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I løpet av det siste året har vi fått på plass nytt dekke 
hovedbane med vanning og nytt lys-anlegg på stadioen. 
Vi har også fått opp nytt gjerde, lagt asfalt og fått opp 
nye reklameskilt rundt banen. Nå i  vår blir området mot 
stasjonsvegen sloddet og sådd til med gras, slik at vi kan få 
en liten bane ekstra her.

Sammen med Klepp kommune er vi i gang med å få asfal-
tert parkeringsplassen framfor stadioen, det håper vi å få 
gjort i sommer.

Det jobbes også for tiden med en ekstra kunstgressbane 
sammen med Klebe SK og Klepp Kommune på grusbanen 
ved Sentralidrettsanlegget i Klepp. Her er det nok en gang 
Sjur Lode som utfører dugnadsarbeid for Klepp IL. Stor takk 
til Sjur. Denne banen skal være ferdig ca. i midten av mai.

Prosjekt ny idrettshall går sin gang.
Det jobbes nå i samarbeid med Klepp kommune og Klepp 
Idrettsråd. Etter lang tids arbeid i samarbeid med Block 
Berge Bygg, har vi fått både flotte tegninger og et priso-
verslag. Men vi i Klepp IL erkjenner at et så stort økonomisk 
løft blir uoverkommelig for Klepp IL alene.

Dermed har vi startet et politisk arbeid, som resulterte i at 
vi før jul fikk Klepp Kommunestyre til å vedta følgende:

Kommunestyret i Klepp ber administrasjonen i Klepp 
Kommune om å ta kontakt med Klepp IL og Klepp 
Idrettsråd, for i samarbeid finne fram til en løsning for at 
det skal kunne bygges ei ny idrettshall i Klepp sentrum.

Det vil da være Klepp Kommune som bygger en ny idretts-
hall i Klepp sentrum, og dermed blir det ikke bare Klepp IL 
som får tilgang og brukstid til denne nye hallen.

Dette arbeidet går sakte og sikkert fremover, og det vil 
enda ta lang tid før vi har en ny hall på plass, men jeg har 
god tro på at i samarbeid med Klepp Kommune og Klepp 
Idrettsråd skal vi få dette til.

Etter noen år med underskudd i Klepp IL, noe som gjorde 
at vi brukte av vår egenkapital, var det veldig hyggelig å 
kunne presentere for årsmøtet i mars et godt overskudd 
i Klepp IL. Det viser viktigheten av at det nytter å ha stor 
fokus på økonomien.

Vil hermed berømme alle gruppene i Klepp IL for kjempe-
godt arbeid,  med fokus på budsjetta vi legger frem, og at 
disse blir holdt.

Ønsker alle medlemmer i Klepp IL en flott (vår og) sommer, 
og lykke til med ditt engasjement i Klepp IL.
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Klepp IL har mange lag i 
mange forskjellige idretts-
grener. 

Dette gjør at det kreves 
store og mange 
forskjellige trenings- og 
kamparenaer.
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Ove Horpestad

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

Alt i søm

M  901 82 398

-godkjent rørlegger

ORSTAD|RØR AS

M  901 82 398

RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

-godkjent rørlegger

ORSTAD|RØR AS
RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND
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Tekst: Malvin Austli

Foto: Svein Atle Bore

Rune Hjertviksten   
- fra designer, via politi-
mann, etterforsker og 
data til suksess som   
pizzagründer. 
Mannen som liker å gjøre ting annerledes, 
men som erkjenner at livet har bydd på 
mange tilfeldigheter i yrkessammenheng. 
Men det har vært utrolig artig - konstate-
rer han med et smil.

Klepp IL har mange trofaste sponso-
rer, en som har vært med de siste 12 år 
er Rune Hjertviksten og Pizzabakeren 
Klepp. De fleste Kleppsbuer har et for-
hold til Pizzabakeren, og det er naturlig 
å ta en prat med en trofast bidragsyter 
for idrettslaget. Pizzabakeren Klepp ble 
etablert som utsalgssted nr 1 i franchise-
kjeden til Pizzabakeren, da de etablerte 
seg i Kleppelundsvegen 2 i oktober 2003. 
Utviklingen har vært eventyrlig, men vi 
skal komme tilbake til Pizzabakeren.

dermed varierte verdien fra kr 750.000,- til 30 mill kr. Etter 
et helt års intens etterforskning ble maleriet funnet igjen 
under en seng på et hotell i Paris et år senere».  Ingen tvil 
om at Rune, som var hoved etterforsker, er stolt av opp-
klaring av dette tyveriet og mange flere.

«Jeg jobbet også i trafikkulykkes-kommandoen, vi ryk-
ket ut når det var alvorlige trafikkulykker. Ofte var det 
dødsfall og stygge ulykker», forteller han. «Det var ofte 
sterke inntrykk med død og lemlestelse. »Debriefing» var 
det ikke den gang, så det krevde mye av hver enkelt for 
å takle alle inntrykkene. Det var en kjent sak at enkelte 
kollegaer fikk problemer etter et langt liv med sterke inn-
trykk». «Det er godt at det har skjedd en betydelig utvik-
ling på dette område, med å følge opp folk, etter diverse 
tragiske hendelser», konstaterer han.

Rune likte seg godt i Politiet, og det er mange episoder 
han kunne ha fortalt.  «Alle har hørt uttrykket «håret rei-
ser seg på hodet», det har jeg faktisk opplevd,» sier Rune. 
«Jeg og en kollega var hoved etterforskere for et stort 
våpen tyveri fra Forsvaret. Påskeferien det året ble avlyst 
da vi var på sporet, og det hastet med å finne våpnene 
og gjerningsmennene. Vi fikk mange tips i saken, bl.a. var 
vi på jobb en natt da det kom inn et tips om en adresse 
i en bakgård på Grünerløkka. Det ble forklart at i denne 
bakgården sto det et lite bygg som så ut som et stort 
utedo. Det var inngangen til en underjordisk lagerplass, 
som kunne være av interesse.  Vi dro umiddelbart dit for å 
sjekke.»

Rune fortsetter: - «Klokka var ca 4 på natten. Vi fant 
denne «utedoen», åpnet døren og kunne konstatere en 
lang trapp som gikk ned i bakken. Da vi kom ned var 
det et forheng i stedet for en dør. Jeg var første mann 
nede, strakk hånden fram og dro forhenget til side. Det 
var i løpet av det neste sekundet håret reiste seg på 
hodet. Jeg hadde åpnet forhenget ca 30 cm da jeg plut-
selig fikk munningen av en AG3 maskinpistol i pannen! 
Vedkommende som holdt våpenet så mildt sagt desperat 
ut. Stemningen var utrolig spent før min kollega klarte 
å identifisere oss som politi, og situasjonen roet seg ned. 
Det er en episode jeg aldri glemmer og fortsatt kjenner 
jeg fornemmelsen i pannen når jeg snakker om det». 
«Fant dere de stjålne våpnene», lurer jeg på. «Nei, det var 
falsk alarm og personen som bodde der midlertidig var 
soldat i Heimevernet og hadde våpentillatelse. Han trodde 
at det var et innbrudd på gang!»

Med kone fra Stavanger var ønsket å flytte vestover, men 
jobb i Politiet var ikke lett å få. «Den gang måtte du ha 
vært aspirant i Stavanger for å få jobb der», forteller 
han. «Tilfeldighetene slo til igjen, jeg sluttet i Politiet og 
begynte med inkasso og privatetterforskning. Det resul-
terte i at designeren igjen dukket opp i meg; jeg kjøpte 
meg en datamaskin, begynte å utvikle program, og endte 
opp med noe som ikke var vanlig på den tiden; et pro-
gram som beregnet renter og salær i tillegg til selve kra-
vet. Etter å ha fått en forliksklage fra meg, laget av dette 
programmet, endte det med at Stavanger forliksråd sa de 
ville ha et slikt program de også. Og det fikk de, sammen 
med noen andre forliksråd! 

Databransjen ble med det neste yrke for Rune. Det skal 
sies at denne praten med Rune er en reise i ulike jobber 
og yrker, han slutter ikke med å overraske. Han var altså 

kommet inn i databransjen og i Datus AS. Å ta med alt det 
Rune har vært med på vil bli for omfattende, så vi får ta 
en kortversjon. Jobben i databransjen gikk via design- og 
kreativ leder i Boxer AS som den gang var landets største 
multimedia selskap, og videre til Haugesund for å etablere 
et nytt dataselskap for et sikkerhetsselskap i byen.  

På den tiden hadde han for lengst fått ny kone, hun er 
også medgründer i Pizzabakeren. Han og kona Audhild 
hadde akkurat kjøpt seg en stor båt, og fant derfor ut at 
det var praktisk å bo i båten når de var i Haugesund. Det 
var også praktisk å reise fram og til bake fra Sør- og Nord-
fylket. Etter et år ble det slutt i Haugesund, og de dro 
tilbake til Stavanger. 

«Det var blitt juni 2003. Jeg holdt på å vaske båten i 
Hillevågsvannet. Jeg var sliten etter mye jobbing, og vi 
tenkte å ta fri en lengre periode. En tur med båten til 
hjemplassen min Aukra var planen. Men den dagen stop-
pet det to karer på kaien og ropte på meg. Det var to 
personer som jeg kjente fra tidligere, nemlig William 
Gulliksen og Arild Ask Bringeland. De drev pizzautsalg 
på Tasta og Hundvåg. De fortalte om planene de hadde 
om en pizzakjede, og kom fra Klepp hvor de hadde fun-
net lokaler den dagen. I løpet av samtalen spurte de om 
jeg kunne tenke meg å starte med pizza, siden jeg var fri 
på arbeidsmarkedet. Jeg som skulle ha lengre fri ble litt 
satt ut, men svarte at de måtte gi meg litt tid til å tenke 
over det. Etter en del diskusjon med kona ringte vi samme 
kveld til William og sa; «vi er med»! Det ble en snartur til 
Aukra med båten, før vi var tilbake i Stavanger for å starte 
vårt nye liv». Dermed var Runes pizzaeventyr i gang.

RUNE HJERTVIKSTEN
– fra designer til pizzagründer

Først kan det være greit å få vite mer om hvem Rune Hjertviksten er. «Jeg 
kommer fra Aukra, en øykommune i Romsdalen like utenfor Molde. Fra 
å være en småfattig kommune, er den i dag velstående takket være olje-
industrien,» forteller han. ««Ormen-Lange» er nå forbundet med Aukra 
på grunn av gassterminalen som er bygget der», sier han. En av Nord-
Europas største gassterminaler er nemlig bygget i Aukra, Nyhamna, for 
å ta i mot gass fra Ormen-Lange feltet. Olje-eventyret har også nådd de 
«grissgrente» strøk, det er jo greit å konstatere.

Men det er kommet etter at Rune vokste opp der, han dro tidlig «ut i 
verden». Fikk i ung alder interesse for design, og vant nasjonale tegne-
konkurranser. Grafisk designer ville han bli, og reiste til Oslo for å gå på 
designerskole, selv om faren var skeptisk til yrkesvalget. Deretter bar det 
i militæret og til Madlaleiren. Etter hvert ble Rune MP (militærpoliti) på 
Jåttå.  Heller ikke uvanlig; han traff ei dame som det ble alvor med, og 
førte til nytt yrkesvalg. Svogeren sa nemlig til Rune at han med bakgrunn 
som MP måtte søke seg inn i Politiet. Tilfeldig ja, men sammen reiste de 
på Politikammeret og hentet søknadsskjema, sendte det inn og Rune kom 
inn på politiskolen i Oslo. Da startet en karriere innen politiyrket.

