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KLEPP IL MOT 2022
Nå har me staka ut kursen –
det er tid for gjennomføring
For litt over eit år sidan bestemte hovedstyret i Klepp IL å gjennomføra ein strategiprosess for å staka
ut kursen for dei neste 5 åra. Resultatet av denne prosessen
er nå klar – ”Klepp IL mot 2022”. Arbeidet vart gjennomført i 2017, strategien er formelt godkjent av hovedstyret, og
blei presentert på årsmøtet nå i februar 2018. Klepp IL mot
2022 er utarbeida av hovedstyret i samarbeid med gruppestyra, og med innspel frå medlemar, innspel frå sponsorar
og samarbeidspartere og innspel frå tilsette i idrettslaget.
Mange takk til alle som har engasjert seg, me er veldig godt
fornøyd med resultatet.
Klepp Idrettslag skal ha fokus på idrett og aktivitet, me skal
ikkje drukna i dokumentasjon. Klepp IL mot 2022 er
derfor ei (1) side som inneheld våre strategiske mål, med tilhøyrande tiltak. Denne eine sida finn du lengre bak i denne
utgaven av Klepp Aktuelt.

Dei strategiske måla me har prioritet inkluderer områder me har god kontroll på i dag, og derfor må
oppretthalda, men inkluderer også områder der me har lang
vei å gå. Alle måla er viktige, her er eit lite utvalg:
Innanfor sport skal me jobbe med tilbud som tiltrekker seg
nye målgrupper. Dette er viktig, både for å auka aktivitetsnivået, og for å sikre at idrettslaget er relevant også for neste
generasjon.Anlegg har fokus på utvida hallkapasitet for
eksisterande og alternative idrettar. Desse måla heng tett
saman med ideane rundt folkehelseanlegg i Klepp sentrum.
Organisasjon / økonomi / marked har eit sjølvsagt mål om
alltid å ha kontroll på økonomien, men me har også eit
spenstig mål om å ha dei mest fornøygde sponsorane.
Innanfor samfunn har Klepp IL ein klar ambisjon om å profilera Klepp på ein positiv måte, og bidra til identitetsbygging.
Klubbkultur er noko som alltid har eksistert i Klepp IL, men
me ønsker nå å gjera denne kulturen tydeligare for alle
aktive, trenere og frivillige.

Klepp IL mot 2022

er som sagt kun ei side som
me oppfordrar alle å lesa gjennom, det vil bare ta noen få
minutt.
Det går mot vår, og fotballsesongen er i full gang, som vanlig med vår eigen Jæren Sparebank Cup som eit strålande
innslag. Me ser fram til mykje god idrett både frå bredde og
elite laga våre. Turnen og barneidretten går inn i siste del
av inne-sesongen, men fortset med stevner og andre arrangement utover sommaren. Håndballen har nettopp avslutta
nok ein god sesong, med tradisjonell tur til Kristiansand nå
på tampen. Og, i juni blir det beach håndball ved stadion.

Lykke til med vår- og sommar-sesongen!
Helsing

Jarl Haugland
Styreleder

Minneord
Malvin Gerhard Austli
Du blir større i en mindre bank
Vi kjenner nabolaget ditt, bygda di
og byen din. Jo bedre vi blir kjent
med deg og dine behov, jo bedre
kan vi hjelpe deg.

En ekte Klepp IL legende har gått bort. Malvin Gerhard Austli
(født 14. august 1948) gikk dessverre bort natt til lørdag
28.april etter kort tids sykdom.
Malvin har vært en av de mest sentrale personene i Klepp IL
de siste tiårene. Etter å ha blitt med i idrettslaget i 1976 har
Malvin vært trener og lagleder i klubbens fotballavdeling i
mangfoldige år. Han har kanskje vært den viktigste støttespilleren Klepp sitt herrelag har hatt, og har vært med både
som lagleder, sportslig leder, og til det siste; som del av arrangementsstaben på kampdag.
Malvin har representert Klepp IL på flere Kretsting og
Forbundsting. Ved siden av dette hadde Malvin et bredt
utvalg av verv og oppgaver i idrettslaget, så som primus
motor ved Juletresalg, skrive utfyllende reportasjer i Klepp
Aktuelt og den perfekte vert på Herre A sine hjemmekamper.
Malvin stilte opp for idrettslaget både morgen og kveld.
Malvin trente selv alle sine tre sønner i Klepp IL. Rune, Jan
Helge og Lars Johan, ikke ukjente navn for de som har fulgt
klubbens herrelag, og vi kan trygt si at Austli navnet har hatt
en voldsom status i Klepp Idrettslag, og dette er Malvin sin
fortjeneste.
I 2007 mottok Malvin klubbens Innsatspokal, med begrunnelsen å være primus motor for klubbens breddeavdeling og
en stor ressurs i en årrekke. I 2009 mottok også Malvin Klepp
IL sitt Ærestegn i Sølv.

Via sitt arbeid i Bonitet var Malvin representert i Klepp ILs
bedriftsnettverk. Der var han en veldig viktig bidragsyter
under faglige samlinger og nøt stor respekt blant klubbens
ansatte, frivillige og styre, samt andre støttespillere.
«Alle» i Klepp vet hvem Malvin Austli var og det var en sorgens dag i idrettslaget da budskapet om hans bortgang kom.
Malvin ble revet bort brått og altfor tidlig. Klepp IL sender
våre varmeste tanker til hans kone Oddrun Helene Austli,
sønnene Rune, Jan Helge og Lars Johan, samt resterende
familie i denne tunge tiden.

Jærsk business er vår business
Vi tilbyr små og mellomstore
næringskunder et bredt og
kompetent tilbud. Fire rådgivere
vier all tid til landbruket.

Hvorfor velge
Jærens eneste
lokalbank?
Du kan’kje drikka
kaffi på telefonen
Vi tilbyr ansikt-til-ansikt
kontakt med våre rådgivere
på et kontor nær deg.
Daglige behov fikser du
enkelt i mobilbanken vår.

Vi støtter og
sponser lokalmiljøet
Vi pløyer deler av
overskuddet tilbake
til ditt nærmiljø, slik
at Klepp, Time og Hå
blir enda bedre
å bo og leve i.

Du får rask respons og treffer fjåge folk
Våre rådgivere kan hjelpe deg med veldig
mye. Hos oss møter du mennesker, ikke
roboter. Våre medarbeidere bor og virker
i lokalmiljøet.

Telefon 915 03290 | www.jaerensparebank.no
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KLEPP KVINNER ELITE 2018

Bilder fra kampen mot Lyn,
der vi vant 3-2 på overtid (foto: Jærbladet).

Olli Harder

Etter en sterk prestasjon i 2017-sesongen, har vi jobbet hardt i årets sesongoppkjøring for å holde ved like og
bygge videre på fjorårets 4. plass.
I løpet av sesongen mistet vi spillere som har vært i Klepp
lenge: Maria Thorisdottir ble solgt til Chelsea FC i sommervinduet, Maria Hiim (Røa) og Oda Hove Bogstad (Lyn) flyttet
til Oslo for å studere, og Karoline Surdal gikk ut med langvarig skade. Dermed ble det viktig å bruke «off-season» til å
rekruttere og utvikle troppen ytterligere.
Vi har fått erstattet noen av disse gjennom Amerikanske
Mckenzie Berryhill i forsvar og Lindsey Harris i mål. I tillegg
har vi fått tilbake noen av de unge talentene våre som gikk ut
med langvarig skade forrige sesong. Matilde Rogde og Maria
Hella Andresen er i full trening igjen, mens Ina Aarskog har
noen måneder igjen å vente før hun er klar for toppseriefotball.

I tillegg har vi jobbet hardt med å utvikle Klepp Akademi
videre, og vi har fått rekruttert noen gode og lovende talenter
gjennom et tett og godt samarbeid med omkringliggende
lokale klubber.
Sesongstart for Toppserien 2018 ble satt tidligere enn forventet, og kombinert med småskader og flere nøkkelspillere
borte på landslagsoppdrag, strevde vi med å få spillet til å
fungere mot et sterkt Arna-Bjørnar lag i sesong-åpningen.
Etter det har vi tatt 3 overbevisende seiere på rad, hver kamp
med sine utfordringer, men dette viser den sterke lag-karakteren Klepp Elite-gruppen har.

Gry Tofte Ims

Hege Hansen

Pr. 1. mai er vi på 2. plass i Toppserien, og har bare LSK foran
oss også når det gjelder angrep og forsvarsspill.
Som alltid fokuserer vi på en kamp om gangen, og håper å
fortsette den stigende kurven vi er inne i, og som Klepp Elite
har vært i de siste 12-15 månedene.
Vi takker for all støtte, og håper å se mange av dere på Klepp
Elite kamper, Klepp Akademi og alle andre kvinne-kamper i
Rogaland det kommende året.

Berneveien 30, 4365 Nærbø
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LA MANGA 2018
Astrid Grøttå Ree

11. mars 2018 satte 23 forventningsfulle spillere, trenere og
lagledere seg på flyet til Alicante. Det var tid for en ukes treningsleir i La Manga. Takket være medspillerne våre fra utsiden; familiemedlemmer, arbeidskollegaer, venner etc, fikk vi
gjennom crowdfunding-plattformen ”I believe in you” dratt
på treningsleir sammen med hele spillergruppen vår. Fotball
er lagspill, og det er utrolig kjekt å se at så mange bidragsytere verdsetter de samme verdiene som vi gjør i Klepp Elite.
For mange var det deilig å ta en liten pause fra hverdagen,
og nyte varmere vær i solfylte Spania. Sammen fikk vi en
innholdsrik treningsuke med varme, intensitet og latter.
En typisk dag innebar prehab med spillerutvikler, Astrid
Grøttå Ree, eller fysioterapeut, Sondre Ims. Det var en økt
vi tok før frokost for å få kroppen i gang. Deretter spiste vi
dagens første måltid før vi dro ned til banen for å ha en lett
rollespesifikk økt. Det innebar posisjonsspesifikk trening og
teknikk. Dagens andre fotballøkt bar som oftest mer preg av

intensitet, hvor vi fikk trøkket til i taklingene og kjenne på
puls i de øvre sonene. Foruten mange treningsøkter fikk
vi tid til å stifte bedre bekjentskap med de nye på laget. Her
viste det seg at flere hadde mange skjulte talenter. Dans,
imitasjoner og dikting for å nevne noe. Vi rakk å bli lei pasta
og ris, samt fikk spilt kamp mot La Manga Club (Old boys)
som endte med 3-2 seier til oss. Nytt av året var at vi var helt
alene på treningskomplekset. Enkelte av de eldre spillerne
var skeptiske til dette før vi dro, men det viste seg å være veldig deilig. Banen var av ypperste kvalitet, vi fikk bo i de beste
leilighetene og oppfølgingen fra de ansatte var veldig bra.
Treningsleiren ble en god arena for å styrke samholdet i
gruppen både sportslig og sosialt. Maskoten vår, Thea I.
Rugland (datter til Gry), skapte god stemning og var en berikelse å ha med på turen.
Vi i Klepp Elite vil takke alle som bidro til at treningsleiren
ble en realitet.

