også i år spille i 5.divisjon. Dette laget vil bestå 
av spillere fra a-troppen, juniorlaget og b-lags spillere som 
har gitt seg på a-lag. Med dette laget vil vi kunne gi ett godt 
sportslig tilbud til alle som ønsker å satse for å bli en best 
mulig fotballspiller. Med så mange unge og lovende spillere 
så blir Klepp ett spennende lag å følge i årene fremover.

Jeg vil med dette ønske alle lag lykke til med sesongen 2019 
som også blir spesielt med tanke på at Klepp IL feirer 100-års 
jubileum. Vi satser på at alle får mange kjekke og spennende 
opplevelser enten på Klepp stadion, treningsbanen, sentrali-
drettsanlegget eller rundt på alle de flotte andre anleggene 
i distriktet. Jeg håper at alle som liker fotball kommer til 
stadion eller sentralidrettsanlegget for å følge alle lagene 
våre, ikke bare i Toppserien og i 4.divisjon, men også for å 
se aldersbestemte kamper. Der er nesten ikke en dag uten 
kamper eller aktivitet og i tillegg er det som regel alltid kaffe 
og mange fotballhoder å diskutere med. 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle lagledere og trenere 
som stiller opp og legger forholdene til rette slik at alle de 
små og håpefulle som ønsker å ha det kjekt på fotball banen 
kan komme på trening hver uke og spille kamper. 

Sportslig hilsen

Torleiv Håland
Leder Breddeutvalget
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GJORT MULIG, SAMMEN MED OSS.

LY

SE HEIER PÅ BARN OG UNGE I KLEPP IL

Gje meg ein K!

Gje meg ein L!
Gje meg ein E!
Gje meg ein P!
Gje meg ein P!

Kæ 
blir 
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Etter en litt skuffende sesong i fjor startet 
A-laget opp med fellestreninger mandag 
7 januar. Det var en revansjesugen gjeng 
som møtte på Klepp Stadion med et klart 
mål om å forbedre fjorårets 8. plass i fjerde 
divisjon. Det har absolutt skjedd en del i 
vinter og de som følger med vet at trener 
Runar Andersen har gitt seg etter 4 solide 
år. Vi takker Runar for innsatsen og minnes 
tilbake på både seier i Rogalandscupen og 
ikke minst KM-tittelen i 2016. Inn for å fylle 
Runar sine sko, kom fjorårets assistent 
Eirik Stokka som har fått med seg Ragnvald 
Soma til å lede laget i 2019. Vi ble tidlig enig 
om at vi ønsker å levere en bedre sesong en 
det vi klarte i 2018. Klepp har i alle år hatt 
gode fotballspillere men vi har sett de siste 
årene at det har vært en del å gå på når det 
kommer til treningkultur og ikke minst 
antall økter. Flere av de eldre, rutinerte 
spillerne har enten tatt pause, eller lagt opp 

og de har blitt erstatte av yngre, og kanskje 
noe mer treningsvillige spillere som ønsker 
å bli bedre. Som en konsekvens av dette har 
vi derfor lagt inn en ekstra fellestrening i 
uken slik at vi nå trener 4 dager i uken pluss 
kamp. Når vi i tillegg har vært opp i mot 
20 mann på trening i snitt i vinter så må 
vi si at vi har brukt vinteren godt på Klepp 
og er klar for å krige på flere fronter denne 
sesongen. Husk at selv om vi trener mye og 
hardt så har avgangen til Leif, Hugo, Asgeir 
og Fredrik ført til at vi mister omtrent 1000 
a-kamper i ”rutinebanken”. Det er klart at 
slikt merkes og vi må nok belage oss på noe 
mer varierte resultater når stammen i laget 
er såpass ung. Selv om a-laget selvsagt har 
hovedprioritet har vi også et b-lag som spil-
ler i 5.div. Nivået her har de siste årene blitt 
en del bedre på grunn av omleggingen av 
seriesystemet. I tillegg holder flere av spil-
lerne på a-laget junioralder, derfor bidrar 

de også der ved behov. Senest i forrige uke 
når juniorlaget slo Frøyland i NM var 10 av 
spillerne i troppen fra a-laget. Resultatmes-
sig har ikke sesongstarten gått helt som vi 
ønsket. I årets første tellende kamp møtte 
vi Voll og slo dem greit. Etter det har vi spilt 
3 kamper hvor alle har endt med knappe 
1-0 tap. Når det er sagt er lag som Varhaug, 
Hinna og ikke minst Frøyland sterk mot-
stand og vi skal ikke grave oss helt ned selv 
om vi står med 0 poeng etter to serierunder 
og en NM-exit. Målet om å forbedre fjorårets 
sesong står fortsatt like sterkt selv om vi 
har havnet i en pulje med et nivå som er 
meget, meget høyt til å være 4.divisjon. Vi 
setter uansett umåtelig pris på støtten vi 
får av dere som følger oss og håper at vi 
kan få til mange minnerike øyeblikk også i 
2019-sesongen. 

 Tekst: Ørjan Grødem - Bilder: Sven Atle Bore og Odd Rune Kyllingstad 

HERRE A – 2019
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Foran fra venstre: Simen Aam Gulbradsen, Sportslig leder Sven Atle Bore, trener Ragnvald 
Soma, Sondre Kyllingstad, Marius Kastet, trener Eirik Stokka, lagleder Natalie Bore, Preben 
G. Stangeland 
Midten fra venstre: Kristian Håland, Dia Undheim, Ådne Berge, Martin Andreas Grødem, 
Marius Hegelstad, Jarle Madland, Ingebreth Mossige, Bård G. Stangeland 
Bak fra venstre; Martin Norheim, Sverre Holen, Sebastian H. Jåtten, Kristian Johnsen, Elias L. 
Elmari, Tommy Espenes, Sven Andre Kyvik, Dardan Shabi           
Ikke tilstede: Marius Nygård, Ronny Egelandsdal, Vetle Salte og Mathias M. Haugland

Trenere 2019: Ragnvald Soma 
og Eirik Stokka.

Våre nye spillere: Fra venstre; Marius Kastet (Sola FK), Elias L. Elmari (Bryne FK) Martin 
Andreas Grødem (Bryne FK) Simen Aam Gulbrandsen (Sørumsand IL) Kristian Johnsen 
(Bryne FK) og Sverre Holen (Bryne FK).

EN SOLSKINNS-
HISTORIE…
    - FRA RAPID WIEN

 Ragnvald Soma 

Denne gutten som er vår super fan i Wien ble vi kjent med gjennom våre naboer. De 
var onkel og tante til Florian. Han har Downs syndrom, og er en fantastisk herlig 
gutt. Vi ble invitert til å komme og spille fotball med Florian og kompisene hans i en 
gymsal! Meningen var nok at det skulle være en engangs hendelse, men endte opp 
med å bli hver ukes høydepunkt! Her trente 6-8 gutter som alle hadde en form for 
fysiske utfordringer sammen hver uke, og familie og venner ble invitert til å spille 
med. Fantastisk kjekt å være sammen med disse guttene, alt var ekte med dem! Var 
de sinte trengte vi ikke lure på det, var de glade, leie osv., likeså. Florian er i dag 23 år 
og spiller fotball nå på Rapid Wiens ”special needs team”, hans store drøm J

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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Å tilby fotballaktivitet for barn og unge medfører et stort sam-
funnsansvar. Dette ønsker fotballen å ta på alvor. Fotballen er en 
unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder, 
kjønn og identitet. Vi ønsker å ha god aktivitet i trygge rammer, 
tilpasset alles behov. Dette er en krevende jobb der viktige roller 
må være på plass og kompetansen i hver rolle er avgjørende.  
 
Vi er i stor grad avhengige av frivillighet. Klepp IL vil at alle skal 
være trygge på at de som vil gjøre en innsats får de riktige verktøy-
ene til å gjøre en god jobb og bidra til en god klubbkultur. 
 
I 2018 utfordret Rogaland fotballkrets Kvinner Elite og fotball bred-
de til å starte prosessen mot å bli en av fylkes største klubber som 
kan si at de er en kvaltitsklubb.  Pr i dag er det i Rogaland 18 klub-
ber som er sertifisert og 17 som er i en prosess, deriblant Klepp IL. 
Vi er 9 stykker fra fotball bredde og kvinner elite som har startet på 
dette arbeidet og målet er å nå nivå 1 innen oktober 2019. 
 
Hva er en kvaltitsklubb og hva innebærer det for fotballen? 
Kvalitetsklubb er et konsept som er retningsgivende for utvi-
klingsarbeidet i fotballen. Dette bygger videre på «klubben som 
sjef»-filosofien. Det er kriterier i 3 nivåer som konsentrerer seg om 
krav rundt kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier. Man 
blir sertifisert i ett nivå av gangen. 
 
I nivå 1 prosessen er vi snart ferdig med å revidere sportsplanen, vi 
skriver en klubbhåndbok, vi har ansatt Eirik Stokka som trenervei-
leder og vi har kartlagt kompetansen i trener teamet. 
 
Petter Eide har gjennomført Grasrot trenerkurs 1 hvor det var 9 
stk. som deltok. Dette bidrar sterkt til å øke kompetansen blant 
trenerne og hever kvaliteten på treningene. 
 
Jenteansvarlig (Monica Hermansen) og dommeransvarlig (Frode 
Stangeland) er på plass, men samtidig mangler vi å fylle inn andre 
sentrale roller som f.eks. Fair play ansvarlig. 
 
Vi er ganske fornøyd med det arbeidet vi har startet på, selv om 
det er litt som gjenstår før vi er klare i nivå 1.  Det er tidkrevende 
og vi kunne trengt flere som var med på denne prosessen. Er du 
interessert i å bidra kan du ta kontakt med en av oss. Du trenger 
ikke å binde deg opp til noe fast, det er for det meste å samle inn 
informasjon og få alt i system.

Veien mot mål: 

KLEPP IL = 
KVALITETS-
KLUBB 

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.

Hilsen Kvalitetsklubb teamet: 
 Yvonne Gulbrandsen 
Else Karin Stangeland 
Torleiv Håland 
Tomme Andrè Velde 
Astrid Grøttå Ree 

Maren Fosse Storhaug 
Børge Brunes 
Frode Stangeland 
Arild Madland
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The boss in town!
Container i 7 dager, 

for klubbmedlemmer 
kun kr 3 080,-

www.westco.no

99% av alt du kaster går til gjenvinning

Bestill i dag! 
Tlf: 51 64 40 00

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019



24 

 Monica Hermansen

Per Audun Fagermo har vært med 
på Klepp Cup i 30 år. Styreleder 
Jarl Haugland overrakte blomster 
og hilsen til Per Audun under årets 
Jæren Sparebank Cup.
Per Audun er fotballdommer og det var også slik han startet sitt 
bidrag til cupen. Han var med som dommer i over 20 år. Det er 
helt andre fasiliteter på cupen nå enn det var første gang han var 
med. Da ble det spilt kamper på en grusbane ved barneskolen 
og på en grusbane og en gressbane ved siden av der som det 
gamle klubbhuset lå tidligere.  Kommunikasjon mellom banene 
foregikk med walkie talkie.

De siste 8 årene har Per Audun vært med som speaker på 
cupen. De første årene satt han i den gamle speakerbua på 
sentralidrettsanlegget. Etter at det ble lagt kunstgress på stadion 
ble cupen flyttet dit. Alt er mye enklere nå som alt foregår på en 
plass. I speakerbua på stadion har Per Audun full oversikt over 
det som skjer på banene. Han roper opp hvilke lag som må gjøre 
seg klare til kamp og han starter og stopper alle kamper. Mange 
kommer også innom speakerbua i løpet av en dag for å spørre 
om diverse.

Per Audun har lange dager under turneringen. Han er på plass 
en times tid før første kampen starter både lørdag og søndag. 
Han er på plass begge dager helt til etter at siste kamp er spilt. 
Men ifølge Per Audun er dette den kjekkeste helgen hele året, så 
det har ikke vært noe problem å motivere seg for å være med 
på cupen år etter år. Det er så fantastisk kjekt å se hvor mange 
unger som storkoser seg når de er på cup. I tillegg så treffer jeg 
så mange hyggelige folk, så dette er bare kjekt, sier Per Audun. 