Det var et av de største inntakene til Politiskolen med 430 studenter. Når 
de var ferdig fikk 40 av dem jobb på kriminalavdelingen i Oslo, en av 
dem var Rune Hjertviksten. «Etter et halvt år var jeg en av de eldste på 
Tyveriavsnittet, det var nemlig stor gjennomtrekk på denne avdelingen», 
forteller han. «Jeg fikk jobbe med mange store saker», sier Rune, «en av 
dem er det nok ikke så mange som husker i dag, men det var tyveri av et 
maleri på Nasjonalgalleriet i 1980. Og ikke hvilket som helst maleri; det 
var et Rembrandts maleri som ble kalt for «Kunstnerens bror». Man var 
ikke sikre på om det var malt av Rembrandt selv eller en av hans elever, 

Rune, sammen med kone og datter
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Det ble en god del planlegging før oppstart, men 17. 
oktober 2003 åpnet Pizzabakeren i Kleppelundsvegen 2 på 
Klepp som utsalg nummer 1 i kjeden. «Og det ble suksess 
fra dag en, Kleppsbuen ville ha og likte pizzaen vi laget. 
Da vi feiret 1 år i Klepp med å tilby pizza til kr 99, var det 
tilnærmet kaos i Kleppekrossen», minnes Rune smilende. 
«William Gulliksen og Arild Ask Bringeland kom for å 
være med på feiringen den siste dagen, men forstod ikke 
hva som skjedde da køen begynte ved Braut Pantesalg – 
det var kaos»! 

«Jeg måtte lære faget og det var hardt arbeid fra første 
dag, suksess kommer ikke av seg selv», forteller Rune. 
«Vi lager alt fra bunnen av, og da går mange av døgnets 
timer med.» «Og kvalitet er viktig, mangler den vil utvik-
lingen snart bli negativ».

I 2007 flyttet Pizzabakeren til lokalene ved Kleppe Torg, 
hvor de også holder hus i dag. «Og i august 2014 åpnet 
vi avdeling på Øksnevad, Pizzabakerens avdeling nr 100. 
Det er ikke verst å ha startet avdeling nummer 1 og num-
mer 100, begge i Klepp,» sier Rune og smiler fornøyd. «Å 
starte på Øksnevad har vært strategisk og i planene lenge. 
Når lokalene endelig kom på markedet var vi klare. Dette 
er et nybygg, dermed kunne vi skreddersy lokaler til vårt 
behov. Disse lokalene er de mest moderne i kjeden. Vi har 
bl.a. et moderne bakeri med alle fasiliteter hvor vi baker 
for begge avdelingene og lager all garnityr.  Det er mange 
bedrifter i området rundt avdelingen, og på sikt kommer 
«Orstadbyen» med mange nye innbyggere».

«Hvor mange ansatte er dere blitt nå», lurer jeg på. «I dag 
er vi ca 25 dyktige medarbeidere, og det er min yngste 
datter Nina som er driftsleder for begge avdelingene. Vi 
har bygget oss opp til å være en av de større «ungdoms-
bedriftene» lokalt».  Rune forteller at det er travelt for 
alle disse ungdommene som jobber hos Pizzabakeren. I 
tillegg til å bake, steike og selge pizzaen, settes det store 
krav til renhold og hygiene i tillegg til mye rapportering. 
«Kvalitetssystemet IK-Mat er det vi jobber ut fra. I dag skal 
det være sporbart og dokumentert, det er dette vi blir 
målt mot når f.eks. Mattilsynet kommer på kontroll».

«Pizzaens historie Rune, kan du den», spør jeg. «Nei ikke 
spør meg om den», sier han. Men han vet selvsagt at 
pizzaen «ble født» sent på 1800-tallet i Italia. Første piz-
zarestaurant i Norge ble åpnet av Peppes Pizza i 1970 på 
Frogner i Oslo – det tok altså 33 år før Klepp fikk sitt før-
ste pizzautsalg. «Vet du hva», sier Rune, «jeg gikk på skole 
i Oslo på den tiden og bodde i 3. etasje i den bygningen 
på Frogner – i 1. etasje var Peppes Pizza»! Det stanket 
hvitløk i hele bygget, men som en landsens gutt fra Aukra 
visste jeg ikke den gang hva hvitløk var – i dag bruker jeg 
mer hvitløk enn de fleste». Snakk om tilfeldigheter, han 
var der da første pizzarestaurant i Norge ble startet, og 
startet selv den første i Klepp…

«Hvorfor sponser dere Klepp IL da»? – lurer jeg på. «Det er 
en strategi i Pizzabakeren å sponse idrettslag», sier Rune, 
«og for oss er Klepp IL et naturlig valg». Jeg vet at det spi-
ses en god del pizza av våre medlemmer. «Nå skal vi snart 
være med på Klepp Cup, det gleder vi oss til. Vi har laget 
et opplegg med Klepp IL som jeg tror alle parter vil være 
fornøyd med».

«Privatpersonen Rune Hjertviksten hvordan er han? Spiser 
du pizza «morgen og kveld»?, lurer jeg på. «Jeg spiser 
selvsagt pizza innimellom, men en av mine store hobbyer 
er å lage mat. Derfor bruker jeg mye tid på kjøkkenet. Jeg 
lager det meste fra bunnen av, så ting tar tid. Sammen 
med min kone har vi ofte gjester til middag.»  Den andre 
hobbyen til Rune er fotografering og design. «Jeg bear-
beider bildene etterpå, og da kommer den kreative desig-
neren fram i meg igjen», sier Rune. «Bildene blir ofte til-
nærmet abstrakte, og utgangspunktet er ikke alltid lett å 
kjenne igjen», sier han. «Jeg har utrolig mange bilder, og 
har blitt oppfordret til å lage en utstilling en gang». Ser 
ikke bort fra at multitalentet også realiserer den tanken 
en vakker dag!

«Noe spesielt du har lyst til skal komme fram i dette inter-
vjuet Rune»? -«Det må være at jeg er veldig takknemlig 
for at jeg fikk starte opp Pizzabakeren her på Klepp. Det 
har vært et eventyr for meg og familien. Først og fremst 
skyldes det at Kleppsbuen har tatt godt i mot oss. Jeg kan 
nevne at i 2013 solgte vi litt over 50.000 pizza fra utsalget 
på Klepp. Videre har jeg gode støttespillere i min kone 
Audhild og ikke minst i min datter Nina, som sørger for 
at driften virker hver dag. I tillegg har vi funnet oss til 
rette fra dag en. For noen år siden flyttet vi også til Klepp 
og kjøpte oss leilighet, vi stortrives», sier Rune. «Men du 
har vel noen nye planer du kan røpe for oss», lurer jeg 
på. «Nei, nå blir jeg 60 år i løpet av året og har hatt det 
hektisk i mange år, planen er å roe ned – det for holde 
nå». For all del, han sier det med overbevisning, men med 
hans CV som gründer og et glimt i øyet jeg mener å legge 
merke til - aner 
vi et snev at «du 
kan forresten aldri 
vite»? 

Tiden vil vise, 
det har i alle fall 
vært en interes-
sant samtale med 
Rune Hjertviksten. 
Klepp IL takker 
for støtten gjen-
nom mange år, 
og ønsker han og 
familien lykke til 
videre!

”Jærlandskap”, Rune Hjertviksten

”Bakgate”, Rune Hjertviksten

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

Glassmesterforretning
Einar Knutsen as
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RUNAR ANDERSEN OG TALLAK UBERG NÆRLAND

TRENER KLEPP HERRE A I 2015

Tekst: Malvin Austli

Foto: Sven Atle Bore

Kameratene og kollegaene Runar 
Andersen og Tallak Uberg Nærland  
takket ja til å trene Klepp Herre A i 
sesongen 2015. Jeg har tatt en prat  
med dem for å få vite litt mer om deres  
bakgrunn og forventninger til trener-
jobben.

Runar kom til Klepp som spiller foran sesongen 2014. 
Dessverre ble det lite spilletid for han, grunnet skader. 
«Jeg er 29 år og kommer fra Egersund, fram til jeg var 19 
år spilte jeg for EIK. I 2005 meldte jeg overgang til Viking, 
for så å spille for Sandnes Ulf fra 2006 til 2010. Deretter 
var jeg tre år i Brodd, før jeg meldte overgang til Klepp», 
oppsummerer Runar.

Tallak er 39 år og «Sandnesgutt» med bakgrunn fra Ulf 
Sandnes, i 1992 debuterte han på A-laget som 16 åring. 
Deretter spilte han tre år for Hana i 2.divisjon før han flyt-

tet til Bergen for å studere. «Da sluttet jeg med fotballen 
en tid, men lysten kom tilbake og i 2000 meldte jeg over-
gang til Fana. Jeg spilte to år for dem i 2. divisjon. I 2006 
var jeg tilbake i Sandnes Ulf og hadde to sesonger der. 
Min trenererfaring har jeg fra juniorlaget til Sandnes Ulf 
samt Hana i 4. divisjon», forteller Tallak.

Både Runar og Tallak er lærere og jobber begge på 
Skeiane Ungdomsskole, noe de trives godt med. De er 
begge gymlærere, Runar har til og med en bachelorgrad i 
idrett. Runar var jo allerede i Klepp og bidrog på enkelte 
treninger i 2014, det var naturlig at han ble tilbydd trener-
jobben. «Men hvordan skjedde det at du Tallak ble trener 
i Klepp?» «Jeg ble overtalt av Runar», sier han kontant. 

Det er et ungt Klepplag de to har i 2015. Mange junio-
rer er tatt opp i A-stallen, etter at flere spillere gav seg i 
Klepp, og utfyller de mer etablerte som heldigvis fortsatt 
er med. «Vi er positivt overrasket av de unge spillerne. 
Det tar tid å bli A-lagsspiller, men det er potensiale i de 
unge. Vi kommer nok til å variere i prestasjonene, nivået 
i 4. divisjon er høyere nå og vi møter mange gode lag.» 
Begge er enige om at for Klepp er det avgjørende å bygge 
på egen rekruttering, og de ser potensiale i klubben. 
Juniorlaget er bra og i klassene nedover gror det godt.

«Hva er målsettingen?» - lurer jeg på. «Selvsagt 
er målet å være i toppen, og dermed kjempe om opprykk, 
men med så ungt lag er det heller ikke påkrevd å rykke 
opp i år. Gi de unge tid så blir det et godt Klepplag på 
sikt, allerede neste år», er begge enige om. «Jeg liker godt 
å jobbe med unge spillere og være med og utvikle dem», 
sier Tallak, og Runar er enig.

Tallak forteller han er blitt tatt godt i mot. Han er impo-
nert over miljøet, og har inntrykk av at spillerne trives. 
«De unge blir tatt godt i mot av de etablerte spillerne, det 
er ingen selvfølge, men er viktig og kjekt å se», sier Tallak. 
Runar legger til at det er en treningsvillig gruppe de har. 
«Vi ønsker at spillerne skal trives på treningene, og at selv 
de som ikke starter i kamper også har det kjekt, det vil bli 
spilletid for mange i løpet av året», sier Runar.

«Men Runar, det «alle» lurer på er; hvordan er din ska-
desituasjon og hva ser du for deg av spill for Klepp i år?»  
Runar forteller at for øyeblikket sliter han med en beten-

nelse i kneet, en belastningsskade som følge av for mye 
trening på kort tid. «Tror jeg er i trening igjen om en ukes 
tid. Ryggen som jeg slet så mye med i fjor er god. Jeg 
håper å bidra på banen dersom jeg får trent regelmessig. 
Har fått løpt en hel del i vinter, så i utgangspunktet er det 
ikke så helt galt.» Det høres lovende ut, en erfaren spil-
ler som Runar på midtbanen ville vært «gull verdt» for et 
ungt lag.

Da er det bare å ønske Runar, Tallak og spillerne lykke til 
med sesongen. Jeg konstaterer i alle fall at det er to sym-
patiske trenere som har funnet seg til rette, har omtanke 
for spillerne og deres utvikling – det lover godt!
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FFO Instruktørene Jon Pall Palmason og Kine Ekstrøm Gundersen 
med 21 flotte FFO deltakere i april i år.

Vi har plass til enda flere deltakere både tirsdag og torsdag!

Nordsjøcupen 2015 hadde lite 
påmeldte jentelag i klassen J13. 
Klepp J12 har en ivrig gjeng 
jenter som trener fotball hele 
vinteren, og de var klare til å 
stille på en ekstra cup.

Slik ble det da at vi stilte med et lag i årets 
Nordsjøcup, lørdag 24.januar i Orrehallen.  
Dette året var den 40. Nordsjøcupen og for  
første gang ble den spilt som Futsal, etter ønske 
fra Rogaland fotballkrets. Futsal spilles på hånd-
ballbane og med håndballmål, samt en spesiell 
futsalball (litt bløtere og tyngre enn vanlig ball).