La Manga Club Old Boys

Bak fra venstre: Ina Kristoffersen, Ine Aarskog, Malin Runestad, Matilde Rogde, McKinsey Berryhill, Miriam Byberg, Tameka Butt, Kirsty
Yallop, Elisabeth Terland, Lena Soleng Hansen, Astrid Grøttå Ree med Thea (datter til Gry på armen), Hege Hansen, Marie Hella Andresen.
Fremme fra venstre: Maria Min Xiu Sørenes, Gry Tofte Ims, Tuva Hansen, Kristin Rage, Hanne Kogstad, Lindsey Burk Harris, Madeleine
Hille Mellemstrand.
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COOP RYDDER NORGE

STOLT
SPONSOR
AV
IDRETT
I LOKAL
MILJØET

Plastforsøpling er verdens raskest voksende miljøproblem. I følge FNs miljøprogram havner over åtte
millioner tonn plastsøppel i havene hvert år. Det tilsvarer 15 tonn per minutt. Coop inviterte i starten
av mai sine ansatte, kunder og medeiere med på den landsomfattende ryddeaksjonen «Coop rydder
Norge». I tillegg til at Coop Klepp er en veldig god samarbeidspartner for oss, ønsket vi å ta samfunnsansvar og vise at vi bryr oss om miljøet. Onsdag 2. mai deltok derfor 15 spillere i fra Klepp Elite på ryddeaksjonen som gikk fra Sele Havn mot Hellestø stranden. Det ble en vindfull, men kjekk seanse, hvor vi
fikk samlet inn mye plast og annet søppel. Samtlige spillere fikk en vekker på hvor mye forsøpling som
finnes ute i naturen. Klepp Elite oppfordrer flere til å være med på å gjøre en liten, men viktig forskjell
for miljøet som vi skal vokse opp i. Start med å bli mer bevist på hvor du gjør av eget søppel.

www.coopklepp.no

rbu lt
æ
j
Ein kkje a
i
har an har
h
før seg et t
fått nemen t
n
e
abo rblad
æ
på J
JÆRBLADET STØTTER
IDRETTEN PÅ JÆREN
Abonnementsbestilling på jbl.no eller abo@jbl.no/51 77 99 00
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FAKTA OM KLEPP IL

KLEPP ELITE

- KLEPP 3

VISSTE DU AT..?

Per Harald Pedersen

- Torstein Østevik vant Klepp ILs eneste gullmedalje i 2017? Han gikk helt til
topps i NM i maraton, klasse M65-69. Redaksjonen GRATULERER.

Klepp 3 spiller i kvinnenes 3. divisjon. I 2017 hadde vi en
flott sesong og kom på 6 plass. 2018 sesongen er godt i gang.
Vi deltar som vanlig i Kviaserien, men i år måtte vi melde
oss på i J-19 klassen, da det kun var meldt på 3 lag i kvinner
3/4-divisjons klassen.

- Klepp IL har fått sin egen dugnads komité som jobber på tvers av alle
gruppene? (se eget innlegg).
- Turnen i Klepp IL skal arrangere Kretsturnstevne i 2018 (1.-3. juni)?

I seriespillet spilte vi mot,
Hjemme mot

Lura Damelag

2-2

Borte mot

Sandnes Ulf J-19

0-3

Borte mot

Frøyland J-19

1-1

- Klepp IL har 2 prosjekt gjennom Folkepulsen? Det ene kalles «SPREK» og er
trening for innvandrerkvinner. Det andre kalles «Personlig Trener» og er
trening for inaktive personer som ønsker å begynne å trene. Ta kontakt med
bente.gjerde@kleppil.no hvis du ønsker å delta på noen av disse aktivitetene.

I semifinalen møtte vi Vidar J-19 - vi vant hele 8-2.

- KIL har 100-års jubileum neste år (2019)?

I finalen møtte vi Lura Damelag igjen. Pga sykdom og
Akademi spillerne var opptatt med viktig trening, var vi kun
11,5 spillere. 1 spiller kunne bare spille en halv omgang. Vi
tok ledelsen etter 25 min. ved Thea E. Sæland. Lura utlignet
etter 35 min. Helt på slutten av 1. omgang gikk vi opp til 2-1,
Emilie Vigdel scoret.

- Karl Nærland ble tildelt «Innsatspokalen fra Klepp IL for 2017»?

2. omgang var ganske jevn, men vi hadde kontroll på det
vanskelige føret. Det startet å snø et par timer før kampstart. Etter 77 min. skrudde Maren O. Sele en corner
direkte i mål. Vi holdt ledelsen helt til slutt og vant fortjent.
Premien var en vandrepokal og en lagspokal samt en pengepremie på kr 3000,-

- Klepp IL er en av de få klubbene i Norge som har Eliteidrett, Breddeidrett og
Handicapidrett?
- Gutter 19 og Jenter 19 i fotball er kvalifisert til NM dette året?
- HU-laget i håndball (ca. 36 spillere) er inne i sitt 11. år i Klepp IL?
Dette er vi svært stolte av :-)

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.

Me lige å grava!
Bak fra venstre: Vilde E. Bjørkedal, Kristine Tveter, Sofie Erga, Sina E.
Bjørkedal, Thea E. Sæland,Chonladaz Kongka, Vilde B. Honningsvåg.
Fremme fra venstre: Erika P. Sele, Emilie Vigdel, Karen Tveiten,
Maren O. Sele, Camilla Vølstad.

Serien starter borte mot Viking Damer, 10. april. Våre
hjemmekamper er vanligvis på tirsdager kl. 2000,
første hjemmekamp17.4, deretter 29.4 kl. 1500, 25.5 kl.
1900, 10.6 kl. 1630, 15.6 kl. 1900.
ADLE ER HJERTELIG VELKOMMNE.

Per Terje: 468 90 169
www.grava.no

Gratulerer med Klepp IL sin innsatspokal, Karl!
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SESONGEN TIL KLEPP
HERRE A SÅ LANGT!
I skrivende stund har Klepp sitt herrelag i 4.divisjon spilt 3
kamper i serien, to av disse har endt med 3 poeng. Varhaug
og Frøyland har blitt slått på hjemmebane, mens mot
Midtbygden på Tau tapte vi fortjent. Spillet har vært variabelt til nå, men flere lyspunkt er det. 6 poeng på 3 kamper er
godkjent, og kjekt er det også at to nykommere har startet
alle kampene. Ådne Berge (17) kom fra Klebe og har gjort det
meget bra på stopperplass. Kristian Håland (16) har blitt tatt
opp fra egen ungdomsavdeling og har imponert på midtbanen. Veldig gledelig.
Vintermånedene var litt mørkere for vår del. På treningene
var intensiteten bra, men antall spillere var variabelt. Skader
på flere, jobb og andre ting som fristet mer enn trening i
minusgrader og kuling var nok årsakene som gikk igjen.
Treningskampene i vinter bar også preg av dette. 4 av 5
kamper endte med tap. Heldigvis kunne man se konturene
av bedring da det nærmet seg mars. Spillergruppa tok selv
tak, spillere ble friskmeldt og kunstgresset grønnere. Ikke
minst nærmet det seg treningsleir i Tyrkia og seriestart.

Neste kamp var hjemme mot Frøyland. En kamp som for
mange i årets Kleppstall er årets viktigste, spesielt de som
har vært i Klepp noen år. Treningsuka før denne kampen
ble innledet med samling i bånn på mandagen. Vinnervilje
og treningskultur var temaet. Alt fra henting av baller
underveis i trening, fokus på trening og viljen til å vinne
på trening og kamp ble tatt opp. En av de viktigste tingene
vi ble enige om var at det skulle være lov å gi beskjed om
noen ikke hadde nok innsats, stille krav til hverandre.
Treningsuka ble meget bra, og bidro sitt til at vi slo Frøyland
1-0. En jevnspilt kamp, der begge lag hadde sine sjanser.
Preben Gausland Stangeland ble matchvinner for Klepp med
sin scoring, direkte fra corner. Keeper Sondre Kyllingstad sto
også en praktkamp og skal ha sin del av æren, sammen med
et godt kollektiv.
Nå ser vi fremover mot en sesong spekket av lokale spennende kamper. Vi er meget godt fornøyd med årets Klepp
tropp, som med en god miks av ungt og rutinert skal bite
godt fra seg. Topp 3 bør være mulig!

Første store kampen for Klepp sin del var 1. kvalik runde i
NM. 3. divisjonslaget Brodd var motstander i Stavanger. Her
kunne jeg nok tatt et elegant hopp videre, men skal nøye
meg med å si at Brodd var gode i denne kampen, veldig
gode. Da vi i tillegg var langt under pari, måtte vi reise hjem
med ni baklengs i sekken.

Kom og se oss i kamp, vi lover alltid å yte 100 prosent, både
på banen og sidelinja!

En god påskeferie gjorde godt og Brodd kampen ble fort
glemt. Nå var det Varhaug i 1. serierunde som var fokus.
Varhaug trener og tidligere Klepphelt Bjørn Erik Taksdal
skulle slås. En slitekamp som vi etter sjanser å dømme vinner fortjent 2-1, etter scoringer av Sven Andre Kyvik og Jarle
Madland. Den siste kom på overtid etter at Varhaug sin
keeper noe uheldig glapp Madlands skudd inn i eget mål.
Jarle kom hjem igjen i mars denne sesongen etter en god
sesong for Vidar i 2.divisjon i fjor. Selv om treningshverdagen til de andre spillerne brått ble mer risikabel, grunnet
Jarles egne evne til å gå ekstra hardt til i duellene, så er vi
veldig fornøyd med å få han i grønt igjen. Vinnervilje og
innsats er noe vi trenere setter stor pris på, selv mener han
at han minner mer om City spiller Kevin De Bruyne i spillestilen enn noe annet.

Hovedtrener Kleppe Herre A

Sportslig hilsen

Runar Andersen

Midtbygden kampen som fulgte viste en av utfordringene
til årets Klepp-lag, som nok ikke er noe nytt for de som har
fulgt oss de siste sesongene. Spillergruppa er ung og prestasjonene vil variere. Denne kampen klarte vi ikke matche
Midtbygden på så mange områder og tapte fortjent.
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KLEPP HERRE A
I TYRKIA
Tallak Nærland

For første gang på flere år la herrelaget inn en treningsleir i oppkjøringen til årets sesong. En hel uke uten skole,
jobb, småbarn og bedre halvdeler, gjorde det vanskelig å
få med alle. Likevel var det en mannsterk tropp som mønstret opp på Sola flyplass i flunkende nye Klepp-overdeler.
Undertegnede kom i sivilt og ble av reiseleder raskt tvunget
inn på toalettet for omkledning.
Etter en lang og kald vinter hjemme, så var Tyrkiatemperaturen balsam for sjelen. Flotte baner og anlegg,
transport til og fra, og ikke minst et kjempeflott hotell med
perfekte rammer for restitusjon og sosialt samvær. Maten
var også bra for oss uten allergier, mens Preben brukte et
par dager på å oversette glutenfri til tyrkisk.
Både treningsdosen og treningsiveren var stor. Doble økter
ble stadig gjennomført og det sportslige utbyttet var bra.
Laglederne lot seg imponere av innsatsen og seriøsiteten
på treningsfeltet. Vi spilte også to treningskamper mot mildest sagt varierende motstand. Et lokalt tyrkisk “juniorlag”
ble offer for spillesugne Klepp-spillere i den første kampen.

