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Me treng ein ”fest” av
og til – det krydrar
kvardagen – derfor er
dei store arrangementa
viktige for Klepp IL.
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bredde har cuper. Og, Klepp IL har nye spennande
arrangement på gang, bare vent til litt nærmere
sommaren.

Denne typen arrangement er ein av bærebjelkane
i idrettslaget. Me treng ein ”fest” av og til for å
krydra alt arbeidet som barn, unge og vaksne
utfører i det daglige. På dei store arrangementa
får me mobilisera både store og små, og folk
treffest og får ein god drøs i dugnadsarbeidet,
under kampen, mellom kampane, osv. På toppen av dette gir arrangementa viktige inntekter
til idrettslaget, som igjen kan tilbakeførast til dei
daglige aktivitetane.

Tusen takk til alle som bidreg til at Klepp IL kan
gjennomføra dei store arrangementa!

Dei store ”fest” arrangementa kjem ikkje av seg
sjølv. Ofte har me ein eller nokon få ”supereldsjeler” som i realiteten tek ansvaret for arrangementet, og for at ting skjer. Desse personane
Me er nettopp ferdige med Jæren Sparebank cup, legg ned ein enorm innsats, og er utruleg viktige
eit strålande arrangement som markedsfører for oss. I tillegg krev dei store arrangementa stor
Klepp IL nettopp slik me vil. Omlag 135 lag, godt mobilisering frå foreldre og andre frivillige til
over 1000 spelarar, og endå fleire foreldre var dugnad, kakebaking, osv. Arrangementa betyr
innom Klepp Stadion denne flotte helga i april. også hard jobbing frå administrasjonen i Klepp
Og, bare god-ord å høyra frå både gjester og den IL. Utan alle som stiller opp på denne måten blir
store dugnadsgjengen frå idrettslaget.
det ikkje ”fest”.

Ei påminning til slutt: I det siste er det publisert fantastisk kule stadionbilder i Klepp IL si
Facebook gruppe. Drone-bilder som viser det
flotte stadionanlegget i helikopterperspektiv med
flomlys på kvelden. Hvis du ikkje har sett dei, søk
opp Klepp IL på Facebook. Og, hvis du ikkje allerede følger gruppa, klikk ”Like”, så held du deg
oppdatert framover.

I Klepp IL er me heldige som har mange inspire- Fortsatt god vår og sommer!
rande og flotte arrangement gjennom året. For å
nemna litt av det som skjer: håndballen har potetHelsing
cup og basar, Klepp kvinner elite har ei rekkje
med toppseriekamper, turnen har juleoppvisninJarl Haugland
ging og turnstevner, me har balltivoli, og fotball
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Mange takk for tilliten! Som leder av hovedstyret
i Klepp IL ligg det mange viktige og spennande
oppgaver og venter – dette blir kjekt. Takk til Ove
Horpestad for å ha styrt Klepp IL dei siste åra, og
nå overleverer ein klubb som fungerer veldig bra.
Mange viktige forbedringer er utført både med
anlegg og organisasjon.

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

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

I vinter har vi slitt med skader på de fleste av de rutinerte
spillerne. Resultatene har likevel vært gode. Uavgjort mot
3.divisjonslaget Lura og seier i resten av kampene. Mest av alt
har vi tatt et steg i den offensive delen av spillet og vi merker
at de unge både har blitt ett år eldre og bedre. Klepp er godt i
rute til å kjempe i toppen inneværende sesong.

Etter en litt skuffende tredjeplass i fjor
var det naturlig med et klokkeklart
mål om opprykk i år. Omleggingen av
seriesystemet medfører imidlertid at
ingen lag rykker opp fra 4.divisjon og
Økt reisebelastning
at kun de 4-5 beste klubbene holder
Denne sesongen har vi havnet i nordpuljen. Dette innebærer
seg i divisjonen. Ved at flesteparten av hele 8 turer til Haugesund og en til Sauda. Fem av disse kampene er lagt til lørdager hvor vi håper å kjøre opp med bussen
3.divisjonslagene rykker ned, så blir
full av både spillere og supportere. Vi trenger all mulig støtte
nivået langt høyere i 4.divisjon neste
der oppe i nord!
år. Så selv om vi er fratatt muligheten
Lagene fra Haugesund kjenner vi ikke så godt til, men det
til opprykk, så har vi nok å spille for
er spennende med Haugar som har fått Steffen Iversen
også i år.
som spillende trener. Nevnte Haugar, Djerv 1919, Avaldsnes,
Kopervik, Rosseland og Klepp forventes på øvre halvdel.