Det gjenstår å se om det blir flere år i speakerbua når Klepp IL 
arrangerer cup. Helsa er ikke så god lenger, så mulig jeg må gi 
meg på topp, avslutter Per Audun før han griper mikrofonen fatt 
og instruerer dommere om at alle kamper skal stoppes.

30 ÅR MED KLEPP CUP

Heder og ære til Per Audun Fagermo fra styreleder Jarl Haugland.

jæren sparebank CUP 2019
 Børge Brunes 

Jæren Sparebank Cup 
ble i år arrangert helgen 
6.-7. april. Turneringen, 
som også kalles «Vårens 
vakreste eventyr», levde 
i år virkelig opp til nav-
net med skyfri himmel 
og en gradestokk som 
krøp opp mot 15 grader 

Turneringen var fulltegnet med totalt 145 
lag. Det ble spilt kamper på stadion fra 
tidlig morgen til klokka 18.00 begge dager. 
På lørdagen spilte 6-9 åringene og sønda-
gen 10-11 åringene. 

Utenom Klepp så var det Rosseland (16 
lag) og Kåsen (12 lag) som hadde flest lag 
med i turneringen. Lag fra hele distriktet 
var representert, bl.a fra Forsand, Staal, 
Øyane, Sunde, Egersund og Sokndal.

Totalt på turneringen var det over 1000 
unger. I tillegg var det mange foreldre, 
søsken og besteforeldre med som tilsku-
ere - det ble spilt 248 kamper. 

For å få dette til å gå rundt fikk vi hjelp av 
ca. 50 spillere fra ungdomsavdelingen vår 
(13-16 år) til å være dommere. I tillegg har 
over 100 forelde stilt på dugnad for å få 
turneringen til å gå rundt. Klepp Kvinner 
Elite stilte også sporty opp og delte ut 
pokaler til spillere.

Takk til alle som bidro til et bra arrange-
ment – vi fikk mye skrøyd av lagene som 
deltok.
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Når dette skrives er en 
stor delegasjon hånd-
ballspillere fra Klepp i 
bussen på vei hjem fra 
Kristiansand. Den tra-
disjonelle fellesturen 
og avslutningsturnerin-
gen markerer som oftest 
et punktum for en lang 
sesong. Selv om de fles-
te lag fortsetter å trene 
fram mot sommeren og 
vi snart rigger til beach-
banen for treninger og 
turnering, så er liksom 
våren en rolig periode 
uten kamper i helgene. 
Det er så stor aktivitet i 
løpet av et år at jeg ikke 
kan skrive om alt. Jeg vil 
trekke fram 4 ting som 
jeg synes har vært spesi-
elt å merke seg innevæ-
rende år. 
 
1. Klepp IL fikk en OL deltaker 
Hvem hadde trodd det når vi startet opp HU 
lag for 11-12 år siden at vi i 2019 skulle ha en 
utøver med i Abu Dhabi og Spesial Olympics? 
Ikke bare har vi en utøver i Spesial Olympics, 
vi har et av landets mest veldrevne HU lag 
med trenere som legger ned ENORM inn-
sats. Både på kamper og treninger, men like 
mye det samholdet de bygger rundt laget 
utenom treninger og kamper. 
  
2. Samarbeid med Voll 
Vi har i år hatt et svært konstruktivt samar-
beid med Voll. Begge klubber har de samme 
utfordringer, ved å samarbeide har vi fått 
løst flere utfordringer som begge lag har 
slitt med. Mest gledelig er den gode opp-
slutningen rundt damelaget, i august så 
det ikke ut til å være liv laga. Vi har støtt på 
utfordringer i vårt samarbeid, men et svært 

godt samarbeidsklima mellom klubbenes 
styrer har gjort at problemene har blitt løst 
når de har oppstått. 
 
3. Norges håndballjenter til Klepp 
Det begynte som en vill tanke for noen år 
siden og så plutselig falt alle brikker på plass 
og vi får to av verdens beste håndball lag her 
til Klepp. Det blir et stort løft for hele klub-
ben, men med 150 000,- i støtte fra kom-
munen og velvilje fra Kåsen og Nærbø så 
har vi et klart mål om å klare å gjennomføre 
dette med inntekter som dekker inn de ca 
400.000,- dette koster oss.  
 
4. Nye traktordrakter 
Før årets sesong byttet vi ut hvite drakter 
med grønne traktordrakter og ble dermed 
likt uniformert som resten av idrettslaget. 
Om vi ikke sanker hauer av pokaler, heder 
og ære så har vi i alle fall de flotteste drak-
tene.  
For 12 år siden takket jeg ja til å bli leder av 
håndballgruppa, lite visste jeg hva jeg gikk 
til og lite visste jeg hva det innebar. Det har 
vært 12 utrolig flotte år der jeg har blitt kjent 
med og lært mange flotte mennesker å kjen-
ne. Klepp Idrettslag er et raust idrettslag der 
det samarbeides godt mellom de ulike grup-
pene, vi har økonomisk forsvarlig drift og vi 
gjør en svært viktig jobb for barn og unge 
som ønsker og drive med fysisk aktivitet.  At 
jeg har holdt på i 12 år er jo et tegn på at jeg 
har likt det jeg har holdt med. Jeg trer nå av 
som leder, ikke fordi jeg ikke skal engasjere 
meg i idretten, men noen ganger er det tid 
for generasjonsskifte.  Da er det greit å gi 
seg på en tid der det meste er på stell og at 
gruppa har et flott styre med ressurssterke 
og engasjerte medlemmer. 
 
Samfunnet endrer seg, det gjør også ung-
dommenes behov. Derfor er det viktig med 
et veldrevet idrettslag som kan gi et godt 
tilbud til våre ungdommer. Min store opp-
fordring til dere som leser dette, engasjer 
dere i og rundt barna deres. Vi trenger enga-
sjementet ditt, barna trenger å se at dere 
bryr dere om hobbyen deres, størstedelen 
av alt som gjøres i håndballgruppa utføres 
på dugnad.  

Som leder opplever jeg et stort engasjement, 
spesielt på tribunen. Det finnes mange 
meninger om hvordan trenere disponerer 
laget, spørsmål rundt dugnader og penge-
bruk. Siste årene hører jeg stadig oftere at 
foreldre «shopper» idrettslag og lojaliteten 
til laget og klubben ikke er som den engang 
var. I Klepp ønsker vi at ambisiøse og tre-
ningsvillige ungdommer som har en drøm 
om å ta idretten til øverste nivå lykke til i 
(andre)klubber som kan tilby dette. Vi er 
derimot overbevist om at tilbudet som nå 
gis i Klepp er mer enn godt nok til å kunne 
være en del av venneflokken, i alle fall til du 
går ut av ungdomsskolen. I tillegg til å bygge 
gode lag ønsker vi at idretten skal brukes til 
å bygge gode relasjoner mellom ungdom, 
skape trivsel og identitet og bidra til gode 
oppvekstsvilkår. Shoppingmentaliteten er 
en av de største «trusler» vi som organiserer 
lagidrett står overfor. 

Det er store muligheter i framtida i 
Klepphåndballen, og vi gleder oss til ny hall 
kommer. Hvor stor den blir og hvor den 
plasseres, er i skrivende stund usikkert. Men 
kjekt å se at vi endelig får mer treningsflater 
og at over 10 års engasjement for hall i sen-
trum nå blir realisert. Jeg håper inderlig at vi 
får en hall med stor fleksibilitet og mulighet 
til å skape arenaer for sosiale treffpunkt. En 
hall der vi som idrettslag (både Klepp IL og 
andre leietakere) får en fleksibel driftsform 
som gjør det lett å skape aktivitet. Det har 
det definitivt ikke vært som leietakere i 
dagens kommunale haller. 
 
Nå gir jeg meg som leder av håndballgruppa, 
men jeg kommer fortsatt til å være i og 
rundt Klepphallen og skal stille opp når det 
trengs. 

Takk for meg.  

Svein Axel 
Johannessen

Leder Klepp IL håndball

- I ALLE FALL NESTEN

HÅNDBALLSESONGEN 

18/19 OVER
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 Britt Fagerland 

Håndball J-16 og J-13 har denne sesongen samarbeidet med Voll. 

Natt til skjærtorsdag reiste vi med full buss til Danmark på AGF cup. Vi hadde en flott tur med harde kamper mot gode 
danske lag. Tusen takk til denne fantastiske gjengen. 

SAMARBEIDSLAGENE 
J-16 OG J-13 KLEPP/VOLL 

Fremme fra venstre: Maren Frøyshov, 
Emilie Borsheim, Sara Sveinsvoll Gjesdal, 
Malin Roos, Maria Tveita, Elen Lindtveit, 
Sina Asheim, Helle Soma, Emmeline Sele, 
Hanne Lyse, Annabel Kjøllesdal. 
Bak fra venstre: Ragne Bore, Kristin 
Aasland, Viktoria Kvamme, Kristine 
Kulleseid, Silje Fagerland Olsen, Vilde 
Tjelhovd Marthinsen, Rebecca Vigrestad, 
Elise Slettbakk, June Krohn Høyland, 
Trener Britt Fagerland. 

Jenter 13:

Bak fra venstre: Veronica Bore Efteland, Sofie Kydland, Helene Bore, Kaia Bore, Borghild Sele, Anja Ingebrigthsen 
Fremme fra venstre: Julie Askø, Andrea Haaland, Viktoria T. Marthinsen, Jenny Svarstad, Gina Vestnes Undheim, Tonje Byberg. 
Trener: Audrius Talacka.

Jenter 16: 

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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Litt om deg selv:
Jeg vokste opp på Klepp og har bodd i fosterhjem i 5 år. Gikk 
på barneskolen på Bore og ungdomsskolen på Lye. I dag er 
jeg gift med Dan Thomas, som jeg møtte på Bryne. Vi giftet 
oss i Klepp kirke 11.07.2015. Vi bor i en kjellerleilighet på 
Kvernaland.

Du spiller på Klepp sitt HU-lag i håndball – hvorfor gjør du 
det og fortell litt om det..
Jeg har spilt på Klepp sitt HU-lag i håndball siden det ble 
startet i 2008 og jeg er med der fordi det er 100% kjekt. Jeg 
likte det ikke så godt i begynnelsen, men nå liker jeg håndball 
bedre og bedre. På HU-laget har jeg fått mange gode venner 
som jeg er sammen med på fritiden. 

Har du «andre» fritidsinteresser? 
Jeg liker best å være sammen med venner og familie.

Klepp IL sin ferskeste OL deltaker:
Det er jeg skikkelig stolt over (og det er pappsen også J). 
Special Olympics er verdens største idrettsbevegelse for men-
nesker med utviklingshemming. I Abu Dhabi, der OL gikk av 
stabelen, deltok det over 7500 utøvere fra 190 ulike nasjoner. 
Jeg var på 2 samlinger før jeg ble tatt ut til å være med på 
landslaget. Først ble jeg tatt ut som reserve, men så kom jeg 
med allikevel. På samlingene og landslaget ble jeg tatt godt i 
mot av alle, jeg fikk fort nye gode venner.

Hvordan var det å være å bo i Abu Dabi?
Det var gøy – vi bodde på et 19. etasjes 

hotell rett ved siden av hallen vi spilte i, 
det var gåavstand. Vi måtte ta buss til 

åpningsseremonien på grunn av sik-
kerhet. Vi kunne ikke gå ut alene, 

vi måtte være sammen i grupper, 
men jeg fikk shoppa litt. 

Var maten god der?
Ja, den var god, men jeg tak-

ket nei til snegle (jeg tror 
den levde)…. På hotellet 
var det god idrettsmat 

med kylling, pasta, sala-
ter osv. Dessuten 

var det dess-
ert hver 

dag.

Hvor mange kamper spilte dere og mot hvem?
Vi hadde noen dager med trening først, før kampene startet. 
Kampene var som dette:

Hva synes du om å ha vært med landslaget i håndball og 
vunnet bronsemedalje?
GØY – STOLT – Savner gjengen J

Hvis du skulle få velge fra øverste hylle, hva er ditt høyeste 
ønske?
Å få være med til OL i Berlin i 2023 og hatt råd til å reise på 
en ferie.