Kyvik scoret en haug med mål, sentret en gang og vi vant
med tosifret margin. Uavhengig av svak motstand, så var
dette en svært godt gjennomført kamp av samtlige spillere.
Oppholdet ble avsluttet med 2x30 minutter mot 3.divisjonslaget Madla og her var Klepp fullt på høyde selv om det ble
tap 2-1.

Ådne Berge

Med det sportslige utbyttet dokumentert, så må den sosiale
delen også fremheves. Treningsleir er lagbyggende, vi hadde
mange sosiale arrangementer og konkurranser. Det ble
tevlet i blant annet bordtennis, dart, poker, straffespark,
tverliggerskudd og sjakk. Martin ble tatt for juks i sistnevnte
øvelse og innrømmet å ha spilt sjakk på Vigrest i barndommen. Det aller kjekkeste var uansett å være vitne til alle de
nye relasjonene og hvordan spillerne vokste på hverandre.
Det gir oss gode forutsetninger til å prestere sammen som
et lag videre i sesongen.
Helt til slutt en stor takk til Sven Atle som jobbet sokkene
av seg (forhåpentligvis Liverpool-tatooen også) for at treningsleiren ble som den ble :-)

Kristian Håland

Sondre Vestbø Kyllingstad

Laget i Tyrkia
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Bård Stangeland og #17 Ronny
Egelandsdal

Ådne Berge, 17 år
«Som ny spiller i Klepp var jeg veldig
spent og jeg gledet meg veldig til
denne turen. Som alle andre nye spillere i nye klubber er du alltid spent på
hvordan lagkameratene dine er både
på og utenfor banen. I Tyrkia var vi
en god gjeng fra Klepp, som kom for å
trene og ha det kjekt sosialt. Vi trente
som regel to ganger til dagen og spilte
to kamper i løpet av uken. Personlig
så var det en erfaringsrik uke der vi
trente for å forberede oss til sesongen
som kom. Jeg ble satt mer inn i rollen
som midtstopper, noe som jeg ikke
hadde spilt før jeg kom til Klepp. Jeg
trivdes i den rollen. Noe av det jeg
gledet meg mest til, var det å kunne
trene uten tre lag med klær. Man kan
si at treningsforholdene var noe helt
annet i Tyrkia enn Norge.

Med sol hver dag og opp mot 25
grader på det meste, koste vi oss
på banen og hotellet der vi ofte ble
liggende ved bassenget. Etter hver
trening gikk vi og spiste samla på
hotellet, der det var veldig god mat og
godt humør av samtlige spillere. Noe
som jeg ble glad for å se var at alle ble
inkludert, og det var sjeldent dårlig
stemning. På dagen gjorde vi litt som
vi ville, og på kvelden så hadde vi litt
sosialt sammen, noe som trenerne
kalte «OL i Tyrkia». Vi ble delt opp i
lag ¬¬og hadde forskjellige aktiviteter.
Jeg føler at jeg ble bedre kjent med
hele laget og ikke minst så ble jeg
tryggere rundt lagkameratene mine
og trenerne. Alt i alt så hadde jeg en
fantastisk opplevelse av turen, og det
er et minne som ikke forsvinner med
det første.»

Kristian Håland, 16 år (15 år i Tyrkia)
«Som 16 åring var det veldig kjekt å få
lov å være med Herre A på treningsleir
til Tyrkia. Eg hadde ein veldig kjekk
uke med gode treningar og andre
bra aktivitetar. Opplegget gjennom
turen var veldig bra. To treningar om
dagen, nok mat og sosiale aktivitetar
om kvelden. I tillegg spelte vi også to
kamper i løpet av veka. Som ung spelar fekk eg lære masse av dei litt eldre
og meir erfarne på turen. Gjennom
treningane og det sosiale fekk eg også

blitt meir kjent med alle spelarane i
gruppa. Det å være med på ein slik
treningsleir gir inspirasjon og motivasjon til å forsette å trene og bli ein
enda betre fotballspelar. Eg fekk trene
mykje med høg kvalitet saman med
mange gode fotballspelarar. Det har
vært ein kjempetur saman med kjekke
folk. Eg håper at eg får sjansen til å
være med på noko slikt igjen og at
andre også kan få oppleve ein så bra
treningstur.»

Sondre Vestbø Kyllingstad, 16 år
«Tyrkiaturen er nok noko av det eg
kjem til å hugsa heile livet. Eg hadde
aldri reist på treningsleir før, noko
gjorde det veldig spanande. Eg visste
at denne turen kom til å bli kanon,
ettersom eg veit at det hadde blitt lagt
ned veldig mykje arbeid for at denne
turen skulle bli bra. Eg hadde gleda
meg heilt sidan me fekk beskjed om
at me skulle reise og alt levde opp til
forventningane. Hotellet me sov på
var nok eit av dei finaste i området
i Antalya og det låg perfekt an til
treningsområda rundt. Banane der
borte er noko av det finaste du finn.
Knallgrønt gras som var nyklypt og
vatna nesten kvar dag.

på. Som ein av dei aller yngste i denne
gruppa føler du deg som ein del av
gjengen, sjølv om nokon av spelarane
nesten er født eit tiår før deg. Det blei
lagt til rette for sosiale aktivitetar,
både på hotellet og på banen. Dette
skapte fellesskap og lagånd mellom
alle aldrar.

Treningsmiljøet var på topp og Herre
A er nok ei av kjekkaste gruppene me
har i idrettslaget, både lagleiarar og
spelarar. Problem i gruppa oppsto på
turen, men det å løyse problem i lag,
er noko me fotballspelarar er flinkast

Kampane me spelte i Tyrkia var det
veldig forskjellige. Først spelte me mot
eit tyrkisk U-19 lag som var eit par
nivå dårlegare enn oss. Me vann heile
14-0. Det var ein mykje mindre krevjande kamp, enn den me spelte eit par
dagar seinare. Då møtte me Madla,
eit lag som papiret er ein del betre en
oss. Sjølv om det ikkje blei seier gjorde
me eit skikkelig inntrykk på Madla og
spelte ein veldig god kamp.
Det å reise på treningsleir med Klepp
IL håpar eg verkeleg at eg får vere med
på igjen.Eg vil takka alle dei som var
med å gjorde denne turen så bra.»
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Bli kjent med
ASTRID
GRØTTÅ
REE
Bente B. Gjerde

Hvorfor du vil du jobbe akkurat i Klepp IL?
Klepp er barndomsklubben min og jeg har trødd ned dørene
på stadion helt siden jeg var liten. Fotball har vært en stor
del av livet mitt og jeg har drevet som aktiv utøver i veldig
mange år. I 2016 la jeg skoene på hyllen. Da hadde år med full
satsing og 100 % jobb begynt å tære på kroppen. Fotball var
ikke like gøy lenger, da hverdagen var mer et res for å rekke
over alt enn gleden over å spille fotball.
Til tross for at jeg ikke angrer på valget jeg har tatt så savnet
jeg miljøet og den flotte Kleppfamilien. Da muligheten til å
jobbe fulltid med min store interesse, i min egen barndomsklubb, var det vanskelig å si nei. Olli Harder og Nick Loftus
har gjort en kjempe jobb med laget og bidratt med mye
positivt i klubben. Den reisen ønsker jeg å være meg på og
føler meg ekstremt privilegert som kan jobbe med så mange
kjekke og dedikerte utøver og trenere.

Jeg brenner for selve idretten, uavhengig av nivå og type.
Jeg ønsker at flere skal få oppleve det jeg har fått gjennom
fotballen. Samhold, glede, gode minner og ikke minst en stor
dose mestring. Det er derfor jeg digger å stå opp kl. 6 for å
møte blide ungdommer kl. 7 og le i sammen med damer i fra
Somalia og Syria hver mandag. Sist men ikke minst så digger
jeg «flokken min». Klepp Elite eller «Kleppfamily» som vi liker
å si. Vi vinner og taper sammen, men mest av alt så har vi det
veldig kjekt i lag.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Ser du noen utfordringer i jobben?

Toppspillerutvikler er en prosjektstilling som alle toppserie
klubbene skal ha. Prosjektmidlene er finansiert av NFF, noe
som gjør at det er lagt spesifikke føringer i min stillingsbeskrivelse. Min hovedoppgave er å følge opp unge
talentfulle spillere i egen klubb som er på høyt nasjonalt
og internasjonalt nivå. Per nå har jeg en gruppe på
5 personer som jeg følger opp tett i forbindelse med
treningsarbeid, dialog med skole/foreldre/landslag/
krets og i kampsituasjoner. I tillegg bistår jeg Olli
og Nick med min bakgrunn som fysioterapeut i
planleggingsarbeid til fysisk trening, prehab og
belastningsstyring i fotballøkter. Stor sett daglig
deltar jeg på Klepp sine fellesøkter, samt hver fredag er
jeg instruktør for et treningsprosjekt i regi av Klepp
Kvinner Elite. Det er et tilbud for ivrige og lærevillige jenter
født 2004-2007 fra hele vår region. Her deltar jenter i fra
Eiger i Sør til Sandnes i Nord. Kleppjenter er også velkommen
til å være med. I vår-gruppen har vi 1 jente fra Klepp med. Til
høsten håper vi på enda flere.

Klepp idrettslag, har som mange andre frivillige organisasjoner, flere fantastiske ildsjeler.

I tillegg til mitt virke som toppspillerutvikler bistår jeg klubben i andre prosjekter. Jeg har vært basistrener for håndballgruppen til Klepp IL i flere år. Hver tirsdag og torsdag møter
gutter og jenter i ungdomsskolealder opp til morgentrening i
turnhallen kl. 06.55. Nå har jeg vært med så lenge at jeg snart
har trent alle ungene i enkelte familier. Det er en herlig gjeng
som alltid møter opp.
Hver mandag trener jeg også en gruppe med innvandrerkvinner. Det er en gjeng med fantastisk humør og mye latter. Jeg
opplever møtet med disse flotte kvinnene som veldig givende
og får energi av å være i lag med så mange sprudlende damer.

Hva du brenner for?
For meg har idrett vært en arena hvor jeg har opplevd
mestring, kjent på store gleder og enkelte nedturer. Men
viktigst av alt, jeg har skapt minner, i lag med venner, som
jeg vil ha med meg resten av livet. Jeg er og har vært en del
av en prestasjonskultur i mange år og brenner selvsagt for
arbeidet jeg gjør der. Det er givende å se at utøvere tar steg
18

et ukjent antall timer (det er ikke få) for å prosjektere stadion.
I vinter har Per Harald Pedersen og Karl Jr Nærland måket
snø fra morgen til kveld. Svein Axel Johannessen svarer meg
på mail til alle døgnets tider og gjør en heroisk innsats for
håndballgruppen.

og utvikler seg. Forhåpentligvis når de alle målene som de
har satt seg, men nåløyet i toppidretten er trangt. Alle blir
ikke A-landslagspillere eller utenlandsproff. Det er et stort
steg å spille seg til en plass i Toppserien. Da er det viktig at
den enkelte utøver klarer å glede seg på vegen og oppleve at
timene man legger ned er verdt det. Det er det jeg virkelig
brenner for.