I J13-klassen var det fem påmeldte lag. Dette 
var Bryne 1 og 2, Bjerkreim, Sola og Klepp. 
De to beste lagene etter innledende runder 
spilte finale. I finalen ble det Klepp mot Bryne. 
Dette var to jevngode lag mot hverandre, og 
det måtte ekstraomganger til for å kåre en 
vinner. Vinneren ble til slutt Klepp! Dette var 
kjempestilig og godt kjempa av kleppjentene. 
Gratulerer med førsteplassen!

Neste år reiser vi til Orre igjen, og da med flere 
jenter fra Klepp. Heia Klepp!

Skrevet av : Elin R. Håland

Klepp J12 – Nordsjøcupen 2015 

GULLVINNERE i J13 ble Klepp J12

Klepp Elite: To nye A-lags jenter

Bak fra venstre: Evine Håland, Maria Hermansen, Ine Tveit, Andrea Ohma, 
Stine Braut Bore.
Fremme fra venstre: Karen Maudal, Trude Horpestad, Ingrid Norheim.)

Klepp elite lagbilde 2015
Bak fra venstre: Silje Thorsen, Karoline Surdal, Maren Knudsen, Therese Sessy Åsland, Sunniva Skeie Wienke, Hege Hansen, 
Astrid Grøttå Ree, Maria Hiim, Linn Merethe Thune, Ida Lillehammer. Midtre rekke: Roger Borthen,ass.trener, Maria Thorirsdottir, 
Katrin Asbjørnsdottir, Lena Soleng Hansen, Kristin Risnes, Tonje Øfsteng, Julie Merkesdal, Jon Pall Palmason,trener.
Første rekke fra venstre: Maria Mia Min Xiu Sørenes, Gry Tofte Ims,Anette Tengesdal, Oda Marie Hove Bogstad, Nicole McClure, 
Andrea Norheim, Tuva Hansen, Birte Hetlelid Svines. Ikke med på bildet Geir Håkon Valland, keepertrener. 
Foto Tarjei Sel, Jærbladet

Nicole McClure er 25 år gammel keeper som kom-
mer fra Queens, New York. Nicole ble uteksaminert fra 
University of South Florida i 2011. Hun spilte deretter to 
år i den Islandske serien, både i 2012- og 2013 sesongen. 
Først for Selfoss og deretter HK/Vikingur. Forrige sesong var 
Nicole i Sverige hvor hun spilte for Østersund. Nicole har 
delt statsborgerskap og spiller landslagsfotball for Jamaica 
hvor hun har 9 landskamper. 

Katrin Asbjørnsdottir er 23 år gammel og kom-
mer fra Reykjavik på Island. Katrin startet sin karriere i 
øverste divisjon på Island allerede 16 år gammel og var en 
nøkkelspiller for Thor/KA som vant ligaen i 2012. Trolig 
Katrins stolteste øyeblikk var da hun scoret på overtid 
i semifinalen i den Islandske cupen, mot laget Jon Pall 
Palmason trente! Dette gjorde han ikke spesielt fornøyd… 
Katrin har mange landskamper for aldersbestemte lag på 
Island (U17, U19 & U23) og har vært en del av A-stallen til 
landslaget siden 2013. 

Nicole Katrin
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STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

Team Klepp er nå godt igang med vår-
sesongen i klassen J 19 og i 2. og 3. div. 
for kvinner. Alle lagene ligger i   
skrivende stund blandt topp 3 i sine 
klasser.
Team Klepp har hatt en effektiv treningsvinter hvor de 
fleste spillerne har trent minst 3 ganger eller mer i uka. Vi 
har slitt med litt skader på enkelte spillere, men slik vil det 
vel alltid være i denne idretten. For å få litt variasjon i tre-
ningene så har jentene hatt tilbud om trening på actionball 
om søndagene og crossfit på sentrum crossfit, Bryne om 
tirsdagene. Vi har også deltatt i Kvia vinterserie, hvor jen-
tene vant sin klasse

Vinter sesongen ble avsluttet med en treningssamling i 
Lloret de Mar (8 mil utforbi Barcelona) første del av påsken.
Dette var nok en høydere for både spillere og teamet rundt 
etter mange våte og kalde treninger i vinter.

En oppsummering fra vinterens høydepunkt, treningsleir i 
Spania. Etter 7 mnd med planlegging,og minst 100 e-poster 
mellom meg -Viggo, Spainactive og Berg Hansen reisebyrå, 
så kom altså dagen for avreise. Torsdag 26 mars kl 04.30 
møtte 26 trøtte men glade jenter opp på flyplassen i lag 
med 3 minst like trøtte trenere/”oppmor”.  Flyturen gikk 
som en lek og vi ankom Barcelona litt før skjema. Her ble 
vi møt av guiden vår Alex, som jobber for spainactive. Vi 
ble transportert i buss til hottellet, en drøy times kjøring 
fra flyplassen. byen hete Lloret de mar. Vi gikk rett på en 
lunsj buffet som var innholdsrik og noe for enhver smak. 
Det skulle vise seg at frokost, lunsj og middagsbuffetene på 
dette hotellet alltid var like innholdsrike. Et utvalg av sala-
ter, pasta, ris, poteter, kjøtt, fisk, supper, frukt, desserter, 
kaker...... Ikke mye å klage på her, men tror de fleste gledet 
seg til å komme hjem til ”mor” sin middag      
Etter lunsj var det innkvartering i rom og litt avslapping/
bli kjent med butikk og nærområde før middagsbuffeten 
stod for tur. Tror mange synes det ble mye spising på denne 

Team Klepp 

Sesongenstart

Nærbø. Tlf. 51 79 10 10
www.reimeoglode.no

turen.....  Men vi skulle jo på kamp;) Det må og nevnes at 
vi hadde 2 bursdagsbarn med oss på torsdagen. Per Åge 
og Maria Sørenes. De fikk en flott markering med gave 
overrekelse og diktlesing/fremføring av noen av gruppens 
kreative sjeler. Håper Anne Braut kan dele bilder/video 
her Uttrykksikonet smile Kampen mot Sant Feliu som vi 
forøvrig vant 11-0, vil nok ikke bli husket som den beste 
kampen, men snarere kampen med mye styggt spill og 
mange stykke spanske gloser både fra motstanderens spil-
lere og trener      Ingen positiv start på oppholdet vårt, men 
en god natts søvn blåste det bort og på fredag var jentene 
like blide og fornøyde igjen.  Fredagen ble brukt til 2 gode 
treninger og aktiviteter på bassengkanten. Noen av jentene 
har definitivt annlegg i underholdningsbransjen  Lørdagen 
var nok huket av med rødt i kalenderen til noen, som en 
”høydere” for turen..... SHOPPING I BARCELONA. Det ble 
og gitt tilbud om sightseeing, men det ble raskt nedstemt. 
Den talesterke delen av gruppen kunne til nøds gå med 
på en runde med bussen rundt Sagrada familia, så fikk vi 
ihvertfall sett den      med 6 timer i butikker, så tror jeg 
at alle var passe fornøyd når vi vendte nesen hjemover 
til hotellet igjen. Søndag var det igjen 2 treninger, denne 
gang på gress, til disse treningene hadde vi buss transport. 
Helt fantastisk, jentene var punktlige og bussen var alltid 
på plass. Hadde bare en liten tids misforståelse sønd etter-
middag, men jentene heiv seg fort rundt og kom seg avgår-
de      Mellom treninger og måltider så var jentene samlet 
i små og større grupper enten ved bassenget, på div rom 
eller på en liten byvandring for å kjøpe is, div sombreos og 
digg     Alle var innkludert, det var en fryd for oss voksne å 
være med så greie jenter på tur. Mandag hadde jentene en 
lett økt med litt forberedelser til kveldens ”stor kamp” mot 
selveste ESPANYOL. I spania har de en proffliga for damer, 

deretter er det 1 og 2 div. Laget vi møtte ligger 
i toppen på 1 div. Denne kampen var noe helt 
annet enn torsdagens ”mareritt” Det var tempo 
og mye bra spill fra avspark. Klepp jentene kan 

gå med hodet hevet selv om det ble tap 1-0, de 
møtte et bra lag.

Det var god stemmning i bussen hjem og mye allsang fra 
jentene med gode slagere fra den litt eldre gardes ungdom. 
Idol og norske talenter, se opp

Tirsdagen ble en opptur værmessig, etter 5 dager med 

perfekt treningsvær i følge Viggo. Så ble tirsdagen en noe 
varmere utgave. Jentene startet med en morgen økt på 
stranden, jogging og styrke før de planet ut i sola. Det var 
flere solbrente kropper og fjes på ettermiddagens trening. 
En lett trening med innslag av konkurranser. Jentene og 
trenerene + guide hadde ei strålende og varm økt her på 
slutten. Siste kveld skulle markeres med noe annet enn 
hotellets buffet. en gylden anledning for jentene å pynte 
seg litt med klær hår sminke etc... De var et flott syn når de 
gikk av gårde til en italiensk restaurant hvor kveldens mid-
dag ble inntatt. Etter måltidet bar det tilbake til hotellet for 
pakking.

Onsdag 1 april og hjemreisedag, å det var ikke en spøk 
engang..... Nok en gang, punktlige jenter på plass i bussen 
i god tid. Hjemreisen ble utrolig lang med laaang ventetid i 
Barcelona pga forsinkelser og lang venting i amsterdam for 
vi hadde sent fly hjem. Noe av tiden i Barcelona ble brukt 
til et lite møte med jentene. Vi fant en stille krok hvor vi 
oppsumerte uka som har vært, snakkte litt om sesongen og 
kamper som står for døren. Disponering av spillere på de 
forskjellige lag osv..... Jentene fikk tilbud om å ta egen sam-
tale med Viggo om det var noe de ville ta opp på tomanns-
hånd evt med flere. Den store underholdningsdelen på 
flyplassen var nok Anne B sin fisemaskin som ble brukt flit-
tig for å gjøre forbipasserende forlegne. Ganske morsomt 
faktisk 

Så nå er det bare å følge jentene gjenom sesongen for å se 
om vinterens forberedelse får full uttelling.

Jentene som er på lagbildet er: Monica Emilie Mølstre, 
Miriam Byberg, Therese H Monge, Tiril Marie Espeland, 
Dielza Bytyqi, Cecilie S Herlofsen, Åste Horpestad, Hannah 
D Djuve, Lene Ree Thiemer, Celina S Osmundsen, Julie 
Merkesdal, Karoline D Djuve, Mari Tjelta, Tora Roth, 
Anne Braut, Maria Min Xiu Sørenes, Marie Andersen Gitte 
Stangeland, Oda G Berge, Kristin Hole, Anna L Moi, Maria 
Sandsmark, Hanne Aarnes Jåsund, Vilde Grøsfjeld, Therese 
Øren, Iselin E Rusdal

Ellers har vi med oss Karen Marie Hove, Synne Tunheim 
Hove (ute med skade) teamet rundt er Viggo Mølstre, Per 

Åge Merkesdal og Wenche O Tjelta.
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Er en flott gjeng med positive jenter. 
Troppen består av 17 stk. Jentene har 
spilt sammen i flere år nå, består stort 
sett av ”Klepp” jenter, men i år har vi 
fått ei ny jente fra Lye.  

Trenerteamet består av unge spreke Karl Jr Nærland og Per 
Einar Kristiansen. De har fulgt jentene i flere år nå.  

Sesongen 2015 startet med  teambuilding på 
Klatrefabikken. En kjempe kjekk tur, her fikk jentene prøve 
seg på noe helt nytt. Muskler som hadde vært i dvale fikk 

kjørt seg og høydeskrekk ble lagt til side. Melon og frukt 
gikk ned på høygir i pausen. 

Jentene har vært med i kviaserien 2015. Her gikk laget helt 
til finalen, men tapte mot Hinna. 

I serien satser vi på en  topplassering. I sommer skal laget 
delta i Dana Cup. Vi satser på en enda bedre plassering enn 
hva vi hadde i fjor, da havnet laget på en sterk 5 plass. 