Troppen

I vinter har vi mistet Sven A. Kyvik til Ålgård, Vetle Jakobsen
til Voll og Erik Hatteland har trappet ned. Inn har kommet
Markus Svela og Ingebreth Mossige fra Bryne, Vetle Salte fra
Lura og så har Daniel Storhaug endelig flyttet hjem. E
Alt i alt er vi godt fornøyde med årets spillerstall. Troppen
består av mange unge spillere som er treningsvillige og i
fremgang. Etterveksten er også bra ettersom juniortroppen
er bred og god. Samarbeidet med juniortrenerne blir minst
like viktig som i fjor og i år får vi også en felles arena gjennom
nystartede Klepp 2 i 7.divisjon. Målet er å rykke opp til 5.divisjon raskest mulig, slik at både reserver og juniorer også får
et godt kamptilbud.
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Det er nå over et år siden Klepp tapte på hjemmebane. Vi opplever god støtte fra publikum på Klepp og håper flest mulig
tar turen til hjemmekampene også i år.

JÆREN SPAREBANK CUP 2016
Torleiv Håland
Leder for Cup komiteen

Jæren Sparebank Cup (Klepp Cup)
gikk av stabelen helgen 9-10.april i
strålende vårvær på Klepp stadion.
Med et kjempe godt kunstgress, flotte
fasiliteter og at alt er samlet under ett
tak, gjør at gjennomføringen går som
en drøm. Det er ingen utfordring å
være arrangør for et slikt arrangement
når klubben står samlet i flotte 		
lokaler.
Vi har i år bygget videre på det arbeidet og den erfaringen vi
har fått over flere år. Med rutinerte folk i komiteen og med
faste rutiner så går forberedelsene og selve arrangementet
knirkefritt, så også i år. Turneringen har blitt ett av de største
arrangementene i Klepp IL. Den er veldig viktig for idrettslaget og for Klepp Fotball Bredde som en god inntektskilde
og som profilering for Klepp IL som klubb. Det er viktig å bli
anerkjent for å ha en cup med sportslig kvalitet, mye spilletid
samt god organisering der alle lag skal føle seg velkommen
til Klepp.
På årets cup var der totalt 135 lag påmeldt noe som er
rekord og en økning med 20 lag fra i fjor. Økningen var i
hovedsak i aldersgruppen 7-10 år der 78 lag var med, mens
i klassene 11 og 12-år var det samme antall lag som tidligere
(57 lag). Økningen for de minste er veldig positiv med tanke

på at mange klubber prioriterer Grønt gras turneringen på
Frøyland i slutten av april. Med over 1100 spillere i aksjon på
fordelt på 210 kamper var der stor aktivitet på stadion hele
helgen! Det ble spilt kamper kontinuerlig fra kl. 08:30 til
18:00 begge dagene så det ble mange timer med aktivitet for
de mest ivrige. Som vanlig var kampene på lørdag forbeholdt
fotball i aldersgruppen 7-10 år fordelt over 7 baner, mens
på søndag var det 11 og 12-åringene sin tur med 7-er fotball
fordelt over 5 baner. 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 håpefulle.
Med nye regler for året der 6-åringene nå skal spille 3-er
fotball, valgte vi å ikke ha en kombinert 6 og 7-års klasse
som tidligere men ha en egen 7års klasse med mix gutter og
jenter. Da begrenset vi cupen til 5-er og 7-er fotball. Vi fikk
noen tilbakemeldinger om at det var stor forskjell på lagene i
denne klassen siden mange stilte med rene gutt og jente lag
samt 6-åringer. Dette må vi ta til etterretning neste år og se
om vi kan gjøre dette annerledes.
Vi har i mange år vært uheldig med været under cupen med
mye regn og vind. I år derimot hadde vi værgudene på vår
side med sol fra klar himmel begge dager. Det å kunne arrangere cup i slikt vær er som dag og natt sammenligna med
tidligere. Alle er blide, salget i kiosken gikk som bare det og
mange flere møtte opp på stadion. Når vi får så fint vær reiser
lagene heim med ett bedre inntrykk enn ved pøsregn og vi
håper dette vil virke positivt på interessen til neste år.
Selve arrangementet ble nok en gang gjennomført på en god
og effektiv måte der vår faste speaker gjennom mange år, Per
Audun Fagermo, loset oss igjennom kampene hver halvtime.
I uka før cupen, arrangerte vi også i år dommerkurs i regi av
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Hjemmelaget
mat med
høy kvalitet
Rogaland fotballkrets. Dette året var det ca. 25 gutter og jenter fra 12 år som deltok. De starter så sin karriere som dommere med å dømme under Klepp cup! Det er alltid mange
som er spente og litt nervøse før første dommer opptreden,
men vi syns at alle klarte seg veldig bra. I år var det rekordmange dommere i aksjon, total 77 stk. gutter og jenter fra12
til 16 år. Vi som er med å arrangerer cupen setter veldig stor
pris på alle som vil være med å dømme og vi vil med dette
rette en stor takk til alle som stilte opp som dommere denne
helgen! Uten dommere blir det ikke kamper og dermed ikke
noe cup.
Vi vil også benytte anledningen til å takke alle foreldre og
andre som stilte opp på dugnad denne helgen. De har stått
i kiosken, vært parkeringsvakt, ryddet og noen har stilt med
kake. Dere er en viktig bidragsyter for at arrangementet skal
kunne gjennomføres og at Klepp IL viser seg fra sin beste side
overfor de lagene som deltar. Også i år så var det bra oppmøte med mye godt humør og mye blide folk og periodevis
veldig travelt i kiosken.