På håndballavslutningen i Turnhallen ble Anna Serina hyllet av 
håndballfamilien i Klepp IL. Jeg tror hun satte like mye pris på 
det som bronsemedaljen hun hadde rundt halsen. Varaordfører 
Torbjørn Hovland representerte Klepp Kommune, det var stor 
stas. «Alle reiste seg og klappet for meg».

Anna Serina haster videre, en av vennene fra HU-laget sitter 
i gangen og venter på henne. De skal ut på nye eventyr. Hun 
har landslagsdrakten og bronsemedaljen med seg i en bag, i 
tilfelle noen vil ta bilder av henne og intervjue henne – slik 
som meg.

Bli bedre kjent med vår ferskeste OL-deltaker 
ANNA SERINA HAUGLAND
Bente B. Gjerde

Personalia:
Navn: Anna Serina Haugland

Alder: 25 år 

Søsken: 4 

Bosted: Kvernaland

Sivilstand: Gift med Dan Thomas

Barn: Nei

Utdannelse: Videregående skole

Jobb: Jæren Industri Partner

Interesser: Håndball, innebandy og fotball (idrett)

Favoritt mat: Gryterett med potetmos

Favoritt musikk: Sub & Rock

Favoritt film/serie:  Shadownhunters (Netflix)

Favoritt sport: Ishockey (Oilers)

Laget i ditt hjerte (utenom Klepp): Vindbjart (håndball). 

Etter nærmere forklaring forstod intervjueren at dette dreide seg 

om en jente som Anna Serina ble kjent med på landslaget. Hun 

spiller på Vindbjart J

Innledende runder:
Norge – Elfenbenskysten 3-4
Norge – Tyskland 2-2
Norge – Bangladesh 2-0

Bronsefinale:
Norge – Aserbajdsjan 5 -4

Gull: Elfenbenskysten
Sølv: Danmark
Bronse: Norge J

Mellomspill:
Norge – Aserbajdsjan 5-2
Norge – Danmark 0-3
Norge – Elfenbenskysten 3-11
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Klepp IL fyller 100 år i år og det 
må markeres på skikkelig vis. 
Hva kan vel bli bedre for alle 
håndballentusiaster at vi får besøk 
av det beste håndballen kan tilby, 
håndballjentene. Ikke bare de 
norske, men også de danske.

Det har vært en lang prosess med å få håndballjen-
tene hit, desto mer gledelig er det når vi lykkes med det. 
Treningsleiren er starten på forberedelsene til VM i Japan 
i desember to av mesterskapets beste lag velger altså å 
forberede seg hos oss.

Vi ønsker å lage et opplegg der alle håndballinteresserte på 
Klepp kan ta del i treningsleiren. Lagene vil bo på Bry Kro 
og Hotell mens basen for treninger vil være i Kåsenhallen. 
Jubileumskampen vil gå i Nye Loen der vi håper på mellom 
1500 og 2000 tilskuere. En stor takk til Kåsen IL og Nærbø 
IL som stiller opp sammen med oss og gjør dette mulig.

Vi må og takke Klepp kommune som støtter oss med 
150 000,- til dette oppholdet. Det er et stort økonomisk løft 
å få håndballjentene hit, derfor svært gledelig at kommu-
nen vil bidra til at vi kan få gjennomført dette uten store 
økonomiske tap.

HÅNDBALLJENTENE TIL KLEPP 22.-29. JULI.

JUBILEUMSKAMP

NYE LOEN 28. JULI.

NORGE – DANMARK
Camilla Herrem

Heidi Løke

Nora Mørk
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SETT AV DATOEN J

Lørdag 05.10.2019 planlegger vi å feire oss selv. 

Festen skal være i Turnhallen.

Det blir både inviterte gjester og «første mann til mølla prinsippet» 
for klubbens medlemmer.

18 års grense.

Nærmere informasjon med program og påmelding kommer  
i slutten av august. 

Følg med på klubbens hjemmesider og facebooksider. 

JUBILEUMSFEST
KLEPP IL 100 ÅR

Håndballjentene - Landslaget

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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 Monica Orstad 

39 spillere fra J-10, J-11, J-12 og G-12 var på Quart Cup i 
Kristiansand 26.-28. april. Bussen gikk fra Klepp 1530 på fre-
dagen, fullstappa av små og store med masse forventninger 
til helga. Vi ble innkvartert på Grim skole og alle var klar for 
en helg på luftmadrass og masse sosialt samvær! 
 
Kampene foregikk i ulike haller og det var om å gjøre å få 
med seg flest mulig Klepp kamper så vi kunne heie hverandre 
frem. J-10 startet tidlig med kamper og fikk med seg en tur i 
badeland og Dyreparken. 
  
Om kvelden hadde vi felles mat med pizza på skolen. De 
eldste lagene var en tur på Cupshowet, mens de yngre hadde 
diskotek og gjemmeleken på skolen. 
 
På søndag var det frokost og pakking før kampene skulle 
spilles. J-11 var en tur i badeland på formiddagen, mens G-12 
og J-12 spilte kamper i B-sluttspillet. J-12 imponerte og vant  
B-finalen! Gratulerer [Symbol] 
 
Cuplivet er knallkjekt og det gav mersmak! Både små og store 
får nye venner, vi er klar for ny tur neste sesong :-)

QUART CUP 2019 
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Er du 
Klepp IL

sin lagspiller?

Bestill Lyse Fornybar – Lagspiller på 
lyse.no/stroem eller bruk QR kode. 

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

Vi sørger for at klubben får 200 kr ved oppstart 
– og 100 kr for hvert år du er Lyse kunde!

I år fikk vi en annerledes og super avslutning på sesongen. Alle gut-
tene og jentene ble invitert til Kåsen for en liten mini turnering. Her 
ventet proffe dommere, høg musikk i hallen og en super stemning 
på tribunen. Alle fikk spille 3 kamper hver. 

Etter dette var det foreldrene sin tur å spille kamp mot hverandre, 
til pause stod det 1-0 til Klepp. Ungene var ivrige på sidelinjen og 
heiet frem foreldrene (her har vi foreldre mye å lære av barna) 
[Symbol] 

I pausen fikk ungene beskjed om å vente i hallen, fordi voksne 
måtte i garderoben en liten tur. Inn kom utkledde foreldre med 
hatter, parykker, og utkledningsklær. Dette toppet stemningen enda 
mer, ungene fjolla og lo J 

Andre omgang viste seg å bli knallhard. Kåsen fikk flere utvisninger 
på grunn av dårlig oppførsel (som selvfølgelig bare var tull, men 
gjorde det hele enda morsommere). Plutselig viste måltavlene 1-1. 
Dette måtte vi snu. Like før slutt puttet Klepp ett må til og dermed 
vant Klepp foreldrekampen 2-1.  
 

For noen av foreldrene som aldri hadde spilt håndball, og for de 
som hadde spilt tidligere, var dette en veldig kjekk opplevelse. Det 
var veldig stritt – vi var glade for at vi hadde mange innbyttere J
 
Etter kampen ble alle barna tatt frem. De fik utdelt hver sin diplom 
med navnet sitt på, samt t-skjorte og andre små premier samtidig 
som «We are the champions» ble spilt over høyttaleranlegget. 
Et minne for livet for både store og små. 

Tusen takk til Kåsen for et fantastisk initiativ. 

Hilsen trenere og lagledere i Minihandballen 
 

MINI HÅNDBALLEN J/G 
FØDT 2012-2013

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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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

Komplette systemer for elektro, 

instrumentering, telekom og piping.

Multidisipline 
Opphengssystemer

Besøk oss på www.øs.no 
eller ring oss i dag!

40 ÅR MED PRODUKSJON
Øglænd System var opprinnelig en del av den lokale hjørnesteins-
bedriften Jonas Øglænd som blant annet produserte DBS sykler i 
Sandnes. I dag er vi en global markedsledende leverandør av multidis-
ipline opphengssystemer, kabelstiger og kabelbaner til industrier som: 
olje & gass, infrastruktur, skipsbygging, vindkraft og havbruk.

FLEKSIBELT OPPHENGSSYSTEM
Vårt hovedfokus når vi utvikler og produserer nye produkter er at de 
skal være både multidisipline og fleksible. Gjennom å koble sammen 
HVAC, EI&T og rør i et MultiGrid® opphengssystem kan vi senke den 
totale vekten og kostnaden av et prosjekt. På denne måten hjelper vi 
våre kunder å bli mer konkurransedyktige.

E-mail: oglaend@oglaend-system.com      Tlf.: (+47) 51 78 81 00     www.øs.no

NY KLEPP-BIL

Flott Klepp-design.

Møller bil Sandnes og Jæren gir 
klepp elite ett års disposisjon av 
en råkul e-Golf.

Her er bilen «hjemme» på 
Klepp Stadion.

Torsdag 14. februar var Klepp IL sitt sponsornettverk, sammen 
med sponsorene til Sandnes Ulf og Nærbø IL, invitert til Møller 
Bil Sandnes & Jæren. Her ble vi servert felles frokost og fikk høre 
på et strålende innlegg fra Gjert Ingebrigtsen. Dette ble veldig 
lærerikt både for oss i idrettslaget og for de mange fremmøtte 
sponsorene. Et utrolig kjekt tiltak fra det som har vært en trofast 
sponsor av Klepp IL de siste årene. 

Etter treffet overrakte Møller Bil Sandnes og Jæren en splitter ny 
elbil til to overlykkelige Klepp-trenere. E-Golfen, som vi er heldige 
å få disponere i 2019, har fått et passende Klepp-dekor. Dette 
er designet sammen med Rogaland Skiltdesign. Bilen er meget 
nyttig for de ansatte i en travel hverdag, og selvsagt strålende 
reklame for både klubben og Møller Bil! 

Dette skrev Møller Bil Sandnes og Jæren etter overleveringen av 
e-Golfen:
- Stor stas å kunne bidra til, og samarbeide med, lokale idretts-
lag hvor det satses på et bredt tilbud for alle aldre! Klepp IL har 
i tillegg til en ny sponsoravtale fått seg en veldig, veldig kul 
bil. Inkludering, samhold, mestringsopplevelser - idrett og bilsalg 
har mange fellesnevnere! Gratulerer!

Møller Bil Sandnes og Jæren er store både på bedrift og privat-
markedet. Om du vil finne ut mer om hva Møller Bil kan gjøre 
for deg eller din bedrift, besøk www.sandnes.volkswagen.no eller 
ring 24034900.
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Vi bemanner 

Jæren

 
   Idèreiser AS   
 
     Vi fikser din ferie eller gruppereise.  
 
 

    Vi har fortsatt noen ledige plasser på følgende turer:  
 
2019 
1.    PÅSKE I UNGARN - Hèviz, spa og sykkel         13. - 23. april  
2.    MONTENEGRO - fly m. valgfri leilighet/hotell eller pakketur   19. - 26. juni  
3.    BÅTCRUISE fra Split m. Torader, dans og sang        31.08.- 07.09. 
4.    ELVECRUISE PÅ DUERO I PORTUGAL - ALL INCLUSIVE        31.07.– 05.08. 
5.  GEORGIA - med Vilnius/Litauen 1 natt på returen     20. - 29. august  
6. NYTT:PEER GYNT PÅ GÅLÅ Pakkepris med fly, buss, hotell         1.- 5. august  
7. KAUKASUS - EX Sovjet - BJERKREIM BYGDEKVINNELAG          7. - 17. september      
        4 stater av Ex-Sovjet i en tur.  
8. KUHENTING FRA SETRA I TYROL  jentetur                 2. -  7. oktober  
9.  CHARTERFLY TIL KRAKOW I HØSTFERIEN       10. – 13. oktober  
10.  CUBA  I ENDRING - Rundtur m. rolige dager              06. - 19. november  
11. JULEMARKED BRATISLAVA - Charter       06. - 08. desember  
 
2020 
12.  PASJONSSPILLET I OBERAMMERGAU / TYSKLAND   17. - 24. juni 2020  
 Elvecruise på Donau kombinert med besøk av Pasjonsspillet 
  
 
Påmelding: ide@idereiser.no    tel.  51 42 57 44 , 909 77 141 
 
Kontakt oss for fagturen i landbruk, jubileet med familien, ferien, cruise, korpsturen, Hurtigruta, langtids-
ferien, Color Line. Vi hjelper alle med reise spørsmål!   
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HÅNDBALLTUR TIL DANMARK OG TYSKLAND
Klepps gutter 15 var i vinterferien 
på tur til Danmark og Tyskland for 
å trene, se håndball og ikke minst 
bygge vennskap og samhold. Kjekke 
dager ble det på Vejen idrettssenter, 
et senter som ligger sør i Danmark 
ikke langt fra Kolding. 
 