Hilsen 
Bodil M. F. Pedersen og Per H. Pedersen 
Lagledere j16 elite

Jenter 16 

Elite 2015

Jenter 12

A-laget

Bak f.v.: trener Asgeir Håland, Anette Braut Barane, Ingrid, Tiril, Anna, Maria, Evine, Vilde, Andrea, Aina og trener hilde Norheim.
Framme f.v.: Karen, Chalotte, Rebekka, Ine, Stine, Ida Marie, Oda, Gina, Trude og Lena Gjøse.
(ikke tilstede: Lena Marie H. Kennedy og trener Ove Horpestad)                                                      Foto: oppmor Elin R. Håland

Framme f.v.: Tomasz Godyn, Sanel Bojadzic, Dia Undheim, Vetle Jakobsen, trener Tallak Uberg Nærland, trener Runar Andersen, 
Amir Nadarevic, Thomas Laland, Haja Andrian og Simen Andresen.
Midten f.v.: Sportslig leder Sven Atle Bore, Bartek Idzikowski, Torstein Stava, Tomas Kyllingstad, Fredrik Vigre, Magnus Håland, 
Sven Andre Kyvik, lagleder Kjetil Austrått og material sjef Nils Malmin
Bak f.v.: Eirik Stokka, Asgeir Jakobsen, Hugo Waaland, Vegard Eide, Petter Eide, Sindre Valstad Tjøtta, Erik Hatteland og Dag 
Håvard Tveit Fossen
Ikke tilstede: Leiv V. Malmin, Jan Aleksander Kristensen, Jarle Madland, Ronny S. Egelandsdal
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KLEPP

Klepp - www.jts.as

VÅRE DRAKTSPONSORER
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Fotballjentene i Klepp J12 er en ivrig gjeng jenter. Nå har vi 
20 jenter som spiller med kleppdrakt. Vi skal denne seson-
gen spille 7er fotball og stiller med to lag i seriespillet. 

I vinter har vi trent to ganger pr uke. Jentene har godt 
oppmøte på trening og er en solid gruppe. Denne vinteren 
er første gang vi har trent på kunstgress, noe som har vært 
helt topp. Jentene viser fin utvikling. Vi har også prøvd 
oss på basistrening, med god hjelp av Johanna Håland og 
et treningssamarbeid med J11. Kjekt å trene sammen som 
en større gruppe, og vi har sett at jenter trenger øving i 
balanse, styrke + øving i ballferdighet. Hos J12 prøver vi å 
lage et godt tilbud for alle jentene, både de som ønsker å 
drive flere idretter og de som vil fotball alltid (… og ikke 
kan få nok).

I januar hadde vi et lag med i Nordsjøcupen. Det gikk jo 
veldig bra, så her stiller vi også neste år med enda flere 
jenter. Årlig pizzakveld hjemme hos en av spillerne, Lena 
Gjøse, gikk av stabelen i februar. Veldig kjekt å få møtes 
i en annen anledning enn trening og kamper. Dette set-
ter jentene stor pris på! I slutten av februar stilte vi på 
turnering igjen, denne gang i Randaberg Arena (cup i regi 
av Tjensvoll FK). Her hadde vi spillere nok til et lag, men 
med hjelp av hospitanter fra J11. Kjekk turnering og flott å 
kunne spille inne i en så flott hall.

Mars var måneden for treningskamper, blant annet mot 
Sandnes Ulf, Frøyland og Orstad. Greit å få prøve ut ting 
som trenes på. Fem jenter var også på Coerver fotballskole 
i Randaberg Arena. Her øves det mye teknikk, og det var 
noen fornøyde jenter som var med hjem til Klepp etterpå. 
God trening! 

Mye god trening finnes også for våre hospitanter som får 
være med J13&14. Her får de virkelig prøvd seg og lærer 
mye bra av de eldre jentene. Heldige er de også som får 
være med på kamper i tillegg. Dette er gode erfaringer å ta 
med seg til eget lag. Ikke minst, er J12 så heldige at en av 

våre spillere, Ine Tveit, får delta på Viking satellitt en gang 
pr uke. Dette vi vi stolte av i Klepp og ønsker henne lykke 
til videre i denne talentsatsingen! I tillegg er det flott for 
våre keepere at egen keepertrening er startet opp. 

Vi er stolte av alle jentene fra Klepp. Faktisk så hadde vi 
15 jenter på årets dommerkurs. Kjempeflott at så mange 
tar ansvar og stiller opp som dommere på årets Jæren 
Sparebank cup. Dømming er en flott dugnad og viktig for 
at denne cupen skal kunne bli arrangert. Bra jobba jenter! 
Alle klarte seg kjempegodt som dommere. Håper dere vil 
fortsette å dømme kamper utover i sesongen. Noen har 
faktisk allerede startet…

Jæren Sparebank cup i april ble siste gang som spillere for 
våre jenter. Vi hadde to lag med i cupen og her var mange 
gode og kjekke kamper. Til slutt: en sjelden flott pokal! 
(den hadde mange gledet seg til…). 

Søndag 19.april var J12 invitert med et lag til en minitur-
nering hos Randaberg IL. Her møtte vi lag fra Randaberg, 
Hinna og Forus og Gausel. Dette var meget gode motstan-
dere og tøffe kamper. Men jentene fra Klepp er tøffe de 
også, så her fikk de vist at de kan fotball. Mye bra spill av 
jentene og fornøyde trenere. Her ble det spilt 9er fotball, 
og da har flere fått prøvd seg på det. Neste år kommer 
mer.

Tirsdag 28.april starter serien for 12åringer. Klepp J12 gle-
der seg til seriestart!

Sist, men ikke minst så har vi en flott foreldregruppe som 
stiller opp for jentene sine. Godt oppmøte både på kamper 
og dugnad!

Ønsker lykke til med serien og Lyngdalcup i sommer!
Skrevet av oppmor: Elin R. Håland

Jenter 12 

Bra spill og fornøyde trenere
Der ble det noe endringer i styret, da flere av med-
lemmene ikke lenger hadde tid til såpass store verv. 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret 2014:

Leder: Ove Horpestad
Nestleder: Magne Hodne
Økonomiansvarlig: Marie Storhaug
Vara: Tron Ree

Styret 2015:
Leder: Ove Horpestad
Nestleder: Jarl Haugland
Økonomiansvarlig: Marita Grødeland Braut
Vara: Pål Kvernstrøm

Det ble også utgitt to innsatspokaler for 2014, disse gikk 
til Sjur Lode og Tron Ree.

Sjur Lode
Sjur Lode kom inn i styret i 2007 og var fra 2008 til 2014 
leder i lagets største gruppe, “Fotball Bredde”. Sjur hadde 
allerede da et brennende engasjement for å være med 
å tilrettelegge for at barn og ungdom skulle ha et best 
mulig idrettstilbud.

Sjur var initiativtager til å få lagt kunstgress på Klepp 
Stadion. Dette var et prosjekt som var svært kostnadskre-
vende og en var avhengig av mye dugnadsvilje. Sjur meld-
te seg umiddelbart til å lede arbeidet og fungerte som 
byggeleder gjennom hele prosessen. Sjur fjernet vinteren 
2013/2014 7000 m3 masse fra eksisterende bane, gravde 
grøfter for kabler/vanningsanlegg, gravde ut og la til rette 
for drenering, arbeidet med kabler for lysanlegget og mye 
mer!

Etter denne helt ekstraordinære dugnadsinnsatsen har vi 
nå et stadionalegg vi er veldig stolte av, et stadionanlegg 
som har et fantastisk utnyttelsespotensiale for våre ca. 700 
fotballspillere i alle aldre.

Klepp IL, Klebe SK og Klepp Kommune jobber nå med å 
legge kunstgress på grusbanen på Sentralidrettsanlegget. 
Klepp IL sin andel i denne prosessen er kompetanse og 
dugnadsarbeid, og her har Sjur nok en gang stilt seg klar 
som byggeleder!

Tron Ree
Kunstgressbanen på Klepp Stadion hadde ikke vært på 
plass uten god planlegging, prosjektering og økonomiske 
kalkyler. Dette gjelder både kunstgresset og flomlyset. 
Videre kreves det, i forbindelse med et spillemiddelpro-
sjekt såkalt “Idrettsfunksjonell godkjenning”. Dette omfat-
ter tegninger, dimensjoner, fremgangsplaner og mye mer.

Tron har gjort jobben “som ingen ser”, men som er avgjø-
rende for i det hele tatt få til prosjekter som dette. Dette 
er arbeid som krever meget god kompetanse og uten 
personer som Tron i roller som dette ville prosjektet blitt 
uendelig mer komplisert.

Går vi noen år tilbake, da Klepp Stadion var under plan-
legging, var Tron Ree i full sving. Søknader og dokumen-
tasjon ovenfor kommune, Norsk Tipping og NFF ordnet 
Tron. Resten av byggekomiteen var ikke klar over hva 
slags søknadsprosesser man måtte igjennom, men at det 
ble ordnet av Tron uten noe “om og men” gjenspeiler 
også Tron som person. Snakker aldri i store bokstaver om 
seg selv og det enormt viktige arbeidet han utfører.

For både Klepp Stadion og kunstgresset som ble lagt i 
2014 har Tron spilt en vital rolle og det er altfor få som 
vet hva slags arbeid som har blitt lagt ned. I tillegg til 
dette har Tron sittet både i hovedstyret og styret i Klepp 
Kvinner Elite i flere år.

-- Med vennlig hilsen Thomas Langholm Engen 

Årsmøte 2014

Avtroppende styre: Magne Hodne, Marie Storhaug, Tron Ree og styreleder 
Ove Horpestad

Ove Horpestad overrekker innsatspokalen til 
Sjur Lode
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ALLSANG & SOL - 6. JUNI 2015
VAULEN BADEPLASS - STAVANGER

Dørene åpner kl: 16.00 - VIP: 15.00 - Showstart kl: 17.00
Billett: 495,- eks. gebyr - VIP: 950,- eks. gebyr 

Kjøpes på Billettservice.no eller post@herligevaulen.no
www.HerligeVaulen.no & www.fb.com/HerligeVaulen
HOVEDSPONSOR: PARTNERE: 

POSTGIROBYGGET 
LEIF & KOMPISANE 

GOGGEN 
HILDE SELVIKVÅG

ALLSANGSHOW MED FULLT BAND:
TOMMY FREDVANG - KJARTAN SALVESEN 
TONE SALOMONSEN - TONI GUNDERSEN
GLENN LYSE - OLE ALEXANDER MÆLAND

ROLF KLOSTER - KURT LISØ - INGE ENOKSEN - TOGGA GUNDERSEN
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Vikinggutta klare for innløp. G10 er med som maskotter.

Jæren Sparebank Cup (Klepp Cup) gikk av stabelen helgen 
11-12.april og dette året var første gang turneringen var 
på Klepp stadion. Det var fantastisk å kunne arrangere 
en cup med flotte fasiliteter og kjempegod bane. Alt går 
så mye lettere når foreldre kan være inne og ta en kopp 
kaffe når været blir litt surt og kaldt, i tillegg er det mye 
mer praktisk for oss i komiteen da alt som vi trenger er på 
plass slik at vi slipper å frakte frem og tilbake.

Også i år har vi bygget videre på det arbeidet vi har gjort 
de siste årene og med rutinerte folk i komiteen og med 
faste rutiner så går forberedelsene og selve arrangemen-
tet nå gått ganske knirkefritt. Turneringen har etterhvert 
utviklet seg til å bli en veldig viktig arrangement for Klepp 
Fotball Bredde og for hele idrettslaget både som en god 
inntektskilde og som profilering for Klepp som klubb. 
Det er viktig å bli anerkjent for å ha en cup med sportslig 
kvalitet samt god organisering der alle lag skal føle seg 
velkommen til Klepp, da hjelper det å kunne være på sta-
dion. Mange gode tilbakemeldinger har vi fått og det er 
alltid hyggelig å høre når så mange time blir lagt ned.