Farstad Catering jobber for at ditt
arrangement skal bli en
positiv opplevelse.

vært med fortjener en stor takk for ett fantastisk god arbeid.
Selv om mye går av seg selv og ting er lettere nå som vi har
dette på stadion, blir det likevel en del timer som blir lagt ned
i forberedelser, alt fra kampoppsett til innkjøp av varer til
kiosken. I forbindelse med kjøp av varer må vi også gi en stor
takk til Coop Mega Klepp for at de alltid er behjelpelig med å
legge ting til rette for oss, også når vi går tom for brus.

Vi hjelper deg gjerne!

Bryllup
Grillparty

Til slutt må jeg få rette en stor takk til alle spillerne og laglederne som viser en flott innstilling og holdning på banen og
til dommerne våre. Det er alltid kjekt og inspirerende å se så
mange unge og engasjerte fotballspillere koser seg på banen
og ikke minst smilet og gleden når de får sin velfortjente premie etter siste kamp. Vi håper nok en gang at alle kommer
tilbake til Klepp og Jæren Sparebank cup også til neste år.

Merkedager
Firmafester
Julebord
Koldtbord
Smørbrød
Tapas
Minnestunder
Alle typer selskapsmat

Vi vil selvfølgelig også takke vår gode sponsorer; Jæren
Sparebank som hovedsponsor og våre andre støttespillere;
Coop Klepp, Block Berge, Prefab Design, Umbro, DNF og Elkjøp
Klepp. Alle disse ble profilert på en positiv måte og de er en
viktig bidragsyter for hele arrangementet.
Følgende personer har vært med i Jæren Sparebank cup
komiteen; Torleiv Håland, Yvonne Gulbrandsen, Monica
Hermansen, Gisle Meling, Per Audun Fagermo og Håvard
Njærheim. Dette året har også Elin Storhaug og Hege Kleppe
vært i ‘lære’ da de skal være med i komiteen til neste år siden
noen av oss takker av etter mange års innsats. Alle som har

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

farstad-catering.no

ARKITEKTUR - PROSJEKTERING
NYBYGG - REHABILITERING

Telefon 03290
www.jaerensparebank.no

TLF: 918 20 243

E.mail: post@ktbygg.no

Bryne ◊ Jærhagen ◊ Kleppe
Kvernaland ◊ Undheim
Varhaug ◊ Vigrestad

6

7

Under oppholdet hadde vi 2 treningskamper – Røa og
Kolbotn. Vi reiste med 16 spillere, men hadde en utfordring i
at vi ikke hadde med egen keeper pga operasjon etter skade.
Dagen før avreise fikk vi signert Eliza Campbell, som kom
direkte til Pinatar fra Australia, men hun skadet seg rett før
hun reiste, og vi stod uten keeper til kampene våre.
Vi har heldigvis et godt forhold til de øvrige toppserieklubbene, og fikk benytte LSK’s andrekeeper mot Røa og Stabæk’s
3. keeper mot Kolbotn. Så i kampen mot Røa var Lill Yvonne
Karlsrud tilbake i Kleppdrakten – et gjensyn hun syntes å
sette pris på.
Mot Røa ble det 0-0 i en tett og jevnspilt kamp, der vi så at
vi jobber riktig ift å få satt en god defansiv organisering. Mot
Kolbotn endte vi opp med 1-0 tap etter et mål direkte fra frispark. Utover det var det en kamp som bølget frem og tilbake,
men Kolbotn hadde presset større del av kampen enn oss.
Kampene var en grei gjennomkjøring, men sier ikke så mye
så tidlig i sesongen om hvordan lagene står mot hverandre,
men det gir en indikasjon på hva man kan fokusere på videre
i treningsarbeidet.
Det største utbyttet fikk vi av gode treningsøkter og god
restitusjon både på land og i vann, og det var en ideell tid å
få en ukes trening på i 15-18 grader, mot 4-8 rader hjemme….
Den andre turen gikk sammen med resten av Toppserielagene
til La Manga i midten av mars. Retur hjem igjen var bare 4