Jeg kunne holdt på mye lengre fordi det er svært mange
som gjør en fantastisk jobb for klubben vår. Likevel skulle vi
gjerne hatt flere. Som spiller var jeg ikke like bevist hvilken
formidabel jobb som gjøres i kulissene for at hverdagen vår
skal bli best mulig. Det tror jeg gjelder mange andre utøvere
og foreldre i klubben, uavhengig av hvilken avdeling, gruppe
og idrett man tilhører. Ting kommer ikke av seg selv. Det er
mennesker som må gjøre jobben og som sjelden får heder og
ære for det.

Jeg har fått gleden av å bli kjent med flere av dem. Else Karin
Stangeland har bidratt for damelaget siden før jeg ble født og
Svein Atle Bore står på for herrelaget. Min egen far har jobbet

Hvorfor sier jeg dette? Hva har det med utfordringer for meg
å gjøre? Jeg er jo privilegert som får betalt for jobben jeg gjør.
I et idrettslag er det utrolig mange oppgaver som skal gjennomføres. Det er mange mennesker med ulike interesser og
forventninger. Hverdagen blir fort slukt av oppgaver som må
ordnes, men som egentlig ikke har noe med det du er satt
til å gjøre. Slik vil det selvsagt i blant være, men mitt håp er
at vi kan videreutvikle et kvalitetssystem (interkontroll eller
kvalitetsklubb om du vil) slik at man får bedre oversikt over
hvem som gjør hva.
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Ha klare retningslinjer som ikke bare finnes, men faktisk blir
brukt, slik at det blir letter for personer å ta på seg frivillige
oppgaver i klubben.
Jeg har selvsagt full forståelse for at hverdagen er travel og at
ikke alle har kapasitet til å bidra. Men man må ikke glemme
at det gir mye å være med som frivillig. Man stifter nye
bekjentskap, bidrar til lokalmiljøet og ikke minst så får man
mye kvalitetstid i lag med egne og andre sine unger. Klarer vi
alle å dra i samme retning og fordele oppgavene på flere, så
tror jeg det hadde vært lettere å ta på seg frivillige verv.

Har du tid til fritidsinteresser?
Dagene er ofte lange, så det blir ikke tid til så mange fritidsinteresser. I det siste har mye av fritiden gått til oppussing
av hus. Ellers prøver jeg å bruke den ledige tiden jeg har i lag
med familie og venner.

HJEMMEKAMPER

SESONGEN 2018

Hvordan ser en alminnelig arbeidsdag ut?
Dagene er ganske varierte. Hver dag har jeg stort sett 2-3
økter som jeg har ansvar for eller bidrar på. Ellers går mye av
tiden til planleggingsarbeid og klubboppgaver.
Onsdager pleier som regel se slik ut:
-08.00-09.30: Trening med Toppfotball på Wang
-10.15-11.10: Trening med Klepp jenter som går på Bryne
Videregående
-12.00: Felleslunsj med ansatte i Klepp IL
-12.30-15.30: Kontortid – planleggingsarbeid til kommende
treninger, dialog med utøvere/landslag/skole, klubboppgaver m.m.
-16.00-17.30: Trening med damelaget.

HJEMMEKAMPER KLEPP KVINNER ELITE - SESONGEN 2018
Hjemmekamper Klepp Kvinner Elite - Sesongen 2018
Runde
6
8
10
12
14
16
19
21

Dato
05.05.2018
19.05.2018
16.06.2018
30.06.2018
11.08.2018
25.08.2018
22.09.2018
27.10.2018

Dag
lørdag
lørdag
lørdag
lørdag
lørdag
lørdag
lørdag
lørdag

Tid
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:00
15:00
13:00

Hjemmelag
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp

Bortelag
Vålerenga
Røa Fotball Elite
LSK Kvinner
Kolbotn
Stabæk
Sandviken
Trondheims-Ørn
Avaldsnes

Bane
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion

HJEMMEKAMPER KLEPP HERRE A - SESONGEN 2018
Hjemmekamper Klepp Herre A - Sesongen 2018
Runde
5
8
10
12
15
17
19
20
22
24
26

Dato
03.05.2018
24.05.2018
07.06.2018
21.06.2018
16.08.2018
30.08.2018
13.09.2018
20.09.2018
05.10.2018
22.10.2018
03.11.2018

Dag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
fredag
mandag
lørdag

Tid
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
15:00

Hjemmelag
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp
Klepp

Bortelag
Eiger
Nærbø
Riska
Bogafjell
Midtbygden
Moi
Lura
Vaulen
Sola 2
Bryne 2
Ålgård FK

Bane
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion
Klepp stadion

Basistrening kl. 06.55 ledet av Astrid.
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FRA BREDDEHJØRNET
Da er vi endelig kommet til april og seriestart for våre herrelag og de mange håpefulle og spente spillerne på våre
barne- og ungdomslag. Mange treningstimer i mørkt og
kaldt vær er unnagjort og det er nå det virkelig begynner.
Denne vinteren har føltes lang med mye kulde og ikke minst
uvanlig mye snø som har ført til avlyste treninger og mange
ekstrarunder i Kleppeloen. Det kunne vært mye verre hadde
det ikke vært for våre fantastiske karer Karl Nærland og Per
Harald Pedersen som har sørget for at banene har blitt måkt
så fort snøen kom uventet på oss. Dette har ikke bare skjedd
ett par ganger, men nesten kontinuerlig gjennom vinteren.
Vi i Bredde utvalget vil rette en stor takk, uten denne innsatsen hadde det vært lite treninger som kunne blitt gjennomført.
Også i sesongen 2018 er der stor aktivitet i vår ungdomsavdeling, der vi stiller lag i alle klasser. Som vanlig er der noen
kull som er store og har stort engasjement rundt lagene,
mens der hos andre er færre spillere og vanskeligere å få
lagledere. I det store bildet er der mange 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.
Som vanlig så ble Jæren Sparebank cup arrangert første
helgen i april. Dette har utviklet seg å bli ett viktig arrangement for Fotball bredde og en flott idrettsopplevelse for alle
spillerne og tilskuerne som besøker Klepp stadion denne
helgen. Dette året var det 120 lag påmeldt med kontinuerlig kamper to dager igjennom. Nytt for året var innføring
av 3-er fotball i ball binge, noe som slo veldig godt an og er
kommet for å bli. Jeg vil benytte anledning til å takke alle
som har vært med i cup komiteen og som har jobbet mot at
dette arrangementet blir en suksess år etter år.
Som sagt så er 3-er fotball nytt for året. Klepp har investert
i to binger som er plassert på gresset bak det ene målet på
stadion. Vi håper at dette vil føre til økt interesse for 6-åringene med at de får mer ballberøring og at ballen er i spill
hele tiden. Nytt for året er også at 12-åringene nå skal spille
9-er fotball. Dette vil bli en overgang for mange, men også
spennende og en mulighet til å nærme seg ‘voksenfotball’,
samt lære å bruke offside i en tidlig alder.
Når det gjelder herrelaget vårt så er de også i år tippet i toppen av 4.divisjon etter mange gode plasseringer de siste
sesongene. De har opprettholdt kontinuitet på trenersiden
der Runar Andersen fortsetter og har fått med seg Eirik
Stokka som assisterende trener. Tallak Uberg Nærland skal

være ansvarlig for Klepp 2 som i år skal spille i 5.divisjon.
Når vi i tillegg har ett junior lag i 1.divisjon, så vil jeg si at vi
har ett sportslig veldig godt tilbud i Klepp for spillere som
ønsker å satse for å bli en best mulig fotballspiller. Når man
ser hvor mange unge fra egen ungdomsavdeling som er i
a-troppen dette året, så gir det inspirasjon for videre jobbing
og satsing. Tror det må være det desidert yngste laget som
er i divisjonen og når vi allerede ser at noen av disse ikke
bare fyller troppen, men spiller seg inn på laget, så er det
veldig kjekt for mange av oss som har fulgt Klepp i tykt og
tynt i alle år at dette nå skjer. I tillegg er der mange lovende
spillere som banker på døren fra både juniorlaget og G16, så
Klepp blir ett spennende lag å følge i årene fremover.
Jeg vil med dette ønske alle lag lykke til med sesongen 2018
og håper vi får mange spennende opplevelser på Klepp stadion, treningsbanen, gamle og nye kunsten og rundt på alle
de flotte anleggene i distriktet. Oppfordrer alle som liker
fotball til å komme til Klepp stadion og se god fotball. Der
er ikke en dag uten kamper eller aktivitet og i tillegg er der
alltid kaffi og godt drøs

Sportslig hilsen

Torleiv Håland
Leder Breddeutvalget

Klepp 2

NÅ I 5.DIVISJON!
Tallak Nærland

I 2016 startet vi opp med Klepp 2 i
7.divisjon. Tanken var å gi et tilbud til
reservene på A-laget, til juniorer med
A-lagsambisjoner og til dem som av
ulike årsaker ikke er i A-stallen, men
som ønsker å bidra for Klepp.
Jan Egil og skribenten har hatt ansvaret i noen kjekke sesonger og med en tydelig arbeidsfordeling: Tallak det fotballfaglige, mens Jan Egil til enhver tid har sørget for det praktiske,
samt ukuelig optimisme og to opprykksfester ved halvspilt
sesong. En hel gris ble blant annet slaktet når opprykket til
6.divisjon ble feiret i august! (se bilde).
Det aller kjekkeste med Klepp 2 er blandingen av unge og
gamle spillere. Alle tar kampene seriøst, men tonen er
mindre alvorlig. Når alderen varierer fra 14 til 50 år, Jan Egil
spiller fem minutter selv, så har det vært helt greit å smile
under kamp. Likevel er dette en viktig arena hvor rutinerte
seniorspillere har vært flinke til å inkludere de mange unge
Klepp-talentene som har prøvd seg.
I fjor gikk Klepp 2 ubeseiret gjennom hele året og kronet
sesongen med en imponerende KM-tittel. Dette innebærer at
endestasjonen foreløpig er nådd - Klepp 2 kommer nemlig
ikke lenger enn 5. divisjon all den tid A-laget befinner seg i
divisjonen over. Jeg tipper likevel Jan Egil finner et påskudd
til å invitere til gards i august...
Sesongen forventes å bli tøff, men det er her lista skal ligge.
A-lagsreservene holder naturligvis nivået, men det gjør også
svært mange av de lovende juniorene vi har i klubben. Jan
Egil tror at vi vinner hver eneste kamp, men uavhengig av
resultat, så er dette mest av alt en flott arena både for de
aldrende, for A-lagsreservene og for de unge og kommende
A-spillerne.