Dette året var der totalt 124 lag påmeldt, litt mer enn i 
fjor. I aldersgruppen 6-10 år hadde vi litt færre lag enn 
tidligere, mens i klassene 11 og 12-år hadde vi litt flere lag 
slik at vi måtte ta i bruk treningsbanen for å få avviklet 
kampene. Med en god vinter og med klipping dagen før 
var denne banen i kjempegod stand så tidlig i april, det 
er lenge siden vi har hatt en så grønn og fin gressmatte 

så tidlig! Dette året var der flere jentelag med enn noen 
gang tidligere noe som er positivt. Med ca. 1100 spillere i 
aksjon på fordelt på 191 kamper var der stor aktivitet på 
stadion denne helgen! Det ble spilt kamper kontinuer-
lig fra kl. 08:30 til 17:30 begge dagene så det ble mange 
timer med aktivitet for de mest ivrige. Som vanlig var 
kampene på lørdag var forbeholdt 5’er fotball i alders-
gruppen 6-10 år mens på søndag var det 11 og 12-årin-
gene sin tur med 7’er fotball. Det er alltid veldig kjekt å 
se på entusiasmen både til de små og til alle foreldre og 
besteforeldre som heier og følger opp sine mange håpe-
fulle.

Alle vet at været kan vi ikke gjøre noe med, dette er all-
tid den store usikkerhetsfaktoren når vi har turnering så 
tidlig på året. Dette året var vi ganske heldige, regnet 
som var meldt på lørdagen kom ikke før senere på dagen 
og selv om det da kom i store mengder, gikk det ganske 
greit. Det hjelper at foreldre og spillere kan være inne på 
stadion i ly for regnet, det viste også igjen på kiosksalget. 
Eneste bekymringen var hvordan treningsbanen ville takle 
så mye regn som kom om naten, men den tok unna veldig 
bra og holdt godt dagen etter. Dette skyldes nok også at 
vi hadde gode spilleforhold på søndagen med opphold og 
lite vind. 

Selve arrangementet ble nok en gang gjennomført på 
en effektiv måte der vår rutinerte speaker Per Audun 
Fagermo loset oss igjennom kampene hver halvtime. 

Jæren Sparebank Cup 2015

Som tradisjon tro så arrangerte vi også i år dommerkurs 
i regi av Rogaland fotballkrets og denne gangen var det 
rekordmange som deltok (over 40 gutter og jenter) noe 
som er helt fantastisk. Første test etter kurset er alltid 
Klepp cupen og for 12-åringene ble dette deres første 
erfaring med dømming Mange var både spente og litt 
nervøse, mange møtte opp i god tid før første kamp for 
å være godt forberedt. Alle klarte seg veldig bra og der 
var mange positive tilbakemeldinger fra flere lagledere og 
foreldre. Dette setter vi veldig pris på og jeg vil med dette 
rette en stor takk går til alle som stilte opp som dommere 
denne helgen, over 70 dommere i aksjon er veldig positivt, 
dere er en veldig brikke for at Jæren Sparebank cup går så 
bra som det gjør.

Vi vil også benytte anledningen til å takke alle foreldre og 
andre som stilte opp på dugnad denne helgen både som 
salg i bua, parkeringsvakt, rydding og kakebaking. Dere 
er en viktig bidragsyter for at arrangementet skal kunne 
gjennomføres og at Klepp viser seg fra sin beste side over-
for de lagene som deltar. Også i år så var det bra oppmøte 
med mye godt humør og mye blide folk 

Vi vil selvfølgelig også takke vår gode sponsorer; Jæren 
Sparebank som turneringens hovedsponsor og våre andre 
støttespillere; Coop Klepp, Block Berge, Prefab Design, 
Team Bygg, Compendia, DNF og Elkjøp Klepp. Alle disse 

ble profilert på en positiv måte og de er en viktig bidrags-
yter for hele arrangementet.

Følgende personer har vært med i Klepp Sparebank cup 
komiteen; Torleiv Håland, Yvonne Gulbrandsen, Monica 
Hermansen, Gisle Meling, Per Audun Fagermo og Håvard 
Njærheim.  Alle medlemmene i komiteen fortjener nok 
en gang en stor takk for ett fantastisk god arbeid. Dette 
året var det spesielt kjekt med arrangementet på Stadion 
og da blir forberedelsene mye lettere og tar mindre tid og 
krefter, men der er likevel mange timer som blir lagt ned 
i forberedelser alt fra kampoppsett til innkjøp av varer til 
kiosken. Uansett, det er alltid kjekt å se at ting fungerer 
og når vi får gode tilbakemeldinger. 

Til slutt må jeg få rette en stor takk til alle spillerne og 
laglederne som viste en flott innstilling og holdning på 
banen og til dommerne våre. Vi sitter alle igjen med en 
god følelse når vi ser at mange lag kommer tilbake år 
etter år og at så mange unge fotballspillere koser seg på 
banen. Vi håper nok en gang at alle kommer tilbake til 
Klepp og Jæren Sparebank cup også til neste år.

Torleiv Håland
Leder for Klepp Sparebank Cup komiteen

Team Jacob Årets pokal
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BETONGELEMENTERBETONG OG ANLEGGBYGGFORNYELSETOTALENTREPRISE
BOLIG

TOTALENTREPRISE
NÆRING

Vi bygger

FRAMTIDEN

–stolt sponsor av Klepp idrettslag:

www.blockberge.no

Barneidrett foreldre og barn samler 2 og 
3-åringer til lek og fysisk utfoldelse. Vi pleier 
å sette opp en aktivitetsløype inne i hallen og 
ungene storkoser seg mens de øver på koordi-
nasjon, balanse og sosiale ferdigheter.

Lisbeth

Barneidrett 7. februar arrangerte turngup-
pa Barnas Turntreff. Det var 
ca 200 gymnaster i alderen 1-4 
klasse. Arrangementet foregikk 
i Turnhallen og Idrettshallen. I 
Turnhallen vare hele salen dek-
ket med turnutstyr, og aktivi-
teten Stortramp/Tumbling og 
Trampetten foregikk her.

I Riskjellsalen hadde vi formings-
aktiviteter. Vi hadde Natursti ute, 
dessverre var det noen av grup-
pene som fikk seg en regnbyge 
eller to, men det tok de helt fint.

I Idrettshallen hadde vi aktivite-
tene Idrettens Grunnstige, barne-
leker og Lær på Stedet. 

Til lunch fikk gymnastene servert 
pølse i brød og rødsaft, noe som 
ble godt mottatt. Vi hadde kiosk-
salg, med nystekte vafler, kaker, 
frukt og snop. På slutten av tref-
fet, var alle gymnastene og noen 
av lederne klar for å vise Lær på 
Stedet, som alle hadde øvd på. 
Dette var en flasmob fra Norges 
Gymnastikk og Turnforbund, som 
er blitt laget i forbindelse med at 
Forbundet er 125.

Alle trenerne vår, noen fra dame-
turn og noen utenfra, var med å 
gjorde at arrangementet ble gjen-
nomført. Styret i turn vil rette en 
stor takk til alle som bidro, dere er 
en fantastisk gjeng.

Barnas 
turntreff
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Onsdag 22. april var første trening og 
det stilte 16 stk håpefulle damer/jenter 
opp til trening. Spriket mellom hånd-
ballerfaring var stort. Det gikk fra 0 års 
håndballerfaring til 40 års erfaring, men 
det hadde ingenting å si på gleden og 
pågangmotet. Så nå håper vi at flere 
ønsker å bli med oss.

Kom i Klepphallen
onsdager kl. 20.00 - 21.30

Endelig er det 
et håndball-
damelag på 
gang i Klepp

Turnen for de minste
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For 3. året på rad ble det arrangert romjulsmix i Klepphallen. Romjulsmix er en 
aktivitetsdag for de yngste spillerne, med de eldste som trenere, dommere og 
ledere. 

Håndballromjulsmoro

Årets romjulsmix gikk av stabelen mandag 29. desember 
med 45 håndballspillere i alderen 8-10 år, Dagen startet 
med felles oppvarming før ungene ble delt inn i 10 lag, 
mixet sammen av gutter og jenter, åtte-, ni- og tiåringer.

Midt på dagen var det matpause med pølser, frukt og 
juice. Det var klubbens 13-14 åringer som var med de 
unge spillerne hele dagen. De var trenere for de 10 lage-
ne, dømte de 30 kampene, styrte sekretariatet og delte 
ut premier på slutten av dagen. Dette ble en utrolig kjekk 

håndballdag for de yngste spillerne. Tusen takk til alle 
ungdommene for kjempeflott innsats!”

For de eldste lagene fra 12 år og oppover var det romjuls-
turnering på Nærbø og i Kåsenturneringa. Med det var 
over 150 spillere i aksjon disse juledagene og skapte mye 
liv og røre sammen med gode idrettsvenner i egen klubb 
og sammen naboklubbene. Håndball er kjekt, ikke minst 
ved rolige juledager.
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Torsdag 12. mars kl.12.00 reiste 17 jenter og 7 voksne 
til Nørresundby i Danmark på treningsleir. Det var en 
spent gjeng som dro avgårde i bil til Kristiansand så med 
Colorline til Danmark. Nørresundby ligger rett nord for 
Ålborg,  http://www.nsbic.dk/ se mer på denne linken. 
Indre Østfold reisebyrå arrangerte turen for oss:

Pris: 2095,- kr. pr. person som inkluderer følgende:
Båtreise Kr.sand-Hirtshals t/r
1 bil fritt på fergen t/r pr. 4. person i gruppa
3 døgn opphold på Nørresundby Idrætscenter

Helpensjon på bostedet (første måltid inkludert er frokost 
fredag og siste måltid inkludert er frokost søndag. Totalt 
7 måltider)

Trening 2 økter à 1 ½ time fredag + lørdag
1 x fri entrè til svømmeland
Alt sengetøy på stedet (håndklær medtas)
Assistanse av kontaktperson på stedet
Fra Kr.sand 12/3 kl. 16.30, ankomst Hirtshals kl. 19.45
Fra Hirtshals 15/3 kl. 12.15, ankomst Kr.sand kl. 15.30.

 

Da ser programmet deres slik ut:
12/3: Avreise fra Kr.sand kl. 16.30, ankomst Hirtshals  
kl. 19.45. Direkte til NIC for innsjekking.

13/3: Frokost 07.00, Trening 08.00-10.00, Lunch 12.00, 
Trening 16.00-18.00, Middag 18.30

14/3: Frokost 08.00, Kamp 10.00 mot KFUM U16, Lunch 
12.00, Trening 16.00-18.00, Middag 18.30

15/3: Frokost 08.00. Utsjekking fra NIC. Avreise fra 
Hirtshals kl. 12.15, ankomst Kr.sand kl. 15.30

Hjemme på Klepp ca 19.00

Vi hadde ett travelt programmen men fikk tid til det vi 
ønsket, det ble smørt nistepakke på fredagen istedenfor 
lunch så vi fikk bedre tid til shopping i Ålborg og på Bilka 
i Skalborg.

Lørdagen spillte vi kamp mot KFUM Ålborg U16 det ble 
en flott treningsøkt som vi tapte litt 17-34, men en kjekke 
kamp, senere på lørdagen spillte jentene mot de voksne 
det ble en anderledes kamp med mye humor og en meget 
spesiell dommer, nye regler for hver situasjon.

Tusen takk til alle for en flott tur og tusen takk til arran-
gøren for ett flott program, reiser gjerne flere ganger til 
Nørresundby, det var en flott plass med god mat og fine 
rom. 

Mvh Jo Inge, Inger og Kirsti.

J98/99 - Håndball

Treningsleir 2015
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Bilder:
1: Alle ungene
2: Tommy Nevland og           
    Yrjan Reime
3: Brit Elen Fatnes og       
    Tiril Lima Horpestad
4: Jenter 12

Vi bestemte oss til å ha en sosial hendelse mellom gut-
ter og jenter 12 år. Vi brukte avtalen som Klepp har med 
Viking HK til å få låne hallen for trening. 1 mars reiste vi 
inn og hadde kledd oss godt pga oppvarmingen var en 
runde rund Mosvannet. Deretter gikk vi inn i hallen å skif-
tet til håndballklær og gjorde seg for håndballtrening. Det 
var Tommy Nevland og Yrjan Reime som var hovedtrenere 
og de fikk hjelp av Tiril Lima Horpestad og Brit Elen Fatnes 

fra jenter 14. 1,5 time med masse håndball gjorde de 
fleste sulten og da passet det perfekt med pizza og brus. 
Pga god innsats fikk alle et påskeegg med masse godsaker 
i. Til slutt satt vi oss på tribunen å heia fra Viking HK frem 
til seier. Veldig kjekke dag og en glede å tilbringe tid med 
sånn en flott ungdom.