dager før seriestart, så dette oppholdet var viktig ift å bli klare
til sesongstart.
Også her var hovedfokus på trening og restitusjon, med en
tropp på 16 spillere og nå 2 keepere, fikk vi fullverdige treninger under oppholdet, i godt vær med greie temperaturer.
Vi hadde kun 1 treningskamp under dette oppholdet, etter
eget ønske. Vi møtte Urædd dagen etter at vi kom ned, og
spilte en god 1. omgang og ledet 2-0 til pause etter mål av
Line Smørsgård og Kristin J Risnes. Etter å ha styrt kampen i
første omgang stod det 2-2 etter 66 minutter etter at vi forærte Urædd 2 mål, og vi fikk først grepet om kampen igjen
det siste kvarteret.
Resultatmessig føltes det som et tap. Vi ristet det likevel raskt
av oss, og rettet fokus mot resten av treningsoppholdet og
sesongstart mot Avaldsnes 28. mars. Med dette som mål jobbet jentene godt og målrettet i øktene – stort sett 2 økter om
dagen, men vi la også inn noen andre sosiale aktiviteter for å
få avveksling og teambuilding.
Treningsoppholdene i Spania denne vinteren, har sammen
med treningskamper og gode treninger hjemme gitt oss gode
forberedelser for årets sesong, og vi gleder oss til å komme i
gang. Selv om vi har en tøff start med Avaldsnes og Stabæk
de 2 første kampene, gleder vi oss til å jobbe for hele tiden å
holde prestasjonene våre på et høyt nivå, og gi gode opplevelser til medspillere og publikum.
Følg oss gjennom sesongen!

Pinatar: Nederst f.v.: Marie Bakke, Maria Thorisdottir, Susanne Vistnes, Kristin J Risnes, Lena S Hansen, Julie Merkesdal.
2. rekke f.v.: Birte Svines, Gry Tofte Ims, Karoline Surdal, Maren Knudsen, Astrid Grøttå Ree. 				
3. rekke f.v.: Tuva Hansen, Maria Hiim, Mathilde A Rogde, Maria Sørenes. På toppen Line K Smørsgård.

KLEPP KVINNER ELITE

– SESONGOPPKJØRING SPANIA
Tekst og foto: Tor Åge Risnes

Toppserien har hvert år sin felles sesongoppkjøring på La Manga, en god
periode for jentene der de får muligheten til kun å fokusere på trening, kamp
og restitusjon. Dette er en verdifull
uke for oss i arbeidet inn mot en ny
sesong.
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Dette året var vi så heldige at vi fikk en ”bonus-uke” i Spania,
som topp-6 lag sesongen 2015. Den første uken gikk til
Pinatar i starten av februar.
Uken i Pinatar var verdifull ift at nye spillere i troppen skulle
få mulighet til å bli kjent med de andre spillerne, og vi kunne
intensivere treningsopplegget med tilgang til gode fasiliteter.
Dagene ble stort sett startet før frukost med basisøkt med
stretching og skadeforebyggende øvelser i treningsstudioet,
og fulgt opp med to fotballøkter – en formiddag og en ettermiddag.

Bak f.v.: (M. Valland),Geir Håkon Valland,Gudmunda Brynja Oladottir, Matilde Alsaker Rogde,Maren Knudsen, Gry Tofte Ims,
Line Krogedal Smørsgård, Marie Bakke, Sondre Ims Midten fra venstre, Eliza Campbell, Maria Hiim, Kristin Jondal Risnes, Lena
Soleng Hansen, Astrid Grøttå Ree, Susanne Vistnes. Framme f.v.: Tuva Hansen, Maria Min Xiu Sørenes, Karoline Surdal,Oda
Hove Bogstad. Ikke med på bildet. Birte Svines, Julie Merkesdal, Andrea Norheim, Maria Thorisdottir,Kristin Rage. Jon Pall
Palmason, Oliver Harder.
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KLEPP-HJERTET UTENPÅ H e i a
Klepp
BÅDE BLUSE OG KJOLE
Malvin Austli

Aud Rosseland – en Klepp-patriot som
i en alder av 71 år lever og ånder for
klubben. Vi sier gjerne om en person
at han/hun «spiller med hjertet utenpå
drakten». At Aud har «Klepphjertet
utenpå både bluse og kjole» kan det
ikke være noen tvil om!