Allerede tirsdagen var det avreise, men før turen over 
Skagerak onsdag morgen gikk turen til Arendal og seriekamp 
mot ØIF Arendal i Regionsserien. En god natt søvn på Yess 
hotell i Kristiansand så bar turen sørover..  

Allerede onsdag kveld kom et av turens høydepunkter, 
kamp i Flensburg. Gutta hadde ikke mer enn fått sjekket inn 
bagasjen før turen gikk videre for å se Flensburg Handewitt 
møte Nantes i Champions League. Flensburg er byen med 
håndballinteresse langt over gjennomsnittet, selv om 
tyskerne er mer opptatt av Bundesliga enn Champions 
League så var det 5000 tilskuere og god stemning i hallen. 
Flensburg har 4 nordmenn i stallen og heldige oss som hadde 
fått gjort avtale med Gøran Johannessen slik at vi fikk hilse 
på, tatt bilder med og fått hørt litt om hvordan det var å være 

håndballspiller i Tyskland. Både Gøran, Bergerud, Abelvik Rød 
og Jøndal tok seg god tid sammen med oss. Før kampen rakk 
vi selvsagt en tur innom Citty Gross der vi fikk handlet med 
oss brus og energidrikk, som stort sett var det eneste som 
stod på guttas handlelapp. 

 

Øvrige dager ble brukt på det flotte senteret. Torsdag 
morgen startet dagen med styrkeøkt, en lett håndball økt 
på ettermiddag før vi på kvelden møtte Vejen U16 til kamp. 
Fredagen ble det håndballtrening på morgenen før vi på 
fredag ettermiddag møtte Andst U16 til kamp. Innimellom 
treninger og kamper ble det flotte senteret benyttet. Et senter 
som inneholder alt det en ungdom trenger for å være aktiv. 
Svømmebasseng, trampoliner, styrkerom, squash. Det var 
mange gutter som nok hadde sett et sånt aktivitetssenter på 
Klepp J  

 

Lørdag var det en sliten gjeng som hadde siste håndball økt 
før en siste tur i bassenget ble unnagjort. Dermed var vi 
allerede klare for hjemreise. 5 dager går fort når vi har det 
gøy. Turen gikk som alltid bra når disse kjekke guttene er 
på tur bra. Det er andre året guttene velger et slikt opplegg 
framfor en turnering. Vel hjemme må en nok si at turen ble 
akkurat så bra som vi håpet på. 

G-15 med håndballkjendiser.
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HÅNDBALLTUR TIL DANMARK OG TYSKLAND
Runar og Abelvik Rød.

Styrketrening må til.Sunn og god mat.

Kamp.

Kiril Lazarov Nantes.

Det tar på med kamp.
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En ren fornøyelse

www.masiv.no

Masiv Bygg AS bygger nå blant annet for Europris, 

som åpner 1200 m² nye lokaler på Øksnevad 11. april 

2019. DNF flytter inn i 2. etasje mot slutten av året.

Dan Ivar Ånestad, driftssjef

920 25 848  •  dan.ivar@masiv.no

Les mer om stillingene på masiv.no/jobb

PÅLITELIGHET OG 
HANDLEKRAFT!
Masiv Bygg AS er en av Rogalands største og mest anerkjente 
totalentreprenører. Vi er ledende på oppføring av næringsbygg til alle 
formål og store på elementbygg med prefabrikerte løsninger. 

Med vår unike kjennskap til det lokale markedet kan vi alltid tilby de 
beste byggeløsningene til markedsledende priser.
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• Da krigen kom til Klepp beslagla tyskerne Turnhallen. Alle 
turnapparatene ble flyttet inn i låven til Lars Storhaug.

• Åge Storhaug (1938-2012) deltok i 2 OL, var nordisk mester 
seks ganger og vant 14 NM-gull og kongepokaler.

• Sagt i boka «Klepp Idrettslag gjennom 50 år» av Erling 
Brunes;
  «Klepp idrettslag er ikkje bygt opp av ein mann eller 

to, men av samarbeid av dei mange, mange trufaste 
medlemene som har streva og slite år etter år. Dette har 
skapt eit kameratskap og samhald som kannhenda er 
det viktegaste ved heile idrottsarbeidet. Kva innverknad 
idrettslaget har hatt på bygda, kulturelt og sosialt let 
seg ikkje mæla i pengar, meter eller sekund som andre 
idrottsprestasjonar, men det er overlag vikteg. Dei som 
steller med Klepp idrettslag er klår over dette og freistar 
få tak i dei unge så tidleg som råd er for å få dei med i 
dette store arbeidet som har som motto; Ei frisk ånd i 
ein frisk kropp!»

• Sagt i boka «Klepp Idrettslag gjennom 30 år» av R. Svihus;
  «I stiftelsesåret 1919 er gymnastikk og turn ikke tatt 

med i vedtektene. Det er vel i bunn og grunn et tidens 
tegn. For det er fotballen som går sin seiersgang over 
bygdene. I møte og referatbøkene finner en lite og 
ingenting om gymnastikk og turn. Det er fotball for alle 
pengene. Først på årsmøtet i 1929 kommer denne spor-
ten med i lovene – ble vedtatt uten debatt.»

• Videre sies det i boka: 
  «Hva disse turnerne har måttet gå igjennom av ubeha-

geligheter og vansker i denne første tida, er så menn 
ikke lite. Ofte måtte de rydde golvene for halm, rusk og 
støv før turningen kunne settes i gang. Lufta var tjukk, 
og dertil kom kjølen. Frostrimet kunne ligge tett på veg-
gene, og som regel måtte en først få varmen i seg med 
en kvikkk boksekamp før gymnastikken tok til». 

FAKTA 
OM KLEPP IL

VI ER HER

Bank skal være enkelt. Og nært.  
Du er trygg når du har din egen 

personlige rådgiver som bryr seg.  

Vi er her for deg som er kunde – og 
for deg som har lyst til å bli kunde 

hos oss.

spv.no

SPV
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Fra

ARKIVET

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

Vardheivegen 60, 4340 Bryne
trykkeri@jprint.no
tlf. 952 99 844
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      Internasjonal leverandør av kontrollsystemer! 
 

• Process Control system 

• Power plant 

• Food Industry 

• Water and Waste Water 

• Machine and Robot 

• Production of Control and Switch cabinet.  
 
Industrivegen 2. PB 508 4349 Bryne Tlf. +47 51770970 
E-Post: ecs@ecs.as Se også vår hjemmeside: www.ecs.as 

                     
   ECS Automation AS  
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VÅRE DRAKTSPONSORER

Kjøpesenteret på Klepp
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Vi sikrer Klepp IL det beste utstyret
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 Linn & Lene

Barnas turntreff 1.-4. trinn.
02.02.2019 - Sandnes

Denne flotte lørdagen arrangerte Sandnes turntreff for 1.-4. 
klasse. 

Vi stilte med 17 flotte gymnaster som deltok på mange kjekke 
aktiviteter denne dagen. 

Gymnastene fikk prøve seg på apparatturn, akrobatikk, tram-
pett/tumbling og alle sammen lærte en dans som ble vist 
frem til alle som kom og så på til slutt. Dette var en kjekk dag 
for små og store. 

Gymcup 
30.03.2019 – Brusand

18 flotte smånervøse gymnaster møtte opp klar for trening 
i Ognahallen rett før kl. 1100 denne lørdagen. Etter vel gjen-
nomført trening var det kjekt å se på alle de andre som også 
skulle være med å konkurrere denne dagen. Etter litt lunsj 
var tiden for å få på draktene å gjøre seg klar til defilering inn 
til publikum og åpning av stevne. Sist ut i sin klasse (rekrutt) 

gjorde jentene et kanonbra program og trenerne stod med 
tårer i øynene av de flotte gymnastene som smilte sine store 
sjarmerende smil! Etter en god time var det på tide å defilere 
inn igjen i hallen til medaljeutdelingen. Våre flotte jenter fikk 
en solid sølvmedalje og vi er så stolte så stolte! Tusen takk til 
gymnastene og foreldrene som kom å så på! 

Styret i turnen ønsker og takke 
Reidun Skretting for en fantastisk 
innsats som leder i 15 år. Vi ønsker 
Christopher Kaspersen lykke til 
med å fylle store sko. 

VÅRLIGE AKTIVITETER 
I TURNGRUPPA

Bildet er fra da Reidun fikk 
«Forbundets kretsfortjeneste 

medalje i 2017».

Fra venstre bak: Selma Straumland, Kirsten Horpestad, Tine Stangeland, Carina Pedersen, Lone Andersen, Marthe Kverneland

Fra venstre midten: Cassandra Riskjell, Shirley Kaeola, Marianna Aneta Skoczylas, Tia Schanche Selbakk, Bertine Schanche 
Selbakk, Ida Bore

Fra venstre fremme: Johanne Tjosavik Anda, Carina Carr Byberg, Sina Sikveland Østebrød, Victoria Nott Jakobsdottir, Ksenija 
Skubure, Thalia Sarojini Torland.
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Velkommen til 
SHOPPING & OPPLEVELSER 

på Jærhagen

Klær/sko:
Lykkeliten 0-16
KappAhl
Match
Spotlight Fashion
MIZZY
Zavanna
Claire DK Woman
!Solid
City Outlet
Sport Outlet
Eurosko

Spisesteder:
Burger King
Big Bite
Jordbærpikene
(åpner mai 2019)
Sele Mat
Jonas B. Gundersen
(åpner høsten 2019)

Hus/hjem:
Elkjøp
Fagmøbler
Jernia 
Kid Interiør
Kitch`n
Lampehuset
Nille
Obs bygg
Power
Princess
RUSTA
Selly Home
Tilbords

Mat/drikke:
Coop Express
Holdbart
Coop Mega
Vinmonopolet 

Spesialbutikker:
Apotek 1 Lerka (1. etg.)
Apotek 1 Jærhagen
Brilleland
Cutters
Glamour Nails World
G-Sport
Floriss
Jærhagen Gull & ur
KOZMOS
Møller Bil - Skoda
MUSTI
Norli
Normal
SAYSO
Sunkost
Thansen
Uno X
VITA

Tjenesteytende:
Kristinas Systue
Phone Lab
Arena Treningssenter
Skyland Trampolinepark

jaerhagen.no

SKYLAND TRAMPOLINEPARK 
ER ENDELIG HER! 

Hverdager                 14 - 20 
Lørdag og søndag   10 - 20
Skolefri                       10 - 20
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 Thomas Langholm Engen

Styret og administrasjon har i perioden januar til mai 
samarbeidet med Elkjøp Klepp for å starte en E-Sport satsing 
i idrettslaget. I Klepp ILs strategi frem mot 2022 sier vi at 
«Idrettslaget skal jobbe med tilbud som tiltrekker seg nye 
målgrupper» og her ser vi på E-Sport som en ideell mulighet. 
Etter å ha fått sikret oss lokaler via Coop Klepp har vi det 
meste på plass til å komme i gang med prosjektet. 

Dette er ukjent farvann for oss i idrettslaget og vi må 
anerkjenne at vi må lære underveis, og forme det over tid 
slik vi ønsker å ha det. Men som et utgangspunkt ønsker 
vi å gjøre som ellers i idrettslaget: et tilbud for bredde og et 
tilbud for satsing. 

Over de senere år ser vi en trend i idretten hvor flere og 
flere dropper ut av fotball og håndball i yngre alder. Klepp 
Idrettslag er heller ikke immune mot denne trenden og vi 
må gjøre tiltak som gjør idrettslaget som en helhet enda 
mer attraktive å være i.

E-Sport skal ikke være en erstatning for ordinær 
idrettsaktivitet! Det skal være et supplement til idrett som 
gjør totalen Klepp Idrettslag et enda bedre produkt. 

Klubben har, i samarbeid med Elkjøp Klepp, kjøpt inn 
datautstyr både for PC og Playstation 4. Vi har også handlet 
en del frittstående monitorer hvor deltakere kan ta med seg 
en egen PC. 