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.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 400 06 279
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Dette var virkelig en ryddig og
god cup, og vi storkoste oss alle
sammen
(Nærbø)

Veldig greit at det kun var en
halv time mellom hver kamp.
Dommerne opplevdes også
tydeligere i år en i fjor
(Voll)

Veldig bra turnering! Kommer
tilbake neste år!
(Orre)

Takk for en fin turnering - oversiktlig og bra med god plass
mellom banene
(Sandnes-Ulf)

JÆREN
SPAREBANK
CUP 2018
Børge Brunes

Kampsesongen 2018 starter for mange unger med den tradisjonsrike Jæren Sparebank Cup også kalt «vårens vakreste
eventyr»
I år ble turneringen avholdt 7. og 8. april. De yngste (6-9 år)
spilte på lørdag og de eldste (10-11år) spilte på søndagen.
Nytt for året var at 6-7 åringene spilte 3er fotball. Klepp
hadde 4 stk 3er baner med fotballvant. 3 mot 3 med vant
gjør at alle involveres i spillet og antall ballberøringer per
barn blir vesentlig høyere.
Det totalt 120 lag påmeldt turneringen. De klubbene med
flest lag var Nærbø(16), Bryne(11) og
Orre (10). Turneringen hadde i år lag helt fra Randaberg i
nord, Forsand i øst og Sokndal i sør.
Klepp G12/J12 og Klepp G15/G16 bidro med dommere, noe
som er helt nødvendig for å kunne gjennomføre turneringen. I år var også Burger King representert med et meget
populært lykkehjul der de delte ut diverse effekter.
Ane og Maren Njærheim hadde stålkontroll på kiosken hele
helgen. Per Audun Fagermo hadde igjen full kontroll som
speaker/sekretariat.

Gode unge dommere. Imponert!
(Sokndal)

Resten av Jæren Sparebank komiteen var : Børge Brunes,
Monica Høiland Hermansen, Hege Kleppe, Eirik Stokka,
Håvard Njærheim, Elin Wetteland Storhaug og Lill IrenVestly. Turneringen er et viktig bidrag til økonomien til
Fotball Bredde.
Da er det bare å begynne å glede seg til Jæren Sparebank
Cup 2019. Da er det bestilt både sol og varme !
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INNSATSPOKALEN 2017

Klepp IL

FOR 12-ÅRINGENE I KLUBBEN
Hege Herigstad Kleppe

Karl Nærland ble tildelt Klepp ILs Innsatspokal for 2017.
Karl har vært med i idrettslaget som trener i fotballgruppa i
nesten 20 år og har gjort en beundringsverdig jobb for barn
og unge i Klepp IL. Karl har trent lag i samtlige aldersklasser, helt fra minifotball og opp til senior, hvor han i dag er
hovedtrener for Klepp 3 sitt damelag. Karl var også med i
trenerteamet som vant gull i NM J19 i 2016.

I slutten av mars var det duket for årets dommerkurs. 25
gutter og 12 jenter fra G-12 og J-12 møttes for pizza og brus,
for deretter et 3-timers dommerkurs med krets-dommer
Andres Krogedal.
Kurskvelden varte i tre timer, der de fikk innføring i regler
og oppførsel på fotballbanen. De fikk også utdelt dommerfløyter. Tradisjonen tro; debuterte disse nybakte dommerne
på Jæren Sparebank Cup. Noen dømte 3-er og 5-er fotball,
mens noen jammen endte opp med å dømme 7-er fotball
også. De fleste som undertegnede snakket med under
cupen, synes det var en kjekk erfaring. Håpet er selvfølgelig
at vi lagledere og trenere får mange dommere vi kan spørre
om dommeroppdrag på seriekampene våre kommende
sesonger.

Ved siden av trenergjerningen så gjør Karl Nærland en stor
innsats på klubbens anlegg. Han er alltid først i køen når
det skal måkes snø, klippe gress, henge opp reklameskilt på
stadion, eller gjøre forefallende arbeid på Klepp Stadion. Karl
legger ned hundrevis av timer hvert eneste år, og gjør dette
uten å sette seg selv i begivenhetenes sentrum.
Karl har et brennende engasjement både for Klepp IL som
klubb og alle medlemmene, ikke bare de han selv trener. Vi
er veldig takknemlige for innsatsen Karl legger ned, og håper
å beholde han i grønt i mange år fremover!

Jarl Haugland
Styreleder

Dommerkurs

Litt stemningsbilder fra Jæren Sparebank Cup.

Thomas Langholm Engen
Daglig Leder

ECS En internasjonal totalleverandør

Av Prosess og Kontroll systemer.
ECS Automation AS

•
•
•
•
•
•

Prosess Control system.

SD Anlegg, HMI, PLS, Programmering, Styre / Startepanel inkl. EL Montering og Service.

Med Motto: Fra

Ide til ferdig anlegg.

Water and Waste Water.

Hoved kontor på Bryne
Industri vegen 2. på Håland
Postboks 508.
N-4349 BRYNE
Telefon. + 47 51 77 09 70
E-post. ecs@ecs.as
Heimeside. www.ecs.as

Machine and Robot.

Kontakt oss i: Basis tid / normal arbeidstid:

Kl. 07.00 til 15.00.

Kontakt oss utenfor Basis tid:

Kl. 15.00 til 07.00.

Power plant.
Food Industri.

Production Control and
Switch Board Cabinet

Generell henvendelse.
Service oppdrag.
Produksjon/Innkjøp.
Salg og markedsføring.
Økonomi og Regnskap.
Daglig Leder.

Vakt / support telefon 24Timer.
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Sentralbord.
Stein Vigre.
Tor Mikal Berge.
Arvid Salte.
Annette Hellvik Tjelta.
Arvid Salte.

+47 51770970.
+47 51771465.
+47 51770978.
+47 51770972.
+47 51770970.
+47 51770972.
+47 98213491
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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.

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

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.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Det skal være godt samarbeid
mellom gruppene i Klepp IL.

Alle i Klepp IL skal ha respekt
for klubbens anlegg.

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

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KLUBBKULTUR

Klepp skal ha et åpent og
avklart samarbeid med
naboklubber.

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

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

I Klepp Idrettslag er det plass
til alle.

SAMFUNN

Idrettslaget skal ha anlegg for
alternative idretter.

•

•

•

•
•

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

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.

Tilpasse treningstider på tvers av idretter så
lang som praktisk mulig.
Bedre kompetanse og forståelse for mangfold
i barne- og ungdomsidretten.

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.

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

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

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.

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

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”.

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.

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

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!

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.

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.

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

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 for dei som vil!

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

Idrettslaget skal være en aktiv
deltaker i det digitaliserte
samfunnet.

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

Klepp IL skal ha ryddig og
forutsigbar økonomi.

ORGANISASJON/ ØKONOMI/ MARKED

•

•

•
•
•

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.

•

•

•

•
•
•

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

Klepp skal bedre
hallkapasiteten for turn,
håndball og barneidrett.

•
•
•

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.

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

•

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

ANLEGG

SPORT

STRATEGISKE MÅL OG TILTAK

KLEPP IL MOT 2022

DUGNADSKOMITEEN

ET TILBAKEBLIKK PÅ

HÅNDBALLSESONGEN 17/18

Dag Folkvord

Klepp idrettslag satte i høst ned en
komité som skal se på dugnadsarbeidet i klubben. Mandatet var mangfoldig, og komiteen har nok også tatt
seg visse friheter i arbeidet sitt. Men
målet har hele tiden vært det samme,
vi er en dugnadsklubb der vi alle skal
yte litt for å få mye igjen!
Komiteen
Styret satte ned komitéen bestående av representanter
fra alle gruppene, altså fotball bredde (Nils Haaland),
Klepp Kvinner Elite (Maren Storhaug Fosse), håndball (Dag
Folkvord), turn (Jomar Rosland) og Bente Gjerne fra administrasjonen.
Mandat
«Hovedstyret i Klepp IL beslutter at det skal settes ned en
dugnadskomite som ser på og foreslår nye retningslinjer for
dugnad. Hver gruppe i idrettslaget skal oppnevne en representant til Dugnadskomite, i tillegg stiller administrasjonen
med en representant.
Mandatet til gruppen er som følger: Dugnadskomiteen skal
utarbeide retningslinjer for kommunikasjon til medlemmene hva dugnad angår, retningslinjer for fysisk/koordineringsmessig gjennomføring av dugnad, økonomisk fordeling
mellom lag/grupper ved gjennomføring av dugnad, samt
generell forventet dugnadsmengde for forskjellige avdelinger/lag. Det er viktig at retningslinjene for dugnad sier noe
om motivasjon og positiv vinkling, effektive måter å mobilisere dugnad på, hvilke dugnader vi prioriterer, osv.
Styret er enige om at det skal være en generell regel at
lagene som har mest utgifter knyttet til trener/reisekostnad
skal det kreves mer dugnad av»
Hva driver klubben med i dag?
Komiteen ønsket først å skaffe en oversikt over hvilken
dugnad som finnes i klubben, og samle denne for å få en
oversikt. I dag har de ulike gruppene en del faste dugnader,
og i tillegg kommer enkelte dugnader «dettende» inn. Vi har
laget en felles dugnadskalender, eller årshjul, der alle dugnader i alle grupper står.
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På den måten kan foreldre og tillitsvalgte se hvor dugnadene ligger. Komiteen har også laget mest mulig like retningslinjer for dugnad. Noen prinsipp vi jobber med er at
dugnadsmengden øker med alder, siden kostnadene øker
med alder (f.eks. utgifter til cup’er). Det er også et prinsipp
at de som har lønnet trener skal bidra mer for å finansiere
treneren. Dette gjelder primært de eldste lagene.
Informasjon
Komiteen har også sett på informasjonen som gjøres innad
i klubben. Vi opplever fra tid til annen en del «sannheter»
som rører seg blant foreldre og andre. For eksempel er det
noen som tror at foreldrene til 8-åringene må jobbe dugnad
for å finansiere Kvinner Elite (KKE). Vi må lage en tydelig og
god informasjon som viser hvordan idrettslaget er bygget
opp, bl.a. at alle gruppene har eget budsjett, og at KKE selv
må jobbe dugnad for å finansiere driften sin. Ryddig, korrekt
og enkel informasjon til alle er målet. Vi ønsker å lage en
folder med informasjon. Denne kan deles ut på alle foreldremøter slik at alle har samme informasjon.
Vi ønsker å kommunisere hva dugnad er, hvorfor vi går
dugnad og hva konsekvensene vil være dersom vi ikke har
dugnad. For å si det kort, så ville kontingenten ha økt dramatisk, og mange medlemmer ville ikke kunnet delta i klubben vår. Vi er en klubb for alle, og da må alle ha anledning
til å være med.
Dugnad er sosialt og kjekt, dette er en side som noen ganger
ikke kommer tydelig fram. Å være med på dugnad betyr å
treffe andre foreldre, skaffe nye bekjentskaper og nye allianser. Samfunnet vårt er bygget på nettverk, og dugnad er
nettverksbygging! Dugnad er kjekt!
En dugnadsvakt eller to og en kake i ny og ne er hovedregelen for dugnad i klubben. Det mener vi ikke er for mye forlangt. Og som sagt er det jo sosialt og kjekt også!
Kan du eller din arbeidsplass bidra?
Mange arbeidsplasser har fra tid til annen bruk for mange
hender på kort tid. Da er det kjekt om dere tenker på idrettslaget. Vi kan komme ganske mange en lørdag eller søndag
og flytte et lager eller har varetelling i en butikk. Billig for
dere, god inntekt for idrettslaget. På den måten får vi skaffet
de pengene vi trenger for å drive klubben på relativt kort tid.
Dugnadskomiteen har levert sin rapport til hovedstyret, så
foreløpig er den satt på pause. Men når det er behov for en
ny runde, så møtes komiteen igjen!