Aud har jubileum i år, men før vi kommer inn på hennes
nå 20-årige ansettelse i Klepp IL, må vi finne mer ut om
hennes «tidligere liv» Aud er gardsjente fra Friestad, født i
1944 – eller «under krigen» som vi sier. «Jeg begynte i Klepp
IL som 7-åring i turnen, og var med der i 7 år», forteller Aud.
«I 1959 begynte jeg å spille håndball. Jeg var da 15 år og spilte
på A-laget i to år, blant annet sammen med Aud Kyllingstad
og Maria Bore», sier Aud videre. «Etter Folkeskolen og
Framhaldsskolen gikk jeg på Handelsskolen på Bryne, var
liksom det alternativet det var for meg».
Etter Handelsskolen skulle Aud ha seg jobb, året var 1961.
Jakob Haugstad på Vigrestad søkte etter en person, ikke til
lefsebakeriet, men til konditoriet. «Hvordan søkte man på
jobb i 1961», lurer jeg på. «Det var i alle fall ingen fin CV som
lå til grunn slik det er i dag», Aud ler godt slik hun så ofte
gjør. «Med kopi av vitnemål og en skriftlig søknad kjørte mor
og far meg til Vigrestad for å møte på intervju», mimrer Aud.
Hun fikk jobben, men tror det utslagsgivende var «referansen» som Jakob Haugstad hadde søkt opp. «Han kjente nemlig lærer Sandve som var nabo hjemme på Friestad. Haugstad
hadde snakket med han og fått vite at jeg var «veldig goe te
å luga», som nok i hans øyne betydde at jeg var gode til å
jobba», mener Aud og har nok rett. Hun er kanskje den eneste
17-årigene som med skussmålet «veldig goe te å luga» har fått
jobb med ansvar for å bestyre et konditori?
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Etter ca 8 måneder i Sidney, Montanta, gikk turen til
California. «Der var det flere lokale jenter som også var Au
Pair, og jeg var ikke alene norsk lenger. Det var en veldig gild
tid jeg hadde i California. Familien jeg var hos var fantastisk,
blant annet slapp jeg å sitte barnevakt og hadde fri om kveldene», mimrer Aud. «Jeg ble der i over 1 år, så da hadde jeg
vært nærmere 2 år i Statene. Mor og far satte som betingelse
for at jeg fikk reise, at jeg skulle være der i 1 år. Så da det
nærmet seg 2 år kom billettene i posten, mor og far ville ha
sin eneste jente hjem igjen», forteller Aud. Ja slik var det den
gangen….
Da Aud kom hjem i 1965 begynte hun på Stavanger
Husflidskole, «jeg måtte jo kunne sy», sier Aud med glimt i
øyet. Deretter var det 1/2 år på Husmorskole på Helleland.
«Det var også en veldig kjekk tid, bodde på internat og vi
hadde et utrolig godt samhold vi som gikk på skolen». Etter
endt skolegang søkte Aud jobb på Judith, Bryne, hvor hun var
fra 1967 til 1969.

Jeg har tidligere spurt Aud om å få ta en prat med henne
for KleppAktuelt. Det har hun ikke villet, «du får spørre
noen andre» har hun svart, og kanskje foreslått noen navn
for meg. Men denne gang ble svaret ja. Aud er altså Aud
Rosseland, men jeg antar at for de fleste, både i Klepp IL og
utenfor, er hun bare «Aud». «Da kommer du hjem til meg, så
skal du få kaffe og kake», sa Aud da vi gjorde avtalen, og slik
ble det – kaffen var god og kaken smakte utrolig godt.
Vi sier gjerne om en person at han/hun «spiller med hjertet
utenpå drakten». Før denne praten med Aud visste ikke
jeg om hun hadde spilt i Kleppdrakt noen gang (det har hun
altså), men at hun har «Klepphjertet» utenpå både bluse og
kjole, ja det kan det ikke være noen tvil om! En ekte Klepppatriot som lever og ånder for klubben.

det å hive seg uti det og snakke engelsk som best jeg kunne,
men man lærer jo fortere på den måten», sier Aud.

«Jeg ble på Vigrestad i to år», forteller Aud, «bodde i samme
bygg som jeg jobbet. På fritiden spilte jeg håndball i Vigrestad,
og hadde en kjekk tid der. Jeg ville imidlertid videre, og fikk
en mulighet til å reise til Statene som au pair til Sidney i
Montana. Som 19-åring var det både stort og skremmende.
Vi hadde ikke TV og hadde ikke sett hvordan det var «over
there», at det var storslått, ja det hørte vi jo.» Aud mimrer
om reisen med fly til New York. «Å komme med fly innover
New York om kvelden er et syn jeg aldri glemmer, vi fløy
og fløy det var jo lys over alt, inntil flyet landet på Kennedy
flyplassen. Der ble jeg møtt av en person som skulle hjelpe
meg videre, men jeg måtte vente i to timer før hun kunne ta
meg til neste fly. De to timene gikk fort», forteller Aud. «For
en ung jente fra «Friest» var det utrolig spennende å sitte der
og se på «hele verden» gå forbi meg. Det var både muslimer,
japanere, cowboyer og andre, jeg var overgitt».
Aud kom seg fra New York til Billings, den største byen i
Montana hvor flyplassen lå. Men det var et godt stykke fra
Billings til Sidney hvor Aud skulle være Au Pair. «Transporten
ble løst ved at jeg ble hentet i vertsfamiliens private fly.» «Så pass», sier jeg ikke så lite imponert. «Jeg hadde en tante
som var gift og bodde i Montana, men et godt stykke unna
Sidney», forteller Aud. Når Aud skulle besøke tanten, hvordan
tror dere det skjedde? Jo selvsagt ble hun fløyet dit av vertsfamilien sin! Aud fikk i ung alder oppleve «Unaiten» slik vi
andre bare har hørt historier om – «litt overdrevne historier»
- trodde jeg.
«Hvordan var dine engelskkunnskaper Aud, du hadde vel
hatt en del engelsk på skolen?» - lurer jeg på. Aud ler godt –
igjen – «nei mine engelskkunnskaper hadde jeg fra det lille av
engelsk undervisning vi hadde på Framhaldsskolen. Så da ble