Det vil komme mer informasjon rundt E-Sport på klubbens 
nettsider og Facebook.

KLEPP IL

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019



 47

Thomas Langholm Engen

Klepp IL har fått et fantastisk sponsornettverk de siste 
årene og den årlige vårturen har blitt et høydepunkt for 
mange. Denne gangen gikk turen til sørkysten av England 
og Brighton. Vi må kunne være ærlige å si at været ikke var 
stort sett bedre enn det vi opplever til daglig på Jæren, men 
med denne flotte gjengen er man ikke avhengig av sol på tur. 
Over 50 reisende var på plass på flyet torsdag 14. mars fra 
Sola. 

Fantastiske Anne Kari Tveit Fossen i Idereiser AS var som 
alltid reiseguide og vi kan ikke få takket henne nok for 
innsatsen hun legger ned. Ikke bare arrangerer hun turen 
som sponsing for idrettslaget, hun har full kontroll på alt og 
alle fra avreise til hjemkomst. Dette gjør at vi i idrettslaget 
kan fokusere på våre samarbeidspartnere og legge til rette 
for en kjekk tur for alle. 

Grunnet en FA-cup semifinale som dukket opp ble ikke 
den planlagte Brighton – Cardiff kampen noe av. Men for 
mange ble det allikevel fotballkamp! En god gjeng på ca 20 
stykker satt seg på bussen vestover for å få med seg League 
1 oppgjøret mellom Portsmouth og Scunthorpe. Selv om 
det fotballmessige nivået ikke kan måle seg med Premier 
League fikk vi oppleve klassisk engelsk tribunestemning, en 
annerledes opplevelse fra de fleste fotballturene man er på! 

Med gode faglige innhold hver morgen fra Roar Fjeldheim 
i Evan Jones var det både sosialt og faglig stort utbytte 
fra turen. Arild Vik i Skarp bidro også denne gangen 
og det var glimrende for deltakerne å få input fra en i 
kommunikasjonsbransjen. 

Klubbens sponsornettverk har hatt veldig god vekst de siste 
årene og den årlige sponsorturen er det beste eksemplet på 
dette. En utrolig positiv gjeng som alle trives veldig godt i 
klubbens sponsornettverk. Vi takker alle for deltakelse på tur 
og ser frem til neste år!

Verdens beste Anne Kari.Klippene utenfor Brighton.

 
   Idèreiser AS   
 
     Vi fikser din ferie eller gruppereise.  
 
 

    Vi har fortsatt noen ledige plasser på følgende turer:  
 
2019 
1.    PÅSKE I UNGARN - Hèviz, spa og sykkel         13. - 23. april  
2.    MONTENEGRO - fly m. valgfri leilighet/hotell eller pakketur   19. - 26. juni  
3.    BÅTCRUISE fra Split m. Torader, dans og sang        31.08.- 07.09. 
4.    ELVECRUISE PÅ DUERO I PORTUGAL - ALL INCLUSIVE        31.07.– 05.08. 
5.  GEORGIA - med Vilnius/Litauen 1 natt på returen     20. - 29. august  
6. NYTT:PEER GYNT PÅ GÅLÅ Pakkepris med fly, buss, hotell         1.- 5. august  
7. KAUKASUS - EX Sovjet - BJERKREIM BYGDEKVINNELAG          7. - 17. september      
        4 stater av Ex-Sovjet i en tur.  
8. KUHENTING FRA SETRA I TYROL  jentetur                 2. -  7. oktober  
9.  CHARTERFLY TIL KRAKOW I HØSTFERIEN       10. – 13. oktober  
10.  CUBA  I ENDRING - Rundtur m. rolige dager              06. - 19. november  
11. JULEMARKED BRATISLAVA - Charter       06. - 08. desember  
 
2020 
12.  PASJONSSPILLET I OBERAMMERGAU / TYSKLAND   17. - 24. juni 2020  
 Elvecruise på Donau kombinert med besøk av Pasjonsspillet 
  
 
Påmelding: ide@idereiser.no    tel.  51 42 57 44 , 909 77 141 
 
Kontakt oss for fagturen i landbruk, jubileet med familien, ferien, cruise, korpsturen, Hurtigruta, langtids-
ferien, Color Line. Vi hjelper alle med reise spørsmål!   

Margunn Ueland (Håland Kjøtt), Einar Refsnes (IKM), John 
Tysse (Coop Klepp), Eivind Karlsbakk (Sparebank 1 SR-Bank), 
Agnar Saurdal (Malermester Saurdal) og Arve Kristiansen 
(Møller Bil Sandnes & Jæren).

BRIGHTON!
SPONSORTUR TIL
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3 KJAPPE

1. Hvorfor er din bedrift med som  
samarbeidspartner i Klepp IL? 

IKM har en solid forankring på Klepp 
og ser på idrettslaget som en god 
samarbeidspartner. Et veldrevet lag 
med mange dyktige og ivrige folk blant 
ansatte, ledere, trenere og utøvere. 

Klepp IL står frem som en klubb som 
klarer å være både en breddeklubb og 
toppklubb på samme tid.  

Det har vært veldig imponerende å følge 
damelaget sin utvikling de 12 årene IKM 
har vært sponsor, og særlig laget sine 
prestasjoner sist sesong! 

2. Føler du at din bedrift og Klepp IL 
deler noen felles verdier?

IKM sine verdier er Ansvarlig- Modig- 
Tydelig – Målbevisst. Våre verdier er 
bygget på jærsk grunderånd og passer 
godt sammen med det som Klepp IL 
står for. 

Begge vektlegger kvalitet og helhet i det 
som blir gjort på samme tid som vi 
klarer å skape resultater som lag. 

3. Hva slags utbytte får du og din bedrift 
som samarbeidspartner i Klepp IL?  

Vi er opptatt av å være synlig og vil 
identifisere oss med Klepp IL som gjør 
veldig mye bra for lokalsamfunnet. IKM 
leverer tjenester på et bredt spekter 
gjennom våre bedrifter, samarbeidet 
med Klepp IL gir oss et nettverk i det 
jærske næringslivet. 

1. Hvorfor er din bedrift med som  
samarbeidspartner i Klepp IL?

-Jærhagen ønsker å være med som 
samarbeidspartner i Klepp IL fordi vi 
mener at Klepp IL gjør en flott og viktig 
jobb og bidrar til at veldig mange barn 
og voksne har anledning til å drive med 
idrett og mulighet til å få en fin oppvekst 
i et flott miljø. Da er det viktig at Klepp 
IL får mulighet til å ta vare på og til å 
videreutvikle alle sine tilbud til barn, 
unge og voksne.

2. Føler du at din bedrift og Klepp IL 
deler noen felles verdier?

Ja, føler at vi begge er opptatt av 
lokalmiljøet og opptatt av at flest mulig 
rundt oss har det greit og har mulighet 
til å delta på sunne gode aktiviteter.

3. Hva slags utbytte får du og din bedrift 
som samarbeidspartner i Klepp IL?

Vi får først og fremst mulighet til å 
være med å bidra til at barn og unge 
får et godt tilbud fritidsaktiviteter i sin 
kommune.

Vi får også treffe folk fra andre bedrifter 
på fine sponsortreff, der en blir kjent 
med andre bedrifter og kanskje til og 
med får til gode samarbeidsavtaler med 
andre bedrifter innen sponsorverket.

1. Hvorfor er din bedrift med som  
samarbeidspartner i Klepp IL?

Vi er med som samarbeidspartner i 
Klepp IL, da Masiv ønsker å engasjere seg 
i lokalsamfunnet, et ønske om å gi noe 
tilbake til det fantastiske arbeidet som 
gjøres i Klepp IL. Masiv har sine kontorer 
på Øksnevad som kun er 6.5 steinkast 
unna og det ble dermed naturlig å ta del 
i dette samarbeidet. 

2. Føler du at din bedrift og Klepp IL 
deler noen felles verdier? 

Ja så absolutt. Klepp IL har et godt jærsk 
lynne. Det arbeidet som blir gjort, blir 
gjort skikkelig. Og vi ønsker å være en 
positiv bidragsyter i folks hverdag og 
støtte de ildsjelene og utøverne som 
står på for å gi barn og unge gode 
oppvekstsvilkår og forbilder.

3. Hva slags utbytte får du og din bedrift 
som samarbeidspartner i Klepp IL?

Ved å være samarbeidspartner i Klepp 
IL oppnår vi at det blir tilrettelagt fra 
idrettslaget slik vi kan forsterke de 
gode relasjonene som er, og skape nye 
gode relasjoner både med idrettslaget 
og de samarbeidspartnerene som er i 
nettverket. Vi opplever nettverket som et 
sterkt, solid og godt nettverk på kryss og 
tvers av bransjer som er inkluderende, 
åpent og ærlig.

Kjøpesenteret på Klepp
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Klepp IL har de siste årene bygget opp et solid sponsornettverk. Klubbens sponsorfrokoster 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 frem-
over, med noen enkle spørsmål til noen av våres sponsorer:

1. Hvorfor er din bedrift med som 
samarbeidspartner i Klepp IL?

Q10-personell ønsker å være med der det 
skjer! Vi bemanner Jæren, og Klepp er 
strategisk for vår videre utvikling. Vi får 
delta i et idrettslag med strålende verdier 
og som tar med alle aldersgrupper. Med 
deres sunne drift og høye dugnadsånd er 
dette fullt i samsvar med hva vi ønsker å 
bli assosiert med!

2. Føler du at din bedrift og Klepp IL 
deler noen felles verdier? 

Klepp IL. Og Q10-personell deler mange 
verdier. Vi vil ha alle med og samtidig et 
høyt toppnivå. Vi ønsker å være folkelige 
og hjelpe hverandre til å oppnå våre mål.

3. Hva slags utbytte får du og din bedrift 
som samarbeidspartner i Klepp IL?

Vi får delta i et av regionens beste 
nettverk! Den positive ånden som blir 
dyrket frem på samlinger, frokoster og 
sponsorturer er til å ta og føle på hver 
gang vi møtes. Samtidig når vi driver 
med bemanning og rekruttering er dette 
en god arena for å bruke og utvide vår 
drift.

1. Hvorfor er din bedrift med som 
samarbeidspartner i Klepp IL?

Samarbeidet med Klepp IL er basert på 
det gode arbeidet som gjøres i Klepp, 
både når det gjelder bredde og topp. Jeg 
har fulgt med Klepp IL i mange år og lar 
meg stadig imponere av hva dere får til.

2. Føler du at din bedrift og Klepp IL 
deler noen felles verdier?

Jeg ser at Klepp IL er en klubb som 
bygger stein på stein, og ved hjelp av 
hardt arbeid og riktig og smarte veivalg, 
er blitt en solid klubb og en merkevare 
som vi kan assosiere oss med. Jærsk 
pågangsmot og vilje til å stå på for 
fellesskapet. Det er en kultur jeg forsøker 
å forankre i min bedrift også.

3. Hva slags utbytte får du og din bedrift 
som samarbeidspartner i Klepp IL?

Nettverk og sparringspartnere innen 
næringsliv. Fremme merkevaren 
Fjøssystemer.

1. Hvorfor er din bedrift med som 
samarbeidspartner i Klepp IL?

Alfa Safe Utleie har siden oppstart i 2001 vært 
sterkt forankret til Jæren. Hovedkontoret ligger 
rett tren for Bryne. Vårt hovedmarked strekker 
seg fra Stavanger i nord, via Forus og Sandnes 
til Klepp, Bryne, Nærbø, Varhaug og så langt 
sør som du kommer på Jæren. Her leverer vi på 
timen. Vi har i lang tid sett det som naturlig å 
støtte opp om lokalsamfunnet, og støtter flere 
fotballag/ små idrettsklubber rundt på Jæren. Vi 
så på det som en ære å få sponse Klepp IL, når 
Einer kom å spurte oss om dette kunne være 
noe for oss. 

2. Føler du at din bedrift og Klepp IL deler noen 
felles verdier? 

Det var i forbindelse med Ree Bokollektiv (Grønn 
omsorg) at Alfa Safe ble grunnlagt.Bokollektivet 
var et bofelleskap for personer som trengte 
tilsyn og hjelp. Dette ble drevet hjemme på 
gardsbruket av Arle Ovin og Monica Grødeland 
i 17 år (fra 1992).  De hadde ca. 8 beboere, der de 
prøvde å gi beboerne et så meningsfullt liv som 
mulig. Arbeidsterapi på garden for de som så 
det som positivt å arbeide med jord og dyr.  