I skrivende stund spilles de siste
håndballkamper, fellesturen til
Kristiansand er nær forestående og vi
ser alle fram til noen roligere helger
med fri fra kamper og med batteriene
til ladning til neste sesong.
Det er allerede 8 måneder siden HU laget var på
Landsturneringen på Jessheim. Siden den gang er det blitt
spilt 481 håndballkamper med Klepp lag i aksjon. Vi har
gjennomført Potetcup, håndballskoler, Romjulsmix og flere
mindre sosiale arrangement. Vi har hatt varetellingsdugnad,
matservering og vakt under bylags NM i Stavanger, solgt
juleblomster og hatt loddsalg og avslutningsfest.
Allerede nå er vi i gang med å planlegge neste sesong der
påmeldingsfristen er allerede 1. mai. Det er krevende å
kunne tilby gode trenings- og kampmiljø på alle aldre, det er
ikke noe som også våre naboklubber sliter med. Vi har i år
hatt samarbeid med Voll på G12 og G13, et samarbeid som
har fungert bra. Vi har helt siden nyåret hatt god dialog med
Voll om neste sesong og intensjonen er å få til et utvidet
samarbeid med de årsklasser dette er formålstjenlig. Vi må
også rette en takk til Kåsen som kom inn «og reddet» vårt
J13 slik at disse fikk fullført sesongen. I dialog med foreldre
og spillere blir J13 en del av Kåsen sitt lag neste år. På den
måten kommer de inn i en større treningsgruppe og får et
bedre tilbud enn vi kunne gi de i Klepp.
Vi ser også fram til en ny beach turnering på Klepp i starten
på juni. Vi satser på at vi, som de to foregående år, har en
deltakelse på 70 lag. Det betyr 6-700 ungdommer i aksjon
på stadion under de 14 dagene turneringen pågår.

Beach håndball er kjekt, lekent og med musikk og litt show
utfordrer det ungdommene på et litt annet plan enn det
som de får i det tradisjonelle håndballspillet.
Neste sesong skifter håndballgruppa fra hvite til grønne drakter og blir likt uniformert som fotballgruppa.
Bakgrunnen er muligheten vi har til å få «norges kuleste
drakter», traktordraktene også til håndballgruppa. Vi gleder
oss til høsten med nye drakter til alle.
Forventninger og spenning har vi også til hva som skjer
rundt ny framtidig idrettshall i Kleppekrossen. Det er gjort
et kommunestyrevedtak på å utrede hall på 3 alternative
steder: Meieritomta, stadion og ved dagens idrettshall.
Ny hall vil kunne gi muligheter til både håndballen og
resten av idretten for flere muligheter til fysisk aktivitet og sosiale treffsteder, det trengs når vi nå har blitt
«Burgerhovedstaden» i Rogaland.
Det trengs mange frivillige for å løse alt det som kreves
for å drive håndballgruppa. Det er mange som legger ned
en rekke timer hver uke for at våre barn og ungdommer
skal ha det bra. Dugnadsinnsatsen er definitivt ikke død,
den lever i beste velgående. Det som er nytt er at det stilles
stadig høyere krav til innholdet i aktiviteten. Lojaliteten til
laget og «flokken din» er ikke det den en gang var. Vi ser
stadig at spillere bytter klubb midt i sesongen for sitt eget
beste, uten tanke på at det går utover et helt lag. Forstå meg
rett, den dagen vi ikke kan tilby et godt nok tilbud skal vi
sørge for at de kommer seg til klubber med bedre tilbud,
akkurat som vi nå gjør med J13. Det å drive idrett er mer
enn å vinne kamper. Det handler om vennskap, skape gode
relasjoner som kan tas med inn på skolen, det handler om å
lære å takle oppturer og nedturer og det handler ikke minst
å lære at du må yte før du kan nyte.
Til dere alle som har bidratt i og rundt håndballen: TAKK
FOR INNSATSEN. Takk for at dere bruker kvelder og helger på
våre barn og unge. Nyt rolige helger nå i sommerhalvåret, så
sees vi i hallen igjen i august.
Helsing

Svein Axel Johannessen
Leder Klepp IL håndball
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Jenter 15 sesongen 2017/2018
VANT PULJEN!
Siri Simonsen
Vi startet sesongen med 11 spillere. Etter kort tid var det 3
som sluttet, og vi hadde da igjen en gruppe med 8 spillere,
bestående av 2 keepere og 6 utespillere. Alle jentene har
vært trofaste på trening gjennom hele sesongen. Kampene
har vi klart å gjennomføre med hjelp av J14-spillerne Lena,
Emma, Gøril og Renate.Laget har hatt en god sesong, med
fin fremgang. Og resultatmessig må vi si oss mer enn fornøyd, da vi ved sesongens slutt toppet tabellen i puljen vår.
Fantastisk bra jobbet! Alle jentene har sagt at de ønsker å
spille håndball også til neste år. For at det skal være mulig
å ha noen gode treninger, er planen å ha et samarbeid
med Voll J15 neste år. Vi blir da en gruppe på ca. 15 spillere.
Jentene har allerede begynt å trene sammen.
Helgen 20.-22. april 2018 var vi på Umbro Cup i
Kristiansand. Det ble en kjekk helg både med tanke på det
sosiale og ikke minst håndballresultatene. Det var kun en
pulje i aldersklassen 15 og 16 år. Vi spilte derfor mot lag i
begge alderstrinn, og vant mot 3 av lagene, blant annet 2
stk. 16 årslag. Siste kampen var mot Våg, og der var det vinneren som skulle spille finale mot AK28. Våg ble for sterke,
og vi måtte se oss slått av et bedre lag. Vi var veldig godt
fornøyd med 3. plass i en sterk pulje.
Laget har gjennom hele sesongen blitt trent av Tomek
Zacharski, Yrjan Reime og Klara Fatnes. Lagleder har vært
Siri Simonsen.

Framme fra venstre: Lina Sunde, Jenny Svarstad, Anja Ingebrigtsen og Ariel Fatnes.
Bak fra venstre: Charlotte Popovic, Tuva Reime, Amalie Knutsen og Kristin Riveland.
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Basar og avslutningsfest

HÅNDBALLEN 2018
Torsdag 5.april var det klart for den årlige håndballbasaren.
Turnhallen var igjen stappfull med spillere, trenere, lagledere og foreldre. Alle lagene fra 6- 16 år inkludert HU-laget var
inviterte. 11-åringene kunne ikke være tilstede, det krasjet
med kabareten på skolen, J/G 15 og 16 år ønsket og ha sine
egne avslutninger.
HU laget satt på sitt langbord midt i salen, og som vanlig
var det fullt rundt det bordet. Dag Folkvord stilte opp som
kveldens «toastmaster» og gjorde en fantastisk jobb.
Svein Axel delte ut medaljer og innsatspokaler til spillerne
og takket oss i komiteen for innsatsen.
Takket være alle våre gode sponsorer hadde vi i år også
utrolig mange flotte gevinster som vi loddet ut. Ønsker å
TAKKE alle foreldre og spillere som var med på dugnad!

Bjarte, Kirsti og Sikke.

SPONSORER HÅNDBALLBASAREN
AARBAKKE AMAZING FRISØR APOTEK1,KLEPP ARENA BIK BOK BLOMSTERKVASTEN BRYNE KRO OG HOTELL
BURGER KING BYGG & MILJØ COLORLINE COOP KLEPP DEFA ELKJØP FJORDLINE FLORISS JÆRHAGEN GEORG
JENSEN KVADRAT HALLIBURTON HORPESTAD GARTNERI HURTIGRUTA CARGLASS HÅLAND KJØTT HÅREX FRISØR
INTERSPORT JÆRHAGEN JÆRBLADET JÆRHAGEN JÆREN SPAREBANK KITCHN KLEPP KIWI VERDALEN KLEPP
BISTRO KLEPP IL KLEPP SPESIALTRANSPORT KOMPLETT.NO KOSMOS KRYDDERGÅRDEN LIE BLIKK LYKKELITEN
LYSE MALM ORSTAD MASIV MCDONALDS KLEPP MEKONOMEN MODELL FRISØR MIX KOISKEN NARVESEN
JÆRHAGEN NILLE JÆRHAGEN NORLI JÆRHAGEN PIZZABAKEREN KLEPP PIZZABAKEREN ØKSNEVAD PRINCESS
JÆRHAGEN REMA KLEPP RISA AS SANDNES GARN SCANTRADE SELE MAT JÆRHAGEN SPAREBANK1,KLEPP
SPOTLIGHT FASHION STATOIL, KLEPP TILBORDS TREPROSJEKT UNILEVER VILLA MAGNOLIA

Fra venstre: David Valheim (G13), Oskar Abusevic (G14), Veronica Sveinsvoll (HU), Stein Løland (HU), Amalie Simonsen (J15),
Isa Håland (J13), Maria Tveita (J12) og Renate Hetlelid (J14).
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VÅRE DRAKTSPONSORER

Vi sikrer Klepp IL det beste utstyret
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Kristiansand 20.-22. april
Alice Friestad