Ikke lenge etter hun kom hjem fra Statene oppstod kjærligheten. Det ble Aud og Harald, og de giftet seg i 1968. Tror du
de slo seg til ro med hus og hjem da? Nei da, i 1969 søkte de
seg hyre og dro til sjøs. De første 20 måneden seilte de for
rederiet Brødrene Olsen, Stavanger, en 33.000 tonner tankbåt som het Kongsgård. Så ble det Berge Sigvaldo, malmbåt
og Berge Comander, supertanker 220 000 tonn, begge hos
Sig. Bergenesn d.y. Vi gikk bl. annet Persiske Gulf-Europa,
Karibien-Statene og Chile - Japan og fikk oppleve mye. Båten
hadde et mannskap på 32, og vi ble veldig godt sammenspleisa. Jeg gråt hver gang noen mønstret av, da jeg regnet
med aldri å få se de igjen. Jeg ble etter hvert vant til det, og
jeg sluttet med grininga», sier Aud. «Arbeidsdagene var lange,
10 timer hver dag, 7 dager i uka», sier Aud og minnes livet på
sjøen som en veldig gild tid.

En ettermiddag jeg kom på Stadion slo lukten av grønsåpe i
mot meg da jeg åpnet døren. På kjøkkenet stod «fjoge» Aud
med vaskekluten og ønskte velkommen. Det var selvsagt hun
som hadde ordnet opp. Harald var med og fikk ryddet bort alt
som tok plass og det ikke var bruk for.
Og dette er Aud i «et nøtteskall», som vi sier, hun er ikke redd
for å ta i et tak. Er det arrangement på Stadion er Aud stadig
å se i kiosken, serverer kaffe og vafler, og får gang på grillen
rett som det er, det ordner ofte Harald. Kontaktnett har hun,
og får hjelp av andre positive medhjelpere. Det skaper sosial
trivsel, men også «penger i kassen» - som Aud er opptatt av.
Dette bladet du holder i handa nå, har uten tvil Aud mye av
æren for er blitt det gode produktet som det er. Det ligger en
stor jobb bak å lage KleppAktuelt. Hun skal få gruppene til
å skrive om det som skjer, og koordinere innlegg og bilder,
men ikke minst selge annonser til bladet. Aud gjør her en
kjempeinnsats, og det gir gode inntekter til Klepp IL!
Aud er glad i å reise, og det blir årlige Sydenturer. I tillegg
reiser Aud turer alene til USA for å besøke sin gode venninne
som ble igjen der. «Men de to viktigste reisene jeg og Harald
har gjort i våre liv, er når vi har reist til Columbia i forbindelse
med adopsjon». I 1982 reiste de for å hente hjem datteren
Silvia Constanse, som da var seks måneder. Fem år senere reiste de på nytt for å adoptere åtte år gamle Pedro Alexander.
«Barna har gitt oss så utrolig mye glede og innhold i livet, og
nå har vi også fått tre fantastiske barnebarn», sier Aud stolt
– noe hun selvsagt har all grunn til å være!!
«Vi trives også godt i husvogna vi har hatt på Brusand de
siste 10 år, den blir mye brukt. Det er nærme og greit, og trenger ikke planlegges – finner vi på det så reiser vi», sier Aud.

Den videre arbeidskarrieren fortsatte Aud i firmaet Trimatic
AS, det var Kleppmannen Jan Pollestad som grunnla selskapet. «Der ble jeg i 25 år og trivdes veldig godt». Hun minnes
at da den hydrauliske styringen for fórhøstere ble oppfunnet,
var det fullt kjør i selskapet, og en stor kundekrets over hele
landet i mange år. «Mot slutten gikk jeg ned i arbeidstid, og
begynte å jobbe i Klepp IL på deltid med 2,5 dag i uken.
Da var året 1996, og siden har Aud vært ansatt i Klepp IL. «Jeg
har jobbet med flere daglige leder, styrer og ledere ellers i
klubben. Noen år var jeg også daglig leder selv, men jeg liker
meg best i «administrasjonen».» Aud sier hun føler seg privilegert som har fått jobbet i Klepp IL i så mange år. «Jeg kan
ikke få skryte nok av og takke alle de fantastiske personene
som bruker fritiden sin i idrettslaget, det er viktig for meg å
få si. Det har vært og er fortsatt en stor inspirasjon for meg,
og gjør det så gildt å jobbe. Jeg tror ikke alle vet om den uvurderlige jobben folk gjør i sin fritid for klubben. Det er plass til
flere så det er bare å komme», er Aud sin oppmoding, og det
er ingen tvil om at dette kommer fra hjertet.
«Nå jobber jeg 60%, men kan bli mer hvis det er behov for det.
Så blir det jo litt dugnad utenom» sier Aud. Det siste kan jeg
bekrefte! For kort tid siden hadde kjøkkenet på Stadion behov
for en skikkelig rengjøring, hadde flere av oss konstatert.