Mangen av beboerene etterlyste større 
utfordringer, og dermed ble Alfa Safe etablert 
med tre lifter. I dag har vi ca. 260 lifter, som 
spenner fra 5 til 43 meter arbeidshøyde. 

Vår misjon er at vi skal være grundige, 
kunnskapsrike, miljøbevisste og folkelige. Vi 
tror at store ting skjer der vi har den «Jærske 
drivkraften» STEIN PÅ STEIN. Og føler at det er 
disse verdien vi har felles med Klepp IL. 

3. Hva slags utbytte får du og din bedrift som 
samarbeidspartner i Klepp IL? 

Ut fra Klepp IL vil jeg si at vi får en form for 
tilhørighet hær på Jæren, der vi får mulighet å 
vise litt igjen. Videre får vi mange gode relasjoner 
til andre sponsorene i Klepp IL nettverket, og 
gjør det lettere å ta kontakt etterpå. Som en 
kjent trener en gang skal ha sagt:” Du fortjener 
ikke å tilhøre en bedre klubb enn den du selv vil 
være med å skape.”



50 

KLEPP IL MOT 2022
STRATEGISKE MÅL OG TILTAK

SPORT
Idrettslaget skal jobbe med 
tilbud som tiltrekker seg nye 
målgrupper.

• Klepp IL skal være positive til initiativ om å 
starte nye tilbud i idrettslaget.

Klepp skal være etablert på 
øvre halvdel i Toppserien  for 
fotball kvinner i Norge.

• Styrke samarbeidet med andre klubber.
• Revidere sportsplan.
• Skal vurdere samarbeidet mellom KKE og 

fotball bredde ift. satsing på egne spillere. 

Fotball bredde skal ha et her-
relag i toppen av 4. divisjon, 
og skal gi et godt tilbud til alle 
årsklasser.

• Gjennomføre «Kvalitetsklubb».
• Etablere en god dommerstand.
• Revidere sportsplaner, og følge opp 

implementering.
• Sikre at treningskultur står i stil med 

sportslige ambisjoner.
• Sikre en treningskultur som utvikler spillere til 

eget A-lag.
• Fokus på å rekruttere flere tillitsvalgte/

frivillige.

Håndball skal ha tilbud på 
alle årskull fra mini til senior, 
inkludert HU. For utøvere 
som vil satse skal det være et 
godt tilbud i klubben frem til 
16 år, deretter skal utøveren 
hjelpes over i klubber med 
elitesatsing.

• Utarbeide og implementere sportsplan.
• Fullføre arbeidet med «Klubbhuset».
• Gode rutiner for rekruttering nye 

håndballspillere. Fokus på å rekruttere flere 
tillitsvalgte/frivillige.

Turnen skal ha breddetilbud 
fra barneidrett til 
seniorklasse, og skal ha 
aktivitet innenfor turn, 
trampett og barneidrett.

• Alle som har hovedansvar for trening av barn 
/ ungdom i skal skal ha Trener 1 kurs.

• Opprette arbeidsgruppe for barneidretten 
som skal sørge for tilbud til barn i 
aldersgruppen foreldre / barn til skolealder.

• Arbeidsgruppe for barneidretten skal ha 
representant i turngruppa sitt styre.

ANLEGG
Klepp skal ha gode 
fotballanlegg for å drive 
bredde og eliteidrett.

• Sørge for godt vedlikehold. 
• Stimulere til at anleggene er i bruk så mye som 

mulig.

Klepp skal bedre 
hallkapasiteten for turn, 
håndball og barneidrett.

• Jobbe for at det blir bygd ny hall i tilknytning 
til Klepp Stadion/Meieritomta.

• Utvikle området rundt stadion, inkl. f.eks. 
fjerning av gamle garderober og hus.

• Samarbeide med arkitekter / utbyggere for å 
finne gode løsninger.

Idrettslaget skal ha anlegg for 
alternative idretter.

• Klepp IL skal etablere styrketreningsanlegg.
• Nye anlegg må inkludere plass for nye idretter.
• Jobbe for at nye idretter blir ivaretatt også i 

evt. nytt “kommunehus”.

Godkjenning, lansering, forvaltning, gjennomføring
 • Godkjenning av strategien for Klepp IL 2017 -> 2022 utføres i hovedstyremøte 15/6-2017.

 • Lansering gjennomføres i august/september 2017. Strategien skal da ha ferdig lay-out, og skal være tilgjengelig på A3 plakat-format, samt skal være tilgjengelig i Klepp IL sine digitale kanaler. Det er planlagt med hoved-lansering med «Åpent Hus», der   
  hovedpunter presenteres, fordelt mellom styreleder, daglig leder, og gruppelederne. Ifm dette arrangementet kan vi også informere om økonomi vs gruppene, sponsor, etc. etc.

 • Forvalting av strategien inkluderer regelmessig revidering av strategiske mål og tiltak. Revideringen er justering av innhold, ikke full omarbeiding. Hovedstyret i Klepp IL skal gjennomføre årlig revisjon av strategien, normalt gjøres dette ved hver årsslutt.

 • Gjennomføring starter så fort strategien er formelt godkjent. Administrasjonen i Klepp IL er hovedansvarlig for at tiltak gjennomføres. Hovedstyret i Klepp IL prioriterer tiltak og følger opp at strategiske mål nås.

Klepp IL   2017 >> 2022
- - - Klepp IL for dei som vil! - - -

Anlegg

Klepp skal ha gode fotballanlegg 
for å drive bredde og eliteidrett

- Sørge for godt vedlikehold.
- Stimulere til at anleggene er i bruk så mye som mulig.

Klepp skal bedre hallkapasiteten 
for turn, håndball og barneidrett

- Jobbe for at det blir bygd ny hall i tilknytning til 
    Klepp Stadion/Meieritomta.
- Utvikle området rundt stadion, inkl. f.eks. fjerning av               
    gamle garderober og hus.
- Samarbeide med arkitekter / utbyggere for å finne gode     
    løsninger.

Idrettslaget skal ha anlegg for       
alternative idretter

- Klepp IL skal etablere styrketreningsanlegg.
- Nye anlegg må inkludere plass for nye idretter.
- Jobbe for at nye idretter blir ivaretatt også i evt. nytt
    “kommunehus”.

Sport

Strategisk mål Tiltak

Idrettslaget skal jobbe med tilbud som tiltrekker seg nye målgrupper - Klepp IL skal være positive til initiativ om å starte nye tilbud i idrettslaget.

Klepp skal være etablert på øvre halvdel i Toppserien  for fotball kvinner i Norge
- Styrke samarbeidet med andre klubber.
- Revidere sportsplan.
- Skal vurdere samarbeidet mellom KKE og fotball bredde ift. satsing på egne spillere.

Fotball bredde skal ha et herrelag i toppen av 4. divisjon, og skal gi et godt tilbud til alle 
årsklasser

- Gjennomføre «Kvalitetsklubb».
- Etablere en god dommerstand.
- Revidere sportsplaner, og følge opp implementering.
- Sikre at treningskultur står i stil med sportslige ambisjoner.
- Sikre en treningskultur som utvikler spillere til eget A-lag.
- Fokus på å rekruttere flere tillitsvalgte/frivillige.

Håndball skal ha tilbud på alle årskull fra mini til senior, inkludert HU. For utøvere som vil 
satse skal det være et godt tilbud i klubben frem til 16 år, deretter skal utøveren hjelpes 
over i klubber med elitesatsing

- Utarbeide og implementere sportsplan.
- Fullføre arbeidet med «Klubbhuset».
- Gode rutiner for rekruttering nye håndballspillere.
- Fokus på å rekruttere flere tillitsvalgte/frivillige.

Turnen skal ha breddetilbud fra barneidrett til seniorklasse, og skal ha aktivitet innenfor 
turn, trampett og barneidrett

- Alle som har hovedansvar for trening av barn / ungdom i skal skal ha Trener 1 kurs.
- Opprette arbeidsgruppe for barneidretten som skal sørge for tilbud til barn i aldersgruppen foreldre / barn til skolealder.
- Arbeidsgruppe for barneidretten skal ha representant i turngruppa sitt styre.

Samfunn

I Klepp Idrettslag er det plass 
til alle

- Kjøre prosjekt finansiert i samarbeid med Folkepulsen og 
    lignende initiativ.
- Klepp IL sine aktiviteter skal være tilgjengelige også for de     
    med økonomiske utfordringer.

Idrettslaget skal profilere Klepp 
på en positiv måte og bidra til 
identitetsbygging

- Videreutvikle toppidrett satsingen til å bli enda mer synlig 
    lokalt og i regionen.
- Etablere et større lokalt arrangement som Kleppsbuen 
    deltar på og er stolt av.
- Ha et tett samarbeid med skolene i Klepp for å informere 
    og sikre rekruttering.

Arbeide for at fleridrettslagene i 
Klepp Kommune får same rammer 
for kommunale bidrag som i Hå 
Kommune

- Spille en aktiv rolle i Klepp Idrettsråd.
- Synliggjøre og «snakke opp» fleridrettslagene sin rolle i 
    aktivisering og folkehelse.

Idrettslaget skal profilere Klepp 
på en positiv måte og bidra til 
identitetsbygging

- Være åpen for samarbeid med naboklubber ift. aktivitet,            
    anlegg og arrangement.
- Der det er mulig, samarbeide ifm. ungdomstrinnene for å     
    sikre gode treningsgrupper.

Organisasjon / Økonomi / Marked

Klepp IL skal ha ryddig og 
forutsigbar økonomi

- Kontinuerlig kontroll på inntekter og utgifter, og iverksette 
    tiltak ved avvik.
- Opprettholde klubben sin posisjon i NFF sin grønne sone 
    for lisensrapportering.
- Effektive verktøy og rutiner for fakturering, godkjenning og 
    rapportering.

Klepp IL skal være en attraktiv 
samarbeidspartner og ha de mest 
fornøyde sponsorene

- Opprettholde og videreutvikle markedsavdelingen 
    i klubben. 
- Sikre at samarbeidspartnere får til mer ved å delta i Klepp 
    sitt nettverk.

Idrettslaget skal være en aktiv 
deltaker i det digitaliserte 
samfunnet

- Klepp IL skal være aktive og synlige på sosiale medier, 
    web og nye relevante kanaler.
- Utnytte moderne elektroniske løsninger for 
    dokumentasjon, økonomi, samarbeid, kalender, osv.
- Utnytte idretten sine felles-løsninger der dette er effektivt 
    og relevant.

Idrettslaget skal organisere seg 
slik at en er mindre avhengig av 
enkeltpersoner

- Rekruttere nye organisasjons-talent hvert år, og bygge de 
    gradvis opp til å overta.
- Følge opp etablering av “Kvalitetsklubb” (fotball) og 
    “Klubbhuset” (håndball).
- Egen person i hovedstyret som er ansvarlig for 
    barneidrettsbestemmelsene.

Klubbkultur

Alle i Klepp IL skal kjenne til og 
respektere klubbkulturen vår

- Sørge for godt vedlikehold.
- Stimulere til at anleggene er i bruk så mye som mulig.

I Klepp skal det være mulig å drive 
med flere idretter

- Jobbe for at det blir bygd ny hall i tilknytning til 
    Klepp Stadion/Meieritomta.
- Utvikle området rundt stadion, inkl. f.eks. fjerning av               
    gamle garderober og hus.
- Samarbeide med arkitekter / utbyggere for å finne gode     
    løsninger.

Alle i Klepp IL skal ha respekt for 
klubbens anlegg

- Klepp IL skal etablere styrketreningsanlegg.
- Nye anlegg må inkludere plass for nye idretter.
- Jobbe for at nye idretter blir ivaretatt også i evt. nytt
    “kommunehus”.

Det skal være godt samarbeid mel-
lom gruppene i Klepp IL

- Opprettholde positivt samarbeid i hovedstyret, der alle 
    gruppelederne deltar.
- Gjennomføre fellesaktiviteter og arrangement på tvers av 
    gruppene.

>> Me er stolte over Klepp IL!                     >> Me byggjer nettverk gjennom dugnad og frivillig arbeid, på tvers av gruppene!                    >> Me inkluderer alle, flest mulig, lengst mulig!