Alice og Klara

Gutter og jenter 12 

Fellestur til Stavanger

1

2 3 4
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Jenter 7 

Kongeparken Cup

Lørdag 18. april deltok jenter 7 år i Kongeparken Cup. 
Kampene foregikk i Forum Expo og jentene stilt med 2 
lag. Alle fikk spille 3 kamper på lørdag og 3 kamper på 
sundag. Jentene gjorde en knallgod innsats og det var 
mange blide fjes å sjå! På lørdag ettermiddag var alle 
spillerne i Kongeparken. Store og små koste seg, en topp 
avslutning på en fin håndball dag. Gutter 8 år deltok 
også med ett lag, mens gutter 9 år hadde med 2 lag. En 
flott håndballhelg i Forum Expo og Kongeparken!

Mvh Monica Orstad

Støtt våre sponsorer!
De støtter Klepp IL

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

Bente Håland, 
daglig leder
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bente@haalandasfalt.no
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Tilbudet gjelder ved bestilling ut 2014

Alt innen solskjerming

Utstilt i vårt showrom, velkommen inn og se!
PERGOLA MARKISER

Leveres med lakkert aluminiums-
ramme og kraftig vanntett duk.

Side og frontvegger kan integreres.

Leveres på mål, utfall opp til 9 meter

Tåler mye vind, opptil storm - 24m/s!

•

•

•
•

Tlf.: 51 78 88 00, Faks 51 78 88 01, Postv. 610, pb 148, 4358 Kleppe 
info@espenes.no - www.espenes.no

Åpent man., ons., fre. 7-16 - tirs., tors., 7-18
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ECS En internasjonal totalleverandør  
Av Prosess og Kontroll systemer. 
 
SD Anlegg, HMI, PLS, Programmering, Styre / Startepanel inkl. EL Montering og Service. 
 
Med Motto: Fra Ide til ferdig anlegg. 

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

                                   
 
     
 
 

     

     ECS Automation AS  
     

• Prosess Control system. 

• Power plant. 

• Food Industri. 

• Water and Waste Water. 

• Machine and Robot. 

• Production Control and 
Switch Board Cabinet 

 

Cherokee 4x4 
Årets Bilnyhet og Norges sikreste SUV  
fra 499.900,-

Grand Cherokee 4x4
Kongen av Jeep
fra 849.900,-

Wrangler 4x4 
The 4x4 Legend – 200Hk og 460 Nm
varebil fra 399.900,-

5 års garanti

Opplev nyhetene fra Jeep!
alt annet er kopier

jeep.no 

Jeep øker mest i Norge - Leveringsklare biler

Tengsareidveien 4, 4373 Egersund
tlf. 51 46 19 80, e-post: salg@holmanebil.no
www.holmanebil.no

COME AND DISCOVER THE 
WORLD OF CHEVROLET.

HVERT 7. SEKUND 
 SELGES DET EN 
CHEVROLET
Kom og opplev nye 
 Chevrolet. Velkommen 
til prøvekjøring!

Forhandler: XXX
Adresse: XXX
Tlf: XXX

Facebook.com/ChevroletNorge  |  CHEVROLET.NO

�  Fra kr. 219.990,-    

�  Fra kr. 109.990,-

�  Fra kr. 151.990,-

�  Fra kr. 239.990,-

�  Fra kr. 499.990,-

Priser levert Drammen Bilhavn eks. frakt  og lev. omkostninger. Co2 utslipp fra 95 g/km

G
A
N
D
A
LF

OPPLEV NYE CHEVROLET

G
A
N
D
A
LF

Vi selger ut

utstillingsbilene!

Gjør et kjempekupp!

Inntil 

kr 40 000,-
i avslag!

Chevrolet 
Tahoe
varebil

Kr 764 825,-
inkl. mva.

Chevrolet 
Silverado
varebil

Kr 599 500,-
inkl. mva.
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Håndballgruppa har de siste 9 årene reist på felles avslut-
ningstur for de fleste lag. Årets turnering føyer seg inn 
i rekken av vellykkede turer med det beste du kan få av 
idrettsbarn, ungdom og ledere.

Turneringer er kjekt. Å kunne spille håndball, være med 
kamerater og venninner, sent i seng, tidlig opp, luftma-
drass, snoping og lære å kjenne andre spillere i egen 
klubb og ikke minst heie på et av de andre Klepplagene 
gjør slike fellesturer til noe av det kjekkeste vi kan arran-
gere.

Årets rekordstore Kleppdelegasjon besto av 160 spillere, 
ledere og gledelig nok 4 dommere. Fredag ettermiddag 

var 3 store busser klare med retning av Kristiansand og 
Gimle skole hvor vi ble innlosjert for 3. året på rad. Med 
butikk i nabolaget er det helt topp. Etter en kort rast på 
Kvinesheia var vi klar for seng etter å ha fått luft i madras-
ser og funnet seg til ro.

Lørdag er det tidlig opp. Nytt av året var at de yngste 
klassene spilte sine kamper i Sørlandshallen. De var stort 
innslag av hvite Kleppdrakter i den store hallen og det var 
smil, innsats og stå på vilje hvor en enn kom. De eldste 
lagene var stort sett sentrert rundt Gimleområdet. Også 
her var det kamp om seire og poeng, men alltid et stort 
smil å se selv etter tap. (I alle fall når det hadde fått gått 
noen minutt).

Aquaramacup 24.-26.4. 

Samhold, vennskap og idrettsglede
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DITT LOKALE 
         BYGGEFIRMA

Grude Bygg driver med:
• Renovering av alle typer bygg
•  Bygging av eneboliger/rekkehus, 

landbruksbygg, industribygg og barnehager

Bedriftsvegen 35, 
Klepp st. 
Tlf. 51 78 98 50 
Mob. 908 32 061. 
post@grudebygg.no 
www.grudebygg.no

Utenom håndballen var det dyreparken for de yngste 
mens de eldste var på Aquadisco i Aquarama. På kvelden 
var det pizzatid, de yngste på skolen, mens de eldste 
måtte på grunn av knapp tid spise i byen.

En skulle tro at det søndag morgen var trøtte barn. Men 
nei. Klokka 0600 var de første oppe. Madrassen skulle pak-
kes, skoene finnes, sokkene sorteres i rett bag og klasse-
rommet ryddes. Kampene startet allerede 0900 og før det 
skulle en på bussen til byen og frokost på Universitetet.  
Når status ble gjort opp søndag ettermiddag stod vi igjen 
med to tapte b-finaler, sterkere samhold, tettere vennskap 
og gode opplevelser. Alt hva et idrettsarrangement kunne 
gitt. Med topping av lag kunne nok pokalene vi fikk med 

hjem vært større og finaleplassene flere, men hva betyr en 
pokal i forhold til vennskap, samhold og tilhørighet. 

Årets KIF turnering var en av de beste de årene Klepp har 
deltatt. Arrangøren hadde forbedret seg på mange områ-
der og vi er vel alle skjønt enige om at Klepp blir å se i 
Kristiansand også våren 2016.

En stor takk til håndballgruppas flotte trenere og laglede-
re som med stor grad av omsorg organiserer helga på en 
måte der hver enkelt får stor frihet men samtidig tydelige 
regler å forholde seg til.

Takk for turen. 
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MultiGrid™
- MARKEDETS MEST KOMPLETTE 
MULTI-DISIPLINE OPPHENGSSYSTEM

www.øs.no

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

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

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

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

www.ma lmo r s t ad . no

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

ARKITEKTUR - PROSJEKTERING 
NYBYGG - REHABILITERING 

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

Tlf. 51 42 14 50

Orstadvegen 126, 4353 Klepp st.
Tlf. 38 05 38 05
www.hubert.no
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Idrettslaget
for dei som vil

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

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

Alveland Meierigt. 15 Bryne 51 48 75 15

Berland Betong A/S Smørpiggen Kverneland 51 48 53 11

Boreal Transport Madla Hafrsfjord 51 59 90 00

Braut Planteskule Jærvegen 559 Kleppe 51 42 13 55

Erga Maskin A/S Søylandsvegen 45 Nærbø 904 00 755

Gjesdal Caravan Service Jærhagen Kleppe 480 27 979

Gjødseltransport A/S Kornvegen 123 Kleppe 959 71 737

Gudmestad leker og modeller Nesheim Nærbø 920 59 038

Hauck Portservice A/S Jærvegen 152 Ree, Bryne 51 43 05 66

Horpestad Plantesalg Roslandsvegen 14 Tjøtta 51 78 88 80

Reve, Åge byggm. Linjevegen 4 Kleppe 926 36 010

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

Sageneset Feriesenter www.sagenesetferiesenter Sirdal 975 03 777

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

Sprøytegården A/S Nordsjøvegen 613 Kleppe 51 42 06 10

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

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

Vaida Vaskebyrå Tjønnvegen 8C Klepp st. 922 41 190
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Ein jærbu har ikkje 
alt før han har fått 
seg abonnement 
på Jærbladet
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En ny strålende håndballsesong er over. Vi er svært for-
nøyd med at veksten har fortsatt og at aktiviteten er høy-
ere enn noen gang. TAKK til trenere, lagledere og frivillige 
som hver uke står på for at barn skal få en god arena og 
utvikle seg i både fysisk og sosialt. Veksten kommer som et 
resultat av antall dugnadstimer som legges ned i kombina-
sjon med engasjement. Akkurat nå er det få som kan måle 
seg med oss på dette området. Min subjektive påstand er 
nå at Klepp IL håndball er dugnadsklubb nr 1.

Arbeidet med sesongforberedelsene til 2015/16 er allerede 
i gang. 1. mai skal lag være påmeldt, så kommer puljeopp-
sett til høring. Trenere og lagledere skal på plass. Trenings-
tider tildeles og dugnader planlegges og gjennomføres. 
Det er fortsatt mange løse tråder, men jeg kan garantere 
at kommende sesong skal gi minst like stor aktivitet som 
vi har hatt i år. Det vi vet er at vi neste sesong stiller med 
3 lag for psykisk utviklingshemmede. Best i Norge på 
inkludering og integrering, det er noe å være stolt av. Vi 
har sterk tro på at vi igjen skal få et seniorlag på herresida, 
håper det samme på damesida. Langsiktig arbeid med 
ungdom gjør at vi nå bør ha grunnlag til å få til bærekraf-
tige seniorlag for begge kjønn. Samtidig er det enda viktig 
å skape gode kamp- og treningsmiljø hos de yngste, både 
gutte- og jentesida slik flest mulig spiller håndball lengst 
mulig.

Samtidig må vi rope et stort varsku, en prekær hallsitua-
sjon har nå blitt så vanskelig at dersom ikke kortsiktige 
grep tas må vi si nei til nye håndballspillere eller legge ned 

lag. Dette er ikke å rope ulv ulv, men helt reell problemstil-
ling. Hadde politikerne og administrasjonen i Klepp spilt 
håndball hadde de vært avblåst for passivt spill for minst 
2 år siden. Foreløpig er det kun Krf som spiller på lag med 
idretten. Kjære folkevalgte, hva vil dere med idretten i 
Klepp? Jeg vil oppfordre dere til å komme ut av hiet og ta 
ansvar for den befolkningsveksten dere har vedtatt. Eller 
i det minst tørre si offentlig hva dere står for. Vi ønsker å 
bruke våre utallige dugnadstimer til å skape aktivitet, opp-
levelser, gleder for barn og ungdom. Vi er beredt til å sette 
folkehelse på dagsorden og ikke minst sette handling bak 
kommunens visjon «barn og unge vår framtid».

Det er snart valg og politikerne blir å treffe på arrange-
ment og stands. Min oppfordring er til alle og enhver, spør 
og utfordre omkring hallkapasitet i Klepp sentrum.