Aud har også god lyst til å trekke fram to fantastiske år hun
hadde da Silvia spilte på Klepp J15/16 i 1997/1998. «Jeg var
oppmann og vi ble en veldig godt sammensveiset gjeng, både
spillere og foreldre - Norway Cup var et høydepunkt – så
mange gilde mennesker!», minnes hun. «Folk må engasjere
seg, det gir deg så mye tilbake. De årene kommer jeg aldri til
og glemme, du får ikke slike opplevelser så lett igjen», sier
Aud – og det er ikke vanskelig å forstå at hun virkelig mener
det..
Da jeg var ferdig med praten og skulle gå, spurte jeg Harald
hvordan han og Aud hadde truffet hverandre, «det var
vel kanskje på dans det»? «Stemme det, dansen på Sola i
«Svetteboksen»», svarer Harald kontant. «Jeg dultet borti
en kammerat og pekte; ser du henne? Hun må det bli eller
ingen» Og slik vart det. Takk for en veldig hyggelig og interessant prat Aud!
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10. året på rad
Aquarama cup Kristiansand 22.-24.4.

Folksomt på
tribuen og mye
Kleppfolk. Noen
heier, noen fletter og noen gjør
begge deler.

Klepplaget tar
siste heiarop.

Håndball er mer enn kamp om ball,
mål og poeng. Det er sosialt samvær,
opplevelser og det å kunne være en
del av noe mer enn ditt eget lag. Å ha
en felles håndballtur på tvers av alder
for å bygge samhold og vennskap
i og mellom lag er noe som vi har
vektlagt i de siste årene. Årets tur til
Kristiansand kunne ikke blitt mer vellykket enn det den ble.

145 spillere, trenere og ledere satte seg i de 3 bussene
tidlig fredag ettermiddag med kurs for sørlandets hovedstad Kristiansand. Vel framme var det å finne plassene på Gimle skole, en skole vi etter hvert har blitt
godt kjent med ettersom vi har bodd her de siste 3 åra.
Etter utpakking og tilrigging var det opp i sovepose og noen
timer søvn før den store kampdagen. Om alle var sovnet eller
ei vites ikke, men en kald tur ut i Kristiansandnatta ble det
for alle når brannalarmen gikk kl 24.00. Om det var det beryktede «Grim» spøkelset som utløste var det ingen som fant ut.

Lørdagen er en hektisk dag. I tillegg til kamper i en eller flere
av byens haller rakk noen en tur i Dyreparken mens andre
dro i Aquarama badeland. På kvelden var det for første gang
cupshow. Det var god «svung» i Gimlehallen når flere hundre
ivrige håndballspillere var i festmodus. Turneringens siste
dag er dagen for sluttspill for de eldste. Noen måtte nøye
seg med en kamp mens andre fikk flere. Viktigst på en slik
håndballtur er å gi alle gode opplevelser. Målet om pokaler og
heder og ære skal overskygges av det å gi gode opplevelser. Av
de Klepplagene som kjempet om metall var det J12 og J15 som
tok seg til b-finale. J12 gikk til topps, mens J15 måtte seg slått.

Håndballgruppa vil rette en stor takk til alle trenere og lagleder som har bidratt stort til at turen ble vellykket. Uten god
organisering går det heller ikke bra. Også kjekt å se så mange
foreldre på tribunen og at så mange velger å legge en byhelg
til sørlandet denne helga er ekstra kjekt.
Og vi er klar igjen om et år.

Flere bilder > > >
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Tormod Malmin, Morten Kyllingstad, Simen Johannessen,
Håvard Langeland, Anders Lunde, Konrad Taksdal.
Runar Taksdal, Eirik Bergli, Emil Håland, Elias Valen,
Oskar Abusevic.

Bak fra venstre. Synne Hebo, Thea Eikeland Hodne,
Åshild Moen, Cassandra Breialnd, Line Rødland,
Ariel Fatnes, Tuva Reima, Jenny Svarstad, 		
Selma Vemmested, Julia Kamecka,
Foran. Charlotte, Eli Salte Gausel, Amalie Knutsen,
Anja Ingebrigtsen, Ida Engelsgjerd, Kine Oftedal,
Ida Sveinsvoll, Kine Refsnes, Siri Undheim, Lina Sunde.

Synne Hebo, Kine Oftedal, Ida K Engelsgjerd, Lina Sunde.