Klepp IL for dei som vil!

SAMFUNN
I Klepp Idrettslag er det plass 
til alle.

• Kjøre prosjekt finansiert i samarbeid med 
Folkepulsen og lignende initiativ.

• Klepp IL sine aktiviteter skal være 
tilgjengelige også for de med økonomiske 
utfordringer.

Idrettslaget skal profilere 
Klepp på en positiv måte og 
bidra til identitetsbygging.

• Videreutvikle toppidrett satsingen til å bli 
enda mer synlig lokalt og i regionen.

• Etablere et større lokalt arrangement som 
Kleppsbuen deltar på og er stolt av.

• Ha et tett samarbeid med skolene i Klepp for 
å informere og sikre rekruttering. 

Arbeide for at fleridrettsla-
gene i Klepp Kommune får 
same rammer for kommunale 
bidrag som i Hå Kommune.

• Spille en aktiv rolle i Klepp Idrettsråd.
• Synliggjøre og «snakke opp» 

fleridrettslagene sin rolle i aktivisering og 
folkehelse.

Klepp skal ha et åpent og 
avklart samarbeid med 
naboklubber.

• Være åpen for samarbeid med naboklubber 
ift. aktivitet, anlegg og arrangement.

• Der det er mulig, samarbeide ifm. 
ungdomstrinnene for å sikre gode 
treningsgrupper.

Klepp IL skal ha ryddig og 
forutsigbar økonomi.

• Kontinuerlig kontroll på inntekter og utgifter, 
og iverksette tiltak ved avvik.

• Opprettholde klubben sin posisjon i NFF sin 
grønne sone for lisensrapportering.

• Effektive verktøy og rutiner for fakturering, 
godkjenning og rapportering.

Klepp IL skal være en 
attraktiv samarbeidspartner 
og ha de mest fornøyde 
sponsorene.

• Opprettholde og videreutvikle 
markedsavdelingen i klubben. 

• Sikre at samarbeidspartnere får til mer ved å 
delta i Klepp sitt nettverk.

Idrettslaget skal være en aktiv 
deltaker i det digitaliserte 
samfunnet.

• Klepp IL skal være aktive og synlige på 
sosiale medier, web og nye relevante kanaler.

• Utnytte moderne elektroniske løsninger 
for dokumentasjon, økonomi, samarbeid, 
kalender, osv.

• Utnytte idretten sine felles-løsninger der 
dette er effektivt og relevant.

Idrettslaget skal organisere 
seg slik at en er mindre 
avhengig av enkeltpersoner.

• Rekruttere nye organisasjons-talent hvert år, 
og bygge de gradvis opp til å overta.

• Følge opp etablering av “Kvalitetsklubb” 
(fotball) og “Klubbhuset” (håndball).

• Egen person i hovedstyret som er ansvarlig 
for barneidrettsbestemmelsene.

ORGANISASJON/ ØKONOMI/ MARKED

Alle i Klepp IL skal kjenne til og 
respektere klubbkulturen vår.

• Utarbeide en klubbkultur-kontrakt som alle 
engasjerte i idrettslaget skal signere.

• Sikre at relevante dokumenter er oppdatert 
og lett tilgjengelige.

• Rask, konsekvent og konstruktiv behandling 
ved avvik.

I Klepp skal det være mulig å 
drive med flere idretter.

• Tilpasse treningstider på tvers av idretter så 
lang som praktisk mulig.

• Bedre kompetanse og forståelse for mangfold 
i barne- og ungdomsidretten.

Alle i Klepp IL skal ha respekt 
for klubbens anlegg.

• Sikre god informasjon om bruksregler for alle 
som bruker anleggene.

• Trenere / lagledere / arrangører tar ansvar for 
å forlate klubben sine anlegg på en god måte.

Det skal være godt samarbeid 
mellom gruppene i Klepp IL.

• Opprettholde positivt samarbeid i 
hovedstyret, der alle gruppelederne deltar.

• Gjennomføre fellesaktiviteter og arrangement 
på tvers av gruppene.

KLUBBKULTUR
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KLEPP IL MOT 2022
STRATEGISKE MÅL OG TILTAK

SPORT
Idrettslaget skal jobbe med 
tilbud som tiltrekker seg nye 
målgrupper.

• Klepp IL skal være positive til initiativ om å 
starte nye tilbud i idrettslaget.

Klepp skal være etablert på 
øvre halvdel i Toppserien  for 
fotball kvinner i Norge.

• Styrke samarbeidet med andre klubber.
• Revidere sportsplan.
• Skal vurdere samarbeidet mellom KKE og 

fotball bredde ift. satsing på egne spillere. 

Fotball bredde skal ha et her-
relag i toppen av 4. divisjon, 
og skal gi et godt tilbud til alle 
årsklasser.

• Gjennomføre «Kvalitetsklubb».
• Etablere en god dommerstand.
• Revidere sportsplaner, og følge opp 

implementering.
• Sikre at treningskultur står i stil med 

sportslige ambisjoner.
• Sikre en treningskultur som utvikler spillere til 

eget A-lag.
• Fokus på å rekruttere flere tillitsvalgte/

frivillige.

Håndball skal ha tilbud på 
alle årskull fra mini til senior, 
inkludert HU. For utøvere 
som vil satse skal det være et 
godt tilbud i klubben frem til 
16 år, deretter skal utøveren 
hjelpes over i klubber med 
elitesatsing.

• Utarbeide og implementere sportsplan.
• Fullføre arbeidet med «Klubbhuset».
• Gode rutiner for rekruttering nye 

håndballspillere. Fokus på å rekruttere flere 
tillitsvalgte/frivillige.

Turnen skal ha breddetilbud 
fra barneidrett til 
seniorklasse, og skal ha 
aktivitet innenfor turn, 
trampett og barneidrett.

• Alle som har hovedansvar for trening av barn 
/ ungdom i skal skal ha Trener 1 kurs.

• Opprette arbeidsgruppe for barneidretten 
som skal sørge for tilbud til barn i 
aldersgruppen foreldre / barn til skolealder.

• Arbeidsgruppe for barneidretten skal ha 
representant i turngruppa sitt styre.

ANLEGG
Klepp skal ha gode 
fotballanlegg for å drive 
bredde og eliteidrett.

• Sørge for godt vedlikehold. 
• Stimulere til at anleggene er i bruk så mye som 

mulig.

Klepp skal bedre 
hallkapasiteten for turn, 
håndball og barneidrett.

• Jobbe for at det blir bygd ny hall i tilknytning 
til Klepp Stadion/Meieritomta.

• Utvikle området rundt stadion, inkl. f.eks. 
fjerning av gamle garderober og hus.

• Samarbeide med arkitekter / utbyggere for å 
finne gode løsninger.

Idrettslaget skal ha anlegg for 
alternative idretter.

• Klepp IL skal etablere styrketreningsanlegg.
• Nye anlegg må inkludere plass for nye idretter.
• Jobbe for at nye idretter blir ivaretatt også i 

evt. nytt “kommunehus”.

Godkjenning, lansering, forvaltning, gjennomføring
 • Godkjenning av strategien for Klepp IL 2017 -> 2022 utføres i hovedstyremøte 15/6-2017.

 • Lansering gjennomføres i august/september 2017. Strategien skal da ha ferdig lay-out, og skal være tilgjengelig på A3 plakat-format, samt skal være tilgjengelig i Klepp IL sine digitale kanaler. Det er planlagt med hoved-lansering med «Åpent Hus», der   
  hovedpunter presenteres, fordelt mellom styreleder, daglig leder, og gruppelederne. Ifm dette arrangementet kan vi også informere om økonomi vs gruppene, sponsor, etc. etc.

 • Forvalting av strategien inkluderer regelmessig revidering av strategiske mål og tiltak. Revideringen er justering av innhold, ikke full omarbeiding. Hovedstyret i Klepp IL skal gjennomføre årlig revisjon av strategien, normalt gjøres dette ved hver årsslutt.

 • Gjennomføring starter så fort strategien er formelt godkjent. Administrasjonen i Klepp IL er hovedansvarlig for at tiltak gjennomføres. Hovedstyret i Klepp IL prioriterer tiltak og følger opp at strategiske mål nås.

Klepp IL   2017 >> 2022
- - - Klepp IL for dei som vil! - - -

Anlegg

Klepp skal ha gode fotballanlegg 
for å drive bredde og eliteidrett

- Sørge for godt vedlikehold.
- Stimulere til at anleggene er i bruk så mye som mulig.

Klepp skal bedre hallkapasiteten 
for turn, håndball og barneidrett

- Jobbe for at det blir bygd ny hall i tilknytning til 
    Klepp Stadion/Meieritomta.
- Utvikle området rundt stadion, inkl. f.eks. fjerning av               
    gamle garderober og hus.
- Samarbeide med arkitekter / utbyggere for å finne gode     
    løsninger.

Idrettslaget skal ha anlegg for       
alternative idretter

- Klepp IL skal etablere styrketreningsanlegg.
- Nye anlegg må inkludere plass for nye idretter.
- Jobbe for at nye idretter blir ivaretatt også i evt. nytt
    “kommunehus”.

Sport

Strategisk mål Tiltak

Idrettslaget skal jobbe med tilbud som tiltrekker seg nye målgrupper - Klepp IL skal være positive til initiativ om å starte nye tilbud i idrettslaget.

Klepp skal være etablert på øvre halvdel i Toppserien  for fotball kvinner i Norge
- Styrke samarbeidet med andre klubber.
- Revidere sportsplan.
- Skal vurdere samarbeidet mellom KKE og fotball bredde ift. satsing på egne spillere.

Fotball bredde skal ha et herrelag i toppen av 4. divisjon, og skal gi et godt tilbud til alle 
årsklasser

- Gjennomføre «Kvalitetsklubb».
- Etablere en god dommerstand.
- Revidere sportsplaner, og følge opp implementering.
- Sikre at treningskultur står i stil med sportslige ambisjoner.
- Sikre en treningskultur som utvikler spillere til eget A-lag.
- Fokus på å rekruttere flere tillitsvalgte/frivillige.

Håndball skal ha tilbud på alle årskull fra mini til senior, inkludert HU. For utøvere som vil 
satse skal det være et godt tilbud i klubben frem til 16 år, deretter skal utøveren hjelpes 
over i klubber med elitesatsing

- Utarbeide og implementere sportsplan.
- Fullføre arbeidet med «Klubbhuset».
- Gode rutiner for rekruttering nye håndballspillere.
- Fokus på å rekruttere flere tillitsvalgte/frivillige.

Turnen skal ha breddetilbud fra barneidrett til seniorklasse, og skal ha aktivitet innenfor 
turn, trampett og barneidrett

- Alle som har hovedansvar for trening av barn / ungdom i skal skal ha Trener 1 kurs.
- Opprette arbeidsgruppe for barneidretten som skal sørge for tilbud til barn i aldersgruppen foreldre / barn til skolealder.
- Arbeidsgruppe for barneidretten skal ha representant i turngruppa sitt styre.

Samfunn

I Klepp Idrettslag er det plass 
til alle

- Kjøre prosjekt finansiert i samarbeid med Folkepulsen og 
    lignende initiativ.
- Klepp IL sine aktiviteter skal være tilgjengelige også for de     
    med økonomiske utfordringer.

Idrettslaget skal profilere Klepp 
på en positiv måte og bidra til 
identitetsbygging

- Videreutvikle toppidrett satsingen til å bli enda mer synlig 
    lokalt og i regionen.
- Etablere et større lokalt arrangement som Kleppsbuen 
    deltar på og er stolt av.
- Ha et tett samarbeid med skolene i Klepp for å informere 
    og sikre rekruttering.

Arbeide for at fleridrettslagene i 
Klepp Kommune får same rammer 
for kommunale bidrag som i Hå 
Kommune

- Spille en aktiv rolle i Klepp Idrettsråd.
- Synliggjøre og «snakke opp» fleridrettslagene sin rolle i 
    aktivisering og folkehelse.

Idrettslaget skal profilere Klepp 
på en positiv måte og bidra til 
identitetsbygging

- Være åpen for samarbeid med naboklubber ift. aktivitet,            
    anlegg og arrangement.
- Der det er mulig, samarbeide ifm. ungdomstrinnene for å     
    sikre gode treningsgrupper.