Håndballgruppa skal gjør det vi kan for å skape et godt 
håndballtilbud også i 2015/16. Etter ei flott avslutnings-
helg i Kristiansand med 160 spillere, trenere, lagledere og 
dommere i AQ cup og en hel fanskare av foreldre, beste-
foreldre og søsken på hoteller rundt i byen ser vi hvor mye 
aktivitet vi skaper, hvor mange flotte barn og unge vi har 
med å gjøre og ikke minst hvilket engasjement som finnes.

Vil til slutt igjen takke alle for en strålende innsats. Uten 
dugnad stopper håndballen. TAKK.

Svein Axel Johannessen
Daglig leder

Håndballsesongen 2014/15

Året da Klepp passerte 
300 aktive håndballspillere

J14
Bildetekst: Sundag 19. april var jenter 14 i Gaustesetehal-
len på mini-turnering. Forus & Gausel inviterte 5 lag til 
ein sosial og sportsleg dag i hallen. Alle jentene deltok på 
felles oppvarming; zumba. Etterpå var det tid for kam-
par. Alle laga fekk 4 kampar kvar og dei spelte (for første 
gong) med klister og 2er ball. Midt på dagen var det fellles 
lunsj; pastasalat og heimebakt. Klepp-jentene har her (på 
bildet) fått medalje som beste borte-lag. Ein veldig kjekk 
dag og stor takk til Forus & Gausel som arrangerte dette 
for jentene våre!

Klara og Kate

k
e

b
a

b

pizza

p
a

st
a

biff
salat

Velkommen inn!
Jærvegen 502, Kleppe • 51 42 31 00

Me lige å grava!

Per Terje: 468 90 169
www.grava.no
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Klepp Håndball 2015

Basar / Avslutningsfest
Tirsdag 14.april var det klart for den årlige håndballbasa-
ren, turnhallen var igjen stappfull med spillere, trenere, 
lagledere og foreldre.

 I midten av salen satt HU laget som nå er blitt så mange 
at langbordet deres går snart fra scenen og tvers over hele 
salen.

Dag Folkvord stilte opp som kveldens «toastmaster» og 
gjorde en fantastisk jobb.

Svein Axel delte ut medaljer og innsatspokaler til spillerne, 
før han hedret våres unge hjelptrenere og dommere med 
gavekort fra G-sport. Han delte og ut blomster, sponset av 
Horpestad gartneri til alle trenere, lagledere og komiteer.

Takket være alle våre gode sponsorer hadde vi i år også 
utrolig mange flotte gevinster, som vi loddet ut.

Ønsker og å takke alle foreldre og spillere som var med på 
dugnad i hallen.

Innsatspokalene gikk i år til 
G12: Fredrik Nevland 
J12:  Anja Ingebritsen  
G13: Markus Stokland 
J13: Tine Folkvord 
J15/16/ Sikke Kvål 
Gutt junior: Markus Lunde 
HU 1: Ivar Ree 
HU 2: Anna Serina Haugland.

G14 og J14 deltok ikke grunnet konfirmasjonsundervisning 
og vil ha sine utdelinger senere.

Mvh

Roy Tore, Bjarte og Kirsti.

Vi retter en stor TAKK til alle giverne av gevinster til Håndballbasaren!

Mvh  Kirsti
Aarbakke   Hyco     Massiv 
Apotek1,Klepp  Håland Kjøtt    McDonalds 
Arena   Hårex Frisør    Meconomen 
Avetti   IHT arkitekt    Modell Frisør 
Biltema   Indre Østfold Reisebyrå  Nille 
Block Berge Bygg  IKM     Peking Garden 
Blomsterkvasten  Ivar     Pizzabakeren 
Braut Planteskule  Jærbladet    Princess 
Bryne Kro og Hotell Huset på landet   Quick 
Bygg & Miljø  Hyco     Reflex helse 
ConocoPhillips  Håland Kjøtt    Sandnes Garn 
Braut Planteskule  Hårex Frisør    Sandnes Kino 
Ditt Apotek  IHT arkitekt    Sandven og Aase rør 
Djøsen Pilgård  IKM     Sandvik Bokforlag 
DNV-GL   Ivar     Scan Trade 
DNB   Kiwi     Sparebank1SRbank,Klepp 
Dolly Dimple  Klepp Auto    Sportmaster DK 
Eik Maskin   Klepp Bistro    Spotlight Fashion 
Elkjøp   Klepp Blomster   Stangeland Maskin 
Europris   Klepp mek    Statoil, Klepp 
Exxon   Klepp Rør    Stavanger Aftenblad 
Farstad Catering  Klepp il    Styling clip 
Georg Jensen, Kvadrat Klepp Sparebank   Sunkost 
Gjensidige   Komplett.no    TKS 
Grude Gartneri  Kverneland Group   Treprosjekt 
G-sport   Lie blikk    Villa Magnolia 
Halliburton  Lisi Design    Voll Ysteri 
Hatteland elektriske Magnar Eikeland   Westco 
Herlige Vaulen  Malm Orstad    Wiig Gartneri 
Horpestad Gartneri Malmin og Orre   Zaza 
Huset på landet
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4352 KLEPPE - TLF: 51 42 16 94

www.waagets.no

www.finnoybuss.no
Tlf. 51 71 08 40

SANDNES ELDSTE ADVOKATFIRMA - ETABLERT 1938

Telefon 51 97 10 00   |   post@tengs-pedersen.no   |   www.tengs-pedersen.no

DIN LOKALE BILVERKSTAD

· Service  
· EU kontroll  
· Reparasjoner 
 

Velkommen uansett bilmerke!

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

www.mecacarservice.no

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

• VANNSKJÆRING 
• PLASMASKJÆRING

• SVEISING
• GASSKJÆRING 

• Karroseri og lakk

Din lokale 
VENTILASJONS-
ENTREPRENØR

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

En del av Lie-gruppen:

• Godt inneklima
• Energieffektive 

løsninger
• Næring og privat
• Nybygg og 

rehabilitering
• Service

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

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

maskiner
■ Transport/montering 

takstoler
■ Transport av olje-

relatert utstyr

Borevegen 5,
4352 Kleppe

Tel: 51 425155
Faks: 51421020

Mob. 932 15061

Vi overtar der andre gir opp!

01 5

Vi overtar der andre gir opp!

Vi tar over der andre gir opp!

Tlf: 51 95 87 00    stavanger@ramirent.no 
Midtgårdveien 1 - Gausel, Stavanger

www.ramirent.no
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O.G. Kvernelandsveg 13, Kverneland
Tlf. 51 48 55 52

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

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

Storgt. 46, 4340 Bryne • Tlf. 51 48 27 66

ORREVEGEN 468, 4340 BRYNE • 51 42 43 46

BERGE HATTELAND

KIOSKVARER / AVISER

COFFE SHOP

NORSK TIPPING
RIKSTOTO

RIKSTOTO DIR.HVER KVELD

STORSKJERM - SPENNING

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

VELKOMMEN INNOM!

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

Orstadvegen 112, 4353 Klepp st.

Tlf. 51 78 91 50
Fax. 51 78 91 51Dekor Touran

Horpestad G.
Ove
13-8-2004

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

Farger:

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

Produksjoner:100-13
100-122
100-144

14870 Horpestad Gartneri 19/8-04  - Composer

.no
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F.v.: Nina (Bjørnevik) Ruto, Sissel Grude, Solveig Fænn Aase, Unni Håland Austerå, 
Wenche (Stava) Sørheim, Ingvill Grøtteland, Bettina Stelzner, Marie Obrestad, 
Anne Torunn Espedal Olsen, Kirsten Gaard, Anders Larsen.

Else Karin Stangeland

F.v.: Elisabeth Hovland, Nina Simonsen, Elly Sævland, Vigdis Johannesen, 
Else Karin Stangeland, Anita Solsvik ,Liv Jorunn Kyllingstad, Randi Skadsem 
Egeland, Martha Aase, Turid Storhaug, Rønnaug Storhaug Njærheim,Eldar 
Horpestad, Reidun Skretting, Margot Anda Thu, Astrid Bore Gjøse, Tordis Braut, 
Bjørg Storhaug, Marianne Stelzner.

”Team Melkebaren”

SHOW
KAMP

Klepp IL har innledet et samarbeid 
med Markedsavdelingen reklame-
byrå, som nå har byttet navn til  Skarp. 
I dette reklamebyrået jobbet Rønnaug 
Storhaug Njærheim. «Rønni» var en av 
4 søstre som spilte på damelaget i 1980 
åra.
Vi hadde et møte i lokalene hos Skarp, hvor Astrid Grøttå 
Ree og Hege Hansen representerte spillerne, Elfinn Lea, 
markedsansvarlig i Klepp IL, Hans Woldmo, styrerepre-
sentant i Klepp elite og ansvarlig for markedsarbeid, 
Else Karin Stangeland, leder Klepp elite og Rønnaug 
Storhaug Njærheim fra Skarp deltok).  Formålet med 
møtet  var  hvordan vi skulle skape engasjement rundt 
Klepp Kvinner Elite og trekke flere folk til kampene. 
Dette var et av mange ting som ble diskutert, men dette 
var det første steget. Vi ble fort enig om at vi ville lage i 
stand en oppvisningskamp på Klepp Stadion 19. april da A 
laget skulle møte Trondheims/Ørn. Klepp og Trondheims/
Ørn er de eneste klubbene som har hatt lag i Toppserien 
siden den ble landsomfattende i 1987 så det var moro at 
det var akkurat de som var Klepp sin motstander i denne 
kampen. Rønni satte ting i system og Else Karin kom med 
innspill undervegs. Det ble fort veldig kreativt, men skal 
ikke underslå, det var en stor jobb som måtte gjøres for 
å få til en historisk showkamp mellom de første damene 
som begynte å spille fotball i 1980 og de som vant cup-
mesterskapet i 1989. Men mye moro hadde vi på veg mot 
målet. Først måtte vi finne frem gamle protokoller,bilder 
etc. og starte runden med å få kontakt. Noen fant vi rett 

og slett ikke, andre som var med hadde flyttet bort og 
hadde ikke anledning til å komme. Men me fikk det til. I 
denne tiden hadde vi masse engasjerte foreldre. Derfor 
var det ekstra «gildt» å kunne invitere disse på showkam-
pen. På vår nye flotte stadion er det jo mulighet til å sitte 
inne, og det gjorde nok sitt til at så mange kom. Trenere 
fra denne tiden ble invitert og her hadde vi både trenere 
på innsiden og på banen. Eldar Horpestad, en av de første 
trenerne til damelaget var «coach» ute på banen for de 
grønne  «gamle», mens Anders Larsen, ass.trener i 1989 
for cupfinalelaget var «coach» for de hvite. På tribunen 
satt suksesstrenerne for seriegullet i 1987, Arild Grude og 
Tor Sølve Laland. Mangeårig oppmann,sjåfør og altmulig-
mann Sigfred Rege var og her og han kunne fortelle om 
en gang et lag fra Haugesund var på besøk, usikker hvem, 
men da stilte Signe hans mor huset til disposisjon og de 
fikk overnatte i sovepose og flott frokost før kampen. 
Dugnadsånd eg bare seie YES. Det ble et hyggelig gjensyn 
med alle foreldrene til spillerne på showlaget. De fikk seg 
forhåpentlig vis en god latter og to og anledning til å se 
dagens A lag i aksjon. Showkampen ble spilt 1 time før 
dagens A lag tok avsparket i hovedkampen. Kirsten Gaard 
lurte litt på om det ikke var showkampen som var hoved-
kampen, og var litt skuffet. Showkampen ble av arrangert 
slik som en Toppseriekamp gjøres med balljenter fra 10 
års laget,  Disse var Freshte, Anete,Ingfrid,Isa,Therese, 
Leah,Svala, Tina, Guro og Ingrid. Dette var deres første 
oppdrag som balljenter og de var en smule nervøs, men 
tror at «showet» gjorde godt for dem. De var veldig flinke 
og glemmer nok aldri debut sin som balljenter. Det var 
høytidilig innmarsj med dommer Sven Axel Johannesen i 
spissen for de grønne og hvite til musikk av «Heia Klepp», 
med presentasjon av spillere og dommer fra dagens speak-

er, Magne Hodne. Stor applaus fra tribunen når alle tok et 
steg frem og vinket til publikum. Så startet alvoret, selve 
kampen, de hvite var vel en smule overlegne, men både 
Liv Jorunn, Rønni, Randi og Martha taklet som på 80 tal-
let. Rønni sa dagen etterpå, jeg trodde jeg var godt trent, 
men hadde gangsper til og med i armene, tror det må ha 
vært de 2 innkastå eg tok. Martha var gul og blå etter sin 
tøffe takling. De hvite tok ledelsen ved tomålsscorer i NM 
finalen i 1989 Sissel Grude, Sissel satte inn ytterligere 1 
mål, mens Unni Håland Austerå scoret det siste målet til de 
hvite. Det grønne laget hadde også sine sjangser, den stør-
ste muligheten var vel når laget fikk tildelt straffespark av 
kampens gode dommer. Helt fortjent straffespark, men hu 
med det grønne håret glemte at hu konne skåde med tåna 
så det ble et skudd som keeper fikk kloa i. Uff og uff for en 
mulighet. Undervegs i kampen kom det løpende en nesten 
nagen mann ut på banen. Dette førte til at det hvite laget 
mistet litt fokus og forfulgte denne, ja til og med kastet 
seg oppå ryggen for å stoppe denne «streaker”, vi grønne 
hadde jo håpet at alle løp etter slik at vi kunne fått scoret 
et trøstemål, men nei her var det full fokus på ball og mål 
for noen av dem.