Fredag 20. april kl 1530 satte nærmere 100 spente barn og
ungdommer seg i bussen fra Klepp mot Kristiansand. For
noen var dette første gang på cup, mens andre hadde masse
erfaring med seg fra tidligere turer.
Etter ca 4 timer på reis, inkludert en rastestopp, kom folket
frem til Prestheia skole der de minste skulle overnatte for
helgen. Skolen lå bare en kort gåtur fra Gimle området der de
fleste håndballhallene er. Jenter 15 og jenter 16 reiste videre
ned til å byen og bodde på hotell i Kristiansand. Litt ekstra
stats skal det være for de litt eldre.
Det var full fart på skoleområdet på fredagskvelden. Senger
skulle rigges på plass og baggasjen skulle organiseres. Reglene
sier at det skal være ro kl 2300, og ro ble det (til slutt).
Lørdagen var den store kampdagen. Lagene ble spredt i forskjellige haller rundt Gimlehallen og Kristiansand sentrum.
Noen vant, noen tapte og noen spilte uavgjort, men felles var
at alle gjorde så godt de kunne. Heia Klepp!
Frokost og middag ble, som alltid, servert på Universitetet i
Agder. Oppe på Prestheia skole ble det servert pizza til alle på
lørdagskvelden. Det var noen skrubbsultne utøvere og ledere
som slukte i seg kveldsmaten med glede. På kvelden var noen
på disco, mens andre bare slappet av.
De store jentene valgte å ta en god middag i byen, for deretter å slappe godt av på hotellet før morgendagens kamper.
Jentene koste seg med kortspill, musikk og snop.
Søndagen startet tidlig for noen. Noen var allerede på banen
kl 0730. Andre fikk sove litt frempå. Deretter var det i gang
med pakking og rydding, før de avsluttende kampene skulle
gjennomføres.
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Alle var ferdig spilt i 15-tiden og bussen begynte da å rulle
forsiktig i retning Klepp.
Tilleggs informasjon: Klepp hadde med seg 3 spillere som
spilte for Voll denne helgen. De bodde i nærheten av Klepp
sine utøvere, alså på Presteheia barnehage. Disse kom seg til
finalen i B-sluttspillet der Voll spilte mot Voll. Vi gratulerer
Voll med flott prestasjon.
Etterord:
Det ble ingen pokaler på Klepp i år, men det er ikke alltid det
viktigste. Det viktigste er at alle har fått kjent på lagfølelsen
og samholdet som en idrett gir en unge/ungdom. De har
kjent på spenningen det er å stå på en håndballbane, og
prestere det beste de kan uansett hva restultatet blir. De har
kjent på en enorm glede, men og en tretthet som en helg med
minimalt med søvn og masse aktivtet gir. De har kjent på den
usikkerheten med å klare seg på egenhånd, uten at mor og
far er tilstede for å legge alt til rette. Og de har mestret den
usikkerheten!
På cup må hver og en klare å fikse det meste selv. Det er bra
lærdom for alle, det er en fantasisk ting som idretten gir barn
og unge (uten at vi egentlig tenker over det).
Til slutt vil vi takke Svein Axel som legger alt til rette for at
det skal vær enkelt for alle å reise på tur. Takk til alle trenere
og lagledere som setter av denne helgen for å gi ungene en
perfekt helg. Takk til alle frivillige foreldre som sov på skolen,
og de ivrige som tok turen til Kristiansand som heiagjeng. Og
takk til Boreal som fraktet Klepp sine utøvere trygt frem og
tilbake i sine busser.
Fytti, cup er kjekt. Gleder oss allerede til neste år. Heia Klepp!
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3 Kjappe

Din lokale
Klepp IL har
de siste årene bygget opp et solid sponsornettverk. Klubbens sponsorVENTILASJONSfrokoster har
hatt opptil 65 deltakere og det er fantastisk å se at det lokale og regionale
ENTREPRENØR

Hvorfor er din bedrift med som samarbeidspartner i Klepp IL?
Føler du at din bedrift og Klepp IL deler noen felles verdier?
Hva slags utbytte får du og din bedrift som samarbeidspartner i Klepp IL?

næringslivet ønsker å støtte opp rundt det arbeidet Klepp IL gjør. Samtidig ser vi at
klubbens sponsornettverk er en flott arena for klubbens partnere til å fremme sin egen
bedrift. Vi ønsker å presentere deler av vårt sponsornettverk i Klepp Aktuelt fremover,
med noen •enkle
til noen av våres sponsorer:
Godtspørsmål
inneklima

• Energieffektive
løsninger
• Næring og privat
• Nybygg og
rehabilitering
• Service

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

Vi ønsker å støtte den gode jobben
som gjøres i idrettslaget, samt at vi får
knyttet gode kontakter i det etter hvert
så store sponsornettverket og av den
grunn få direkte eller indirekte business. Vi bør alle handle av de vi kjenner
og stoler på.
Ja, vi i Bonitet AS (snart Kravia AS) tror
på våre ansatte og vår forretningskultur. På samme måte mener jeg Klepp
Il har stor tro på alle ansatte og ikke
minst alle de som gjør en frivillig jobb.
Vi får nye relasjoner gjennom det
gode nettverket samt at vi også får
business fra andre direkte i nettverket
eller anbefalinger om å benytte oss.
Nettverk og relasjoner er en viktig del
av vårt markedsarbeid.

Vi er med som samarbeidspartner,
fordi vi har flere kunder i Klepp, og
det er derfor kjekt å kunne være med
å støtte opp under idrettslaget. Det å
støtte barn og ungdom er noe vi ser på
som utrolig kjekt og viktig.
Det synes jeg vi gjør. Vi i J S service er
opptatt av å drive ungdom fremover
og skape nye talenter.
Vi i J S Service ser på det å være samarbeidspartner som en fantastisk mulighet til å rekruttere nye kunder.

Jærbladet som er lokalavisen på Jæren
støtter idretten på Jæren. Klepp IL er en
positiv og strukturert klubb som vi lett
kan assosiere oss med. Gode ledere på
alle plan.
Jærbladet sin visjon ”Jærbladet skal
være best på lokalt innhold for deg”, og
Klepp IL har sin visjon ”Klepp IL - for
dei som vil”. Dette syns jeg er to veldig
bra visjoner med felles verdier.
Klepp IL har flere veldig gode nettverkstreff i løpet av året som vi er en del av.
Der treffer vi både ”gamle” og nye kunder, da er det bare opp til en selv å få
utnytte nettverket på best mulig måte.
Vi er alltid klar til å hjelpe kunder med
å få markedsført seg på best mulig
måte, det gjelder alt fra annonse i
papiravisen, nettannonser, ny logo,
eller produksjon av nettside, video,
dronebilde. Bare spør, det er utrulig det
vi kan…

Vi vil støtte det lokale idrettsmiljøet,
og bidra til at barn og ungdom skal
få muligheten til å engasjere seg i et
lokalt idrettslag. Vi har selv gode minner fra tiden våre unger var aktive.
Mener vi sammen er en positiv verdiskaper for lokalmiljøet.
Vi får vist oss i lokalmiljøet og skape
relasjoner med andre lokale aktører i
Klepp og omegn.

Todelt for Lie Ventilasjon og meg selv.
-Å få være med å bidra til at Klepp IL kan
fortsette det gode arbeidet som de gjør
for lokalsamfunnet, som jeg selv har hatt
gleden av å være en del av i min egen oppvekst og som aktiv voksen. Gi noe tilbake!!
-Å være en del av ett fantastisk nettverk
med utrulig mange flotte folk, der det er en
lett tone og jeg trur alle føler seg inkludert.
Slik opplever jeg dette nettverket, tenker
da på turen til Barcelona i fjor der noen
satt med pc`n på flyplassen før vi visste
hvem de var, men de ble kjapt en del av
oss andre. Så håper vi selvsagt at vi knytter
så sterke relasjoner at vi blir forespurt om
noen i nettverket skulle ha behov for våre
tjenester.
Ja, absolutt. Lie Ventilasjon ønsker å være
en bedrift der alle skal ha det bra og føle at
de blir sett og verdsatt. Samtidig som vi har
fokus på gjøre ting så bra som mulig innenfor de rammene som vi har. En annen viktig
faktor er utvikling av menneskene som jobber hos oss, som igjen gjør at vi som bedrift
utvikler oss videre. Vi ønsker også å være en
arena «For dei så vil»
Vi er en del av ett fantastisk nettverk, med
mange kjekke folk som vi treffer på frokostmøter og andre arrangement. Jeg er overbevist om at det å skape relasjoner til mange
personer og bedrifter gjør at vi få flere
muligheter til å være en aktuell leverandør.
Som sist på sponsorturen til Berlin, der vi
skaper trygge og gode relasjoner med både
eksisterende og nye bekjentskaper. Og ikke
minst det faglige opplegget som det legges
opp til igjennom en sesong.

Vi er med og sponser lag og foreninger
i Klepp fordi det gir oss positiv omtale.
Det er viktig for egne ansatte, så vel
som for kunder, at vi stiller opp og tar
et ansvar i vårt nærmiljø. Alt arbeid og
energi som skapes gjennom de ulike
klubbene vil vi også ta del i. Mange
flotte ungdommer blir ansatt til små
og store jobber fra disse nærmiljøene.
Ja, vi er f.eksempel begge opptatt av
samhold og respekt, og det å bry seg
om hverandre. Det er viktig for å lykkes i en organisasjon.
Vi håper å bli assosiert med alt det
positive Klepp IL står for. I tillegg
håper vi at medlemmer i Klepp IL, og
også i nettverket til Klepp IL, tenker på
SpareBank 1 SR-Bank ved valg av banktjenester.

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

Er du en god
lagspiller?

ROMJULSMIX
Romjula er fin tid for håndball. Våre håndballvenner på
Kåsen arrangerer hver år romjulsturnering der de eldste
lagene vanligvis deltar. For de yngste har vi de siste årene hatt
«Romjulsmix», en dag hvor våre yngste håndballspillere inviteres til uhøytidelig lek og gøy på og utenfor banene.
Romjulsmixen har vært et populært initiativ. Spillerne deles
inn på tvers av alder og kjønn og så går leken av seg selv.
Kjekkest av alt er det at det er våre egne håndballungdommer
som gjør størsteparten av jobben og bidrar som dommere,
trenere og som betjener sekretariat.I år deltok over 50 barn og
til å lede disse var 15 ungdommer med og bidro.

Hjemmelaget
mat med
høy kvalitet
Farstad Catering jobber for at ditt
arrangement skal bli en
positiv opplevelse.
Vi hjelper deg gjerne!

Bryllup
Grillparty
Merkedager
Firmafester
Julebord
Koldtbord
Smørbrød

Bestill Lyse Fornybar – Lagspiller
på lyse.no/stroem, så sørger vi for
at klubben eller foreningen din får
200 kr – og 100 kr for hvert år du
er kunde framover!
Avtalen kan bestilles av både nye og eksisterende
strømkunder hos Lyse.

Tapas
Minnestunder
Alle typer selskapsmat

farstad-catering.no

TORSTEIN SKRETTING

og Klepp Idrettslag

Magne Hodne

Det var Klepp Sparebank som sto for innkjøpskostnadene,
mens salget gikk i sin helhet til idrettslaget. Torstein forteller i dag at daværende bankstyre sikkert ikke kjente til dette.
Men det hele er sikkert foreldet og tilgitt.

Torstein sin første (?) befatning med Klepp IL var da han på
årsmøtet 14. oktober 1964 ble valgt som kasserer. Dette vervet hadde han i to år. På årsmøtet i 1966 ble han valgt som
en av lagets to revisorer, et verv han ble gjenvalgt til fram til
1996! Altså: 30 år som revisor.

På slutten av 90-tallet var han også med og jobbet mot
sponsormarkedet. Det første (?) sponsortreffet var det han,
sammen med Sigmund Rolfsen, som tok initiativet til. Treffet
ble avholdt i bankens festlokale 17. mars 2000. En kan vel
anta at kostnadene med dette treffet ikke ble belastet Klepp
IL?

Fra 1997 tilsa lovene at en måtte ha statsautorisert revisor
siden lagets totalomsetning oversteg 5 millioner. Loven
ble også endret slik at det skulle velges en kontrollkomité.
Gjøremålet til kontrollkomitéen er bl. a. å følge med på lagets
regnskap, samt styrets forvaltning av både økonomi og generell virksomhet.