Organisasjon / Økonomi / Marked

Klepp IL skal ha ryddig og 
forutsigbar økonomi

- Kontinuerlig kontroll på inntekter og utgifter, og iverksette 
    tiltak ved avvik.
- Opprettholde klubben sin posisjon i NFF sin grønne sone 
    for lisensrapportering.
- Effektive verktøy og rutiner for fakturering, godkjenning og 
    rapportering.

Klepp IL skal være en attraktiv 
samarbeidspartner og ha de mest 
fornøyde sponsorene

- Opprettholde og videreutvikle markedsavdelingen 
    i klubben. 
- Sikre at samarbeidspartnere får til mer ved å delta i Klepp 
    sitt nettverk.

Idrettslaget skal være en aktiv 
deltaker i det digitaliserte 
samfunnet

- Klepp IL skal være aktive og synlige på sosiale medier, 
    web og nye relevante kanaler.
- Utnytte moderne elektroniske løsninger for 
    dokumentasjon, økonomi, samarbeid, kalender, osv.
- Utnytte idretten sine felles-løsninger der dette er effektivt 
    og relevant.

Idrettslaget skal organisere seg 
slik at en er mindre avhengig av 
enkeltpersoner

- Rekruttere nye organisasjons-talent hvert år, og bygge de 
    gradvis opp til å overta.
- Følge opp etablering av “Kvalitetsklubb” (fotball) og 
    “Klubbhuset” (håndball).
- Egen person i hovedstyret som er ansvarlig for 
    barneidrettsbestemmelsene.

Klubbkultur

Alle i Klepp IL skal kjenne til og 
respektere klubbkulturen vår

- Sørge for godt vedlikehold.
- Stimulere til at anleggene er i bruk så mye som mulig.

I Klepp skal det være mulig å drive 
med flere idretter

- Jobbe for at det blir bygd ny hall i tilknytning til 
    Klepp Stadion/Meieritomta.
- Utvikle området rundt stadion, inkl. f.eks. fjerning av               
    gamle garderober og hus.
- Samarbeide med arkitekter / utbyggere for å finne gode     
    løsninger.

Alle i Klepp IL skal ha respekt for 
klubbens anlegg

- Klepp IL skal etablere styrketreningsanlegg.
- Nye anlegg må inkludere plass for nye idretter.
- Jobbe for at nye idretter blir ivaretatt også i evt. nytt
    “kommunehus”.

Det skal være godt samarbeid mel-
lom gruppene i Klepp IL

- Opprettholde positivt samarbeid i hovedstyret, der alle 
    gruppelederne deltar.
- Gjennomføre fellesaktiviteter og arrangement på tvers av 
    gruppene.

>> Me er stolte over Klepp IL!                     >> Me byggjer nettverk gjennom dugnad og frivillig arbeid, på tvers av gruppene!                    >> Me inkluderer alle, flest mulig, lengst mulig!

Klepp IL for dei som vil!

SAMFUNN
I Klepp Idrettslag er det plass 
til alle.

• Kjøre prosjekt finansiert i samarbeid med 
Folkepulsen og lignende initiativ.

• Klepp IL sine aktiviteter skal være 
tilgjengelige også for de med økonomiske 
utfordringer.

Idrettslaget skal profilere 
Klepp på en positiv måte og 
bidra til identitetsbygging.

• Videreutvikle toppidrett satsingen til å bli 
enda mer synlig lokalt og i regionen.

• Etablere et større lokalt arrangement som 
Kleppsbuen deltar på og er stolt av.

• Ha et tett samarbeid med skolene i Klepp for 
å informere og sikre rekruttering. 

Arbeide for at fleridrettsla-
gene i Klepp Kommune får 
same rammer for kommunale 
bidrag som i Hå Kommune.

• Spille en aktiv rolle i Klepp Idrettsråd.
• Synliggjøre og «snakke opp» 

fleridrettslagene sin rolle i aktivisering og 
folkehelse.

Klepp skal ha et åpent og 
avklart samarbeid med 
naboklubber.

• Være åpen for samarbeid med naboklubber 
ift. aktivitet, anlegg og arrangement.

• Der det er mulig, samarbeide ifm. 
ungdomstrinnene for å sikre gode 
treningsgrupper.

Klepp IL skal ha ryddig og 
forutsigbar økonomi.

• Kontinuerlig kontroll på inntekter og utgifter, 
og iverksette tiltak ved avvik.

• Opprettholde klubben sin posisjon i NFF sin 
grønne sone for lisensrapportering.

• Effektive verktøy og rutiner for fakturering, 
godkjenning og rapportering.

Klepp IL skal være en 
attraktiv samarbeidspartner 
og ha de mest fornøyde 
sponsorene.

• Opprettholde og videreutvikle 
markedsavdelingen i klubben. 

• Sikre at samarbeidspartnere får til mer ved å 
delta i Klepp sitt nettverk.

Idrettslaget skal være en aktiv 
deltaker i det digitaliserte 
samfunnet.

• Klepp IL skal være aktive og synlige på 
sosiale medier, web og nye relevante kanaler.

• Utnytte moderne elektroniske løsninger 
for dokumentasjon, økonomi, samarbeid, 
kalender, osv.

• Utnytte idretten sine felles-løsninger der 
dette er effektivt og relevant.

Idrettslaget skal organisere 
seg slik at en er mindre 
avhengig av enkeltpersoner.

• Rekruttere nye organisasjons-talent hvert år, 
og bygge de gradvis opp til å overta.

• Følge opp etablering av “Kvalitetsklubb” 
(fotball) og “Klubbhuset” (håndball).

• Egen person i hovedstyret som er ansvarlig 
for barneidrettsbestemmelsene.

ORGANISASJON/ ØKONOMI/ MARKED

Alle i Klepp IL skal kjenne til og 
respektere klubbkulturen vår.

• Utarbeide en klubbkultur-kontrakt som alle 
engasjerte i idrettslaget skal signere.

• Sikre at relevante dokumenter er oppdatert 
og lett tilgjengelige.

• Rask, konsekvent og konstruktiv behandling 
ved avvik.

I Klepp skal det være mulig å 
drive med flere idretter.

• Tilpasse treningstider på tvers av idretter så 
lang som praktisk mulig.

• Bedre kompetanse og forståelse for mangfold 
i barne- og ungdomsidretten.

Alle i Klepp IL skal ha respekt 
for klubbens anlegg.

• Sikre god informasjon om bruksregler for alle 
som bruker anleggene.

• Trenere / lagledere / arrangører tar ansvar for 
å forlate klubben sine anlegg på en god måte.

Det skal være godt samarbeid 
mellom gruppene i Klepp IL.

• Opprettholde positivt samarbeid i 
hovedstyret, der alle gruppelederne deltar.

• Gjennomføre fellesaktiviteter og arrangement 
på tvers av gruppene.

KLUBBKULTUR

Turnhallen – «gamle Riskjell», ferdigstilt i 1925.

Dagens Turnhall, ferdigstilt i 1982.

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019

I DISSE
JUBILEUMSTIDER!
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Betongsaging  -  Meisling  -  Boring  -  Riving  •  www.leikvoll.no

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

Støtt våre 
sponsorer!
De støtter 
Klepp IL

I DISSE 

JUBILEUMS- 
TIDER!

Eller var du på denne dansen?

 …med disse fantastiske sangene på?

Er det noen som husker denne?

Utgitt Klepp IL 70 år

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019

#2

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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Bedriftsvegen 35, Klepp St.   •   51 78 98 50   •   post@grudebygg.no

Postveien 610 , 4352 Kleppe 
Tlf: 51 78 88 00 - epost: info@espenes.no 
www.espenes.no 

• Innvendig og utvendig solskjerming
• Stiger og stillas
• Transportkasser 
• Flaggstenger

STOLT SPONSOR
    AV KLEPP IL!
    Endelig kan du handle 
ŠKODA på Jærhagen.

Solavegen 25. Tlf: 911 98 078. 
jarhagen.skoda.no

Kontakt Kjetil Reve!

Åpningstider:
Man - fre: 10 - 20
Lørdag: 10 - 18

Kontaktpersoner:

Rune Stakkeland
Oddmund Wiig
Magnar Espedal

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

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

Block-gården, 4352 Kleppe

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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Din lokale

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

• Godt inneklima
• Energieffektive 

løsninger
• Næring og privat
• Nybygg og 

rehabilitering
• Service

VENTILASJONS-
ENTREPRENØR

skarp
.n
o

www.IKM.no

Vesthagen 2, Bryne ¬ Tlf. 51 48 84 00 ¬ post@js-service.no ¬ www.js-service.no

Ta kontakt for  
et godt tilbud!

• Ringmur 
• Betonggulv
• Stålkonstruksjon
• Ivarsson takplater
•  Stålplater på 

vegger
• PVC Vindu og dør 
•  Industriportport 

m/motor

16x30 meter kr 900.000 eks. mva.

KOMPLETT MASKINHUS

mellemstrand.no

Gjennom 50 år har vi opparbeidet 
oss bred kompetanse innen  
entreprenørarbeid med både  
offentlige og private kunder. 
Vi har store prosjekter på Jæren, 
Sandnes, Sola og Stavanger.

 

VI ER KLAR FOR  
EN UTFORDRING
• Graving • Drenering • VVA • Grøntanlegg

5ÅR
0

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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4353 Klepp Stasjon
Telefon: 51 78 82 00
Fax: 51 78 82 01
www.neringsparken.no

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

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

DIN LOKALE BILVERKSTAD
· Service
· Service på EL-bil
· Karosseriverksted
· EU kontroll
· Reparasjoner
· Dekkhotell
· Dinitrolbehandling
· Ruteskift

KLEPP AUTO 
Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 
Kleppe Tlf.: 51 78 60 60 
Post@kleppauto.no

www.kleppauto.no

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

Challenge Us

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 400 06 279

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

Trygghet og sikkerhet hvis noe uventet og 
uønsket plutselig skjer 
 
 

 Tlf: 465 00 533 mail: post@jaerenforsikring.no  Storgata 19, 4340 Bryne

Blir du totalkunde hos oss på 
privatforsikringene dine innen utgangen 
av mai 2019 gir vi 500 kr til Klepp IL 
 
 
Bruk kode Klepp IL 2019 
 
 

Stolt sponsor

Vårkampanje 2019

Vi utfører oppdrag nasjonalt, 
internasjonalt, onshore & offshore.

24/7  
SERVICEBIL

SLANGER  
OG KOBLINGER

OLJE OG  
SMØREMIDDEL

Hytech Trading er spesialisten på 
hydrauliske produkter og service WWW.HYTECH.NO

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019 KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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Se offlineOpptak offline

Globalt søk Krystallklart

Programarkiv

Apper på tv

Vår nyeste tv-løsning binder hele underholdningsuniverset sammen i én tjeneste. Filmer, 
tv, opptak, strømmetjenester, radio, apper og alt du kan ønske deg av underholdning. 
Sømløst sammen i ett univers: Altibox TV på alle skjermer.

TV PÅ EN HELT NY MÅTE

Bestill Altibox TV på kleppnett.no eller ta kontakt på 
51 78 94 35. Les mer på kleppnett.no/privat/tv
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Håndballjenter

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019



Dynjarbakken Kleppestemmen

Dynjarbakken Kleppestemmen

NYHET - Leiligheter kommer for salg

Illustrasjon

Illustrasjon - Dynjarbakken 8

Illustrasjon

9 boliger 
solgt

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

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

Flytt inn i et moderne hjem med dobbel garasje og stor takterrasse.  
Boligene går over to plan og har fire soverom, to stuer og et moderne kjøkken.  

Her vil du bo i idylliske omgivelser med flotte sol- og utsiktsforhold,  
og med kort vei til alt du trenger i hverdagen.

Kontakt Kåre Vigdel, 916 00 086, for privat visning i vår møblerte visningbolig i Dynjarbakken 28

Flotte eneboliger i åpent landskap

blockwatne.no/dynjarbakken

Frittliggende eneboliger, 6-roms, BRA 148 - 180 m2. 
Priser fra 5 998 000,-

• 2 og 3 rom 59-99 m2
• Store innglassede balkonger med bod

• Felles oppholdsrom med kjøkken, wc og stor uteplass