Kampen endte 3-0 til de hvite ikke ufortjent det. Slående 
kommentar fra Unni eller Sissel, usikker hvem, til Kirsten 
hvordan kunne du bomme på på den ferdigscora pasnin-
gen?

I pausen hadde vi en runde fra indre bane hvor Elisabeth 
Hovland ledet inervju-runde Elisabeth Hovland,spiller på 
80 tallet, journalist  ledet inervju-runden om kvinnefotbal-
lens utviklling før og nå, med i dette innslaget var Else Ka-
rin Stangeland, leder klepp elite, Turid Storhaug represen-

terte NFF og såg på fotballen med NFF øyne, og kretsleder 
i Rogaland Fotballkrets Hans Olav Braut  Den største latte-
ren fra tribunen under innslaget var når vanningsanleggets 
stråler holdt på å ta både mikrofon og personer med seg i 
sin iver etter å få vannet banen. Litt synd at så mange pu-
blikummere gikk inn for å kjøpe seg mat i pausen og ikke 
fikk  innslaget med seg (men bra at de kjøper i kiosken;-). 
Innslaget fungerte veldig bra!

Alt i alt det ble at veldig velykket arrangment og dagens 
A lagsspillere var imponert over både fotballferdigheter 
og show. Trener Jon Pall ser på nogen som aktuelle i en 
utfordrergruppe. Det var premie til beste heiagjeng, kjekt 
å kunne gi premien (to årskort) til Unni´s fanskare: Jenter 
12 fra Frøyland.

Alle spillerne fikk seg mang en god latter, godt drøs før og 
sikkert under kampen, og nogen av oss spiste sammen et-
terpå. Det ble litt liten tid til å være sammen og mimre om 
gamle dager så vi har nå bestemt at neste gang vi samles 
er lørdag 15 august. Da spiller A laget hjemme mot Arna/
Bjørnar. Om vi skal spille en kamp til mot ex.Viking eller 
bare kun møtes for å mimre og kose oss med mat og sosi-
alt samvær om kvelden har vi ikke bestemt oss for enda, 
men vi håper å få med enda flere av de gamle spillerne 
som spilte på denne tiden denne lørdagen. 

Så her er det bare for alle som ikke fikk være med å melde 
seg på med å sende en melding til undertegnede på mail, 
elsekar@online.no, eller mobl 92042851. Vi planlegger 
også mimrekamp for de spillerne som spilte fra 1990-2000.

Satt i penn av Else Karin Stangeland



52 

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

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

Meierigt. 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

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

Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befi nner seg i området 
Jæren/Sandnes/Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, årsoppgjør og økonomisk 
rådgiving.
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Foran fra venstre: Solfrid Skadsem, Aslaug Hareland, Turid Håland, Torbjørg Folkvord, Liv Jorunn Kyllingstad, Rønnaug Storhaug, 
Solveig Hagman og Anny Tjøtta.
Bak fra venstre: Trener Eldar Horpestad, Bjørg Storhaug, Anne Bore, Else Karin Stangeland, Randi Skadsem, Marie Øfsteng og 
Martha Aase

Største øyeblikk på fotballbanen å ta 
imot pokalen av Kong Olav etter cup-
gullet i 1989, dette var den gildaste 
tidå.
Hege og Tuva Hansen er tilbake i Klepp, her sammen med 
en ekte Kleppjente, Wenche Stava nå Sørheim. Wenche 
er gift med Jan som er bror til Hansen jentenes mor, altså 
«tantis» til dagens A lagsjenter. Wenche er oppvokst et 
steinkast fra stadion og kunne bare se ut av stuevinduet 
så låg banen der. Såg kjekt ud det eg prøver meg «tenkte» 
kanskje Wenche. Nok med det denne «flotte damå»  har 
både seriegull fra 1987 og cupgull fra 1989 med Klepp. 
Mor til to flotte barn, og hadde ivrige foreldre som stilte 
opp når hun og broder John spilte fotball.  Wenche be-
gynte å spille fotball som eneste jente med guttene på 
Klepp og måtte skifte «alene» i et avlukke, første treneren 
på jentelaget var Magne Lilleland. Wenche spilte også litt 
sammen med Turid Storhaug i starten. Guttene som hun 
spilte med i denne tiden var bl.a. Roy Skjæveland, Arild 

Storhaug og Frode Haugen. Vi spurte Wenche hvilken posi-
sjon på banen hun hadde, jeg startet som spiss, så midt-
bane og siden ble det høyreback på damelaget. Wenche 
tok steget opp på damelaget i 1985 det første året for 
Klepp i Vestlandsserien. På denne tiden var Toppserien delt 
i 4 avdelinger. Vestlandet, Østlandet,Trøndelag og Nord-
Norge. I 1986 ble det bestemt at Norge skulle bli et rike på 
damesiden. Østlandet ville ha 7 lag men vi fikk kjempet 
litt med ledelsen i NFF og det ble bestemt at Østlandet 
skulle få 5 lag, Vestlandet 2,Trøndelag 2 og NordNorge 1. 
Det var med andre ord en 10 klubbserie. Klepp vant serien 
i 1986 og kvalifiserte seg dermed for Toppserien. Wenche 
spilte  høyreback, Bjørg Storhaug var ruvende midtstopper, 
kaptein,sjef over alle sjefer og landslagsspiller. En slående 
kommentar fra Wenche er som følger. Eg viste ikkje om 
eg sko springa tilbake eller framøve slik som spissen deiras 
låg, da brølte Bjørg, kom dokke «UD”, da blei eg så redde 
at eg bare sprang mot midtstreken.  Den siste treneren til 
Wenche var Knut Eriksen 1992. Hun gav seg med fotball 
på toppnivå etter 8 sesonger på damelaget 197 A kam-
per og 1 mål i protokollen. Vi måtte bare spørre om hun 
husket akkurat dette målet. Litt flaut å sei det men eg var 
med opp på en corner, så datt ballen oppå “håve” mitt og 
rett i mål. Gu så æg jubla sier Wenche.  Flere av jentene 
som spilte cupfinalen i 1989 drar hvert år til Lærdal for å 
spille Veterancup den siste helgen i januar. Dette har gjort 
at samholdet blandt denne gjengen er veldig sterkt. Alle 
sammen er travelt opptatt i hverdagen og det er ikke alltid 
vi får «tid» til å trene fotball sammen før avreise. Men 
som vi såg i «showkampen» som ble spilt foran kampen 
mot Trondheims/Ørn så er jentene enda godt trent. Mer 
treningsvillige nå enn de var når de var på topp i 80 årene. 
En herlig gjeng dette.

STOLTHET, SAMHOLD OG 
IDRETTSGLEDE er benevnelsen her.
Ført i penn av Else Karin Stangeland

Wenche 
Stava

Wenche (Stava) Sørheim

Serie- og cupmester fra Klepp

JS Service 

hJelper deg med

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

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

• Landbruksbygg
• Rehabilitering
• Restaurering
• Tømrertjenester
• Bolig

• 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:
Aud Rosseland

Klepp IL  51 42 12 97

Stadion gir mange gleder
- vi trenger din støtte!

Bli medlem av Stadionklubben!
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ARKIVET

Klepps damelag Cupmester 1989:
1. rekke f.v.: Bettina Stelzner, Linda Raade, Birthe Hegstad, Ingeborg Hovland, Hilde Strømsvold, Nina 
Simonsen.
2. rekke: Hjelpetrener Anders Larsen, hjelpeoppmann Martha Aase, Kristin Henriksen, Karen Grindheim, 
Anita Solsvik, Oddny Egeland, oppmann Else Karin Stangeland, trener Johnny Engstrøm.
3. rekke: Anne Torunn Espedal, Turid Storhaug, Wenche Stava, Unni Håland, Ingvill Braut, Sissel Grude.

Småguttelaget 1986:
Bak f.v.: Oppmann ?, Roy Soma, Odd Magne Velstand, Helge Berlin, Tor H Skretting, Skretting, Geir 
Hodne, Torbjørn Barna.
Foran f.v.: Edgar Grude, Arne Hock, Sølve Rassmussen (keeper?), ?, Stig Laland, og ?.

Konfirmasjon eller dåp, bryllup eller 
bursdag: Penger er alltid en populær 
gave, og kort er enda kjekkere enn 
cash. Fyll verdikortet vårt med ønsket 
beløp (fra kr 200 til 5000). Veldig enkelt  
å bruke, det trengs ikke engang  
PIN-kode. 

Du må være kunde for å kjøpe 
verdikortet, men det er du sikkert 
allerede, gode jærbu.

Jæren Sparebank 
er den perfekte 
gavebutikken.

Kort er 
kjekkere 
enn cash!

Telefon 03290
www.jaerensparebank.no

Bryne ◊ Jærhagen ◊ Kleppe
Kverneland ◊ Undheim
Varhaug ◊ Vigrestad

7.juni 2015
Eit gratis arrangement for alle

Kulturinnslag i Kleppeloen:
Stort mattelt, sal av grillmat og drikke, ansiktsmaling,
ballongfigurar, barneaktiviteter, kulturinnslag med meir.

Sceneunderhaldning:
Kl. 13:00 Unge Spor (Biscene)

Kl. 16:00 Madcon (Hovedscene)

www.klepp.kommune.no

For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.
NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye logoen.

Klepp

SAMARBEIDSPARTNERE:  

ARRANGØRER:

Klepp Kommune

God og stor og gratis parkeringsplass på Jærhagen og ved Klepp Rådhus.  
– Det tar 10 minutt å gå ned til Kleppeloen.

Sommarkultur i 
Kleppeloen

MADCON



 Kåre Vigdel
mobil 916 00 086

kare.vigdel@blockwatne.no
blockwatne.no/orrevegen

ORREVEGEN  4   HAUGABAKKA VEST, KLEPP

LEILIGHET 101, 204, 302, 303
73–120 m2 bra  
66–115 m2 p-rom 
Priser fra kr: 3.748.000,–
FINN-koder: 
45771088/49670166  

Muligheten er der ennå til å sikre seg en eksklusiv 
leilighet på Haugabakka! Da kan du nyte utsikten til 
den vide horisonten, og se solen gå ned i havet, fra en 
romslig, innglasset balkong. Men boligen byr på mer 
– høy standard og god planløsning, parkering i kjeller, 
heis og HTH-kjøkken med integrerte hvitevarer fra 
Siemens. Meget gunstig husbankfinansiering!

Fremdeles mulig å sikre seg utsikten!

«Hvor himmel 
      og hav møtes»

Utsikt og sol fra stue og balkong i leilighet 204 Kjøkken leil 204

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