Torstein ble tildelt lagets ærestegn i sølv i 2009.
VELDIG FORTJENT!

Torstein ble valgt inn i den første kontrollkomitéen i 1997 og
ble værende der til det nylig avholdte årsmøtet. Han hadde da
hatt sammenhengende verv i over 52 år! Denne «rekorden»
blir nok aldri slått!

E NS IGN

Valg til ulike verv er en av de faste postene på lagets årsmøter. For første gang på lenge, veldig lenge, stilte ikke
Torstein Skretting som kandidat til noe verv ved årsmøtet
8. mars i år.

Jærhagen blir et av regionens største handlesenter

VI BYGGER JÆRHAGEN
Et av regionens største handlesenter
• Øker fra 25.000 kvm til 65.000 kvm
• En av Norges største Mega-butikker
• Obs bygg med «Drive-In» flytter inn
• Vinmonopolet dobler dagens areal

• Totalt 1.300 parkeringplasser
• 550 parkeringsplasser innendørs
• Over 70% av utleiearealet er nå utleid
• Masiv startet byggingen juni 2017
• Planlagt åpning november 2018

I tillegg til disse valgte vervene har han opp gjennom årene
vært med i flere oppnevnte komitéer og utvalg. Han var bl. a.
med i hallkomitéen (Turnhallen 1982). Her var han en av dem
som organiserte dugnadsarbeid, samt - ikke minst - organisering av salg av andeler i hallen. Han hadde ansvaret i denne
komitéen for å utarbeide kalkyler og finansieringsplaner som
i tur og orden ble forelagt hovedstyret og årsmøtet.
Ved 1000-årsskiftet var økonomien i Klepp IL ganske anstrengt. Torstein var banksjef i daværende Klepp
Sparebank. Han tok da initiativ til å få Figgjo Fajanse til å
lage vaser og kaffekrus med motiv fra «Tusenårsplassen» på
Kleppevarden.
STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

Vardheivegen 60, 4340 Bryne
trykkeri@jprint.no
tlf. 952 99 844
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En ren fornøyelse

PÅLITELIGHET OG HANDLEKRAFT

masiv.no

Fra

ARKIVET

Fra Klepp’en 1979

Klepp Kalenderen 1995

Fra ”Fot tt” i 19
88
(magasin fony
r fotballgr.)

44

45

Vi bemanner
Dekor Touran
Horpestad G.
Ove
13-8-2004

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

Farger: 100-13
100-122
100-144

Produksjoner:

14870 Horpestad Gartneri 19/8-04 - Composer

Jæren

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.

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

Multidisipline
Opphengssystemer
Komplette systemer for elektro,
instrumentering, telekom og piping.
Hydraulikk & Slangeservice
Arabergveien 1, 4055 Sola -www.hytech.no - vakt: 982 56 638

Bli medlem av Stadionklubben!
• Sesongkort. Gratis tilgang til alle seriekamper på
stadion
• 50% prisreduksjon på leie av stadion for firma
(Pris for privatemedlemmer er i dag kr. 2000,-)
• Samling for Stadionklubbens medlemmer med
middag to ganger årlig.
• Skattebesparing på kr. 1008,- pr. år.

Kontakt:
Bente B. Gjerde, Klepp IL
971 97 040
bente.gjerde@kleppil.no

Stadion gir mange gleder
- vi trenger din støtte!

40 ÅR MED PRODUKSJON
Øglænd System var opprinnelig en del av den lokale hjørnesteinsbedriften Jonas Øglænd som blant annet produserte DBS sykler i
Sandnes. I dag er vi en global markedsledende leverandør av multidisipline 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.

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

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

E-mail: oglaend@oglaend-system.com

Tlf.: (+47) 51 78 81 00

www.øs.no

KLEPPHALLEN

DANSKE KVALITETSDØRER OG VINDU

BOLIG

SOMMERFERIEN 2018 - UKE 26 (25. - 29. juni)

LANDBRUK

VIKING HÅNDBALLSKOLE

113x94 LUKKEVINDU ........................................ 1450,113x94 FAST ................................................................ 1150,119x79 LUKKEVINDU ........................................ 1350,119x79 FAST ................................................................ 1090,-

67,KOMPAKT 12MM PVC-PLATE ................. pr. m 275,IVARSSON 700T TAKPLATER .................. fra pr. m 95,ZANDA VESTLAND TAKSTEIN ....................... pr. m 59,-

÷50
%

119x119
2-VEIS INNADSLÅENDE
PVC-VINDU ..... 1990,-

79-89-99x209 DØR m/glass, lås og dørvrider 4990,PLASTMO PVC HIMLINGSPLATER ............ pr. m

ULDAL VINDU

inkl. mva.

2

FÅ TILBUD PÅ VINDU FERDIG MONTERT!

2

2

2

VI GIR TILBUD PÅ
KOMPLETT TAK,
FERDIG LAGT!

Prisene er eks. mva.

Vesthagen 2, Bryne - js-service.no - Tlf. 51 48 84 00

Påmelding

VIKING HÅNDBALLSKOLE
•

Håndballskole for jenter og gutter.

Send mail til post@vikinghk.no

•

Nybegynnere og viderekommende 8-12 år (7. kl)

•

15 treningsøkter på fem dager.

Oppgi: Klubb, navn, fødselsår, e-post og mobil tlf. til
foresatt(e). Gi også beskjed om evt. allergier.

•

Trenere: Kvalifiserte trenere fra Viking og Klepp

Påmeldingsavgift

•

Et godt og lærerikt tilbud med mye glede og god
trening til de som har lyst å bli gode i håndball.

•

Kr 1.200 for hele uken eller kr 900 for tre dager.
(valgfrie dager – oppgi hvilke ved påmelding)

Idèreiser AS

•

Tid: 09:00 - 15:00 (fredag 09:00 - 14:00)

•

•

Lunsj: Brødmat, frukt og drikke.

Når påmeldingen er registrert på post@vikinghk.no
foretas innbetaling til konto nr. 3520.58.85526.
NB! Det sendes ikke faktura.

Ring oss for reise om du er bedriftsleder, tar ditt personal på tur, lager styretur, skoletur, tematur, pensjonist
tur, dansetur, landbruksfaglig tur, golf-tur, jubileumstur, båt og sykkelferie, venninne– eller gutteturen.

Husk å ta med ball og drikkeflaske!

Innbetalingen merkes med: Klepp uke 26 + spillers navn

For spørsmål - kontakt:
Svein Axel Johannessen, Klepp Håndball, 915 99 596

Påmeldingen er ikke registrert før påmeldingsavgift er
betalt. Påmeldingsavgift refunderes ikke, - bare hvis
håndballskolen er fullbooket.

KOTORFJORDEN

MONTENEGRO

Reisebyrå i Verdalen i 17 år - Vi fikser din ferie eller gruppereise.

Her formidles òg utleie av 60 leiligheter eid av nordmenn i Montenegro - et billigere feriealternativ
enn Kroatia - Kan anbefales på det sterkeste. - Spektakulær natur, god mat og kjekt prisnivå.
Noe ledig på disse påmeldingsturene i 2018.
1
SPA & velvære - fly direkte til Budapest - Ungarn
2
Charterfly til Bratislava for personal og bedrifter noe –ledig
3
Europas flotteste elvecruise på Duero i Portugal
4
For jenter - Sykkeltur langs Balatonsjøen Ungarn SPA
5
Charterfly høstferien 4 dager til Krakow - Polen
6
Cuba i endring - flott rundreise m. 5 dager ro i slutten
7
Madagaskar i november ( program kommer )
Ring oss eller send mail for en ferieprat!
Idèreiser as, Verdalsvegen 28, 4352 Kleppe, Tlf. 51425744
Mobil. 909 77 141

VELKOMMEN!
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ide@idereiser.no

www.idereiser.no

Reisetidspunkt:
25. mars - 5. april
01. juni - 03. juni
18. juni - 25. juni
17. sept. - 24. sept.
06. okt. - 9. okt.
07. nov. - 22. nov.
24. nov. - 09. des.

skarp.no

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

• Godt inneklima
• Energieffektive
løsninger
• Næring og privat
• Nybygg og
rehabilitering
• Service
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KONTAKTPERSONER:
P A R T N E R E :
Torill Skjæveland
Hodne
Torill
Skjæveland
Hodne
Rune Stakkeland
Rune
Stakkeland
Oddmund Wiig
Oddmund
Wiig
Magnar Espedal
Magnar Espedal

www.IKM.no

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

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

Denne våren
lanserer vi
«Loaded Fries»
- kombinasjon av
pommes frites, softis
og sjokoladesaus.

MIX KLEPPE
Tlf: 51 42 12 95

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

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

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

DIN LOKALE BILVERKSTAD

· Elbil & hybrid
· Ruteskift
· Reparasjon
· Dinitrol behandling
· Skade og lakk
· Eu kontroll
· Service
KLEPP AUTO
Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe
Tlf: 51 78 60 60
Email: Post@kleppauto.no

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

www.Kleppauto.no
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Støtt våre sponsorer!
De støtter Klepp IL

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

Alt i søm
mob. 46 21 66 00
Epost. stinakleppe@gmail.com

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

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

Challenge Us
Kunde: Orstad Rør
Selger: Vidar Sigurdsen

Mål: 1: ---- i A4
Dato: 22.03.17
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Rev: 01

Avdeling: --Design: Tom-Kenneth Amdal

Filnavn: Orstad Rør logo oppsett

© 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.
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STØTTEANNONSØRER
Klepp Fotklinikk

Kjelvene 31

Kleppe

926 42 624

Sageneset Feriesenter

www.sagenesetferiesenter

Sirdal

975 03 777

Sprøyte Gården A/S

Nordsjøvegen 613

Kleppe

51 42 06 10

En stor takk rettes tÕ alle positive og velvÕlige samarbeidspartnere, sponsorer og annonsører
som er med og støtter det viktige arbeidet vårt for barn og ungdom.
Dere gjør det mulig å drive Idrettslaget vårt. TUSEN TAKK!

Opptak offline

Se offline

Programarkiv

Globalt søk

Krystallklart

Apper på tv

TV PÅ EN HELT NY MÅTE
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.

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

54

Idrettslaget
for dei som vÕ

Jenter 8
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Illustrasjon Dynjarbakken 8

Dynjarbakken Kleppestemmen

Store frittliggende eneboliger
Flotte eneboliger med rene, moderne linjer. Tomter fra ca 400-570 kvm.
Solrike takterrasser med utsikt til det flotte Jærlandskapet.
blockwatne.no/dynjarbakken

Illustrasjon

Illustrasjon

4 boliger
solgt

Boligene har BRA fra 149-180 m2. I tillegg kommer garasjer og utvendig bod. 4 soverom, stor stue/kjøkken
i tillegg til tv stue. 2 bad og vaskerom med direkte inngang fra garasje. Priser fra 5 698 000,Sted: Dynjarbakken. 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.