Jenter 11 etter premieutdelingen. (Sjå framsida av bladet)
På bildet er (tilfeldig rekkefølge)
Anastasia Popovic, Tiril Eldøy Salte, Mina Remseth, Ingrid
Bø, Thea Rosland, Åsne Galland, Isa Håland, Christine
Undhammer, Telina Tingvik, Maren Njærheim, Hanne
Hovda, Ingeborg Tveit Erga.

zzz

LIVET SOM KLEPPSPILLER
Ronny S. Egelandsdal
Playmaker og skribent, Klepp Herre A

Mitt navn er Ronny S. Egelandsdal
og jeg spiller på Klepp sitt herrelag
i 4.divisjon. Jeg bor på Vigrestad og
reiser til Klepp 3 ganger i uken for å
trene og spille kamper. Vi møter alltid
minst 10 minutter før treningen starter
så vi kan ”drøsa litt”.
Trenerne tar også å går igjennom dagens trening rett før vi
går ut. Samhold og trivsel er viktig på ett fotballag og det vil
jeg si er svært bra her på Klepp. Vi er seriøse på trening når
vi skal men har det også morsomt når muligheten byr seg.
Treningsinnholdet varier fra trening til trening så vi ikke
skal bli lei, og mine favorittøvelser er firkant, skuddtrening
og spill.

Og så var festen over!
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Når vi spiller hjemmekamper møter vi 75 min før kampen
starter. Da kan vi forsyne oss av kaffe, litt frukt og kjeks for
de som ønsker det. Draktene henger der vi har våre ”faste
plasser” og alt er tilrettelagt for at vi skal ha en optimal oppladning til kamp.
Vi har svært godt støtteapparat som består av flere forskjellige karakterer. Alle disse er med på å bidra til det gode miljøet som er på Klepp. Herrelaget hadde ikke vært det samme
uten disse.
Jeg trives veldig som Kleppspiller både på og utenfor banen.
Vi har flere sosiale aktiviteter utenom trening som blant
annet bowling. Vi har også vært på hyttetur på sørlandet. Jeg
gleder meg til fremtiden på Klepp.

Støtt våre sponsorer! De støtter Klepp IL
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FRA POLEN TIL KLEPP
Det begynte med en vill ide, så ble
ideen en mulighet og etter noen måneders prosess hadde håndballgruppa
for første gang ansatt en breddetrener.
Bakgrunnen for ansettelsen var den svært krevende hallsituasjonen. Mens det er kamp om hvert minutt i hallen fra
17-20.30 så var hallen mye ledig fra skoleslutt og fram til
17.00. Så reelt sett var valget å avvise spillere eller ansette
trener. Sånn begynte snøballen å rulle.
Det var gjennom vårt klubbsamarbeid med Viking Tomek
Ziacharski (omdøpt til Tom her på Klepp) sitt navn dukket
opp. Den unge polakken hadde vært og trent med Viking
mens han besøkte sine foreldre på Jørpeland. Det var bare
godord å høre om Tom og i møte med han fikk vi bekreftet
inntrykket av en sympatisk, rolig og svært pliktoppfyllende
mann.
Tom har trent våre lag fra 12-15 år. Treningsgruppene har
ofte gått på tvers av alder og kjønn og på den måten har vi
fått utnyttet ressursene fullt ut. Han har fulgt G14 spesielt, et
lag som før sesongen meldte seg opp på høyeste nivå og som
mistet trener til studier like før sesongstart.
Så hva får en polakk å flytte til Norge og trene håndballag i
Klepp IL? Best til å svare på det er Tom selv.
Hvorfor flyttet du til Norge?

og de har stor framgang. Å jobbe i Klepp er den beste jobben
jeg kunne hatt.
Hva er den største forskjellen på barne- og ungdomsidrett i
Norge og Polen? Den største forskjellen er at barn i Norge trener flere idretter. Fotball, håndball, svømming uten at det er
noe problem. De ser ut til å ha energi til å trene flere idretter.
Barna er nokså like, men for meg ser det ut som om norske
barn har større intensjoner med idretten.
Dine tanker om neste år? Jeg ønsker å fortsette på Klepp og
se barna utvikle seg. Å bruke min kunnskap om håndball og
se at de blir bedre og bedre dag for dag. Så håper jeg å få min
kone til Norge slik at jeg kan bosette meg på Klepp. Jeg liker
å jobbe med idrett, spesielt håndball. Jeg liker å hjelpe folk å
komme i bedre form.
Tom giftet seg sommeren 2015 like før han flyttet til Norge.
Kona ble igjen i Polen for å fullføre studier samt fortsette
sin håndballkarriere. Kona Alicja har spilt i toppdivisjonen
i Polen og spiller nå på nivå 2 etter at hun var skadet en
periode.
Tom er idrettsutdannet i Polen med spesialutdanning rettet mot barn. Han har trenerlisens i håndball og fotball
samtidig som han er utdannet personlig trener og fitness
instruktør. Han har vært innom yngre landslag i Polen.
Håndballkarrieren i Norge har det dessverre ikke blitt noe
av. Byråkrati og krav om overgangssummer fra moderklubb
i Polen har foreløpig gjort det umulig å få frigitt spillerlisensen.

Hvordan har det vært å jobbe i Klepp IL?

Tom har dette vårhalvåret gått på norsk kurs og vi ser at han
har hatt stor framgang med språket. «Foreløpig så er det lettere å forstå enn å snakke, men dialekten gjør at alle ikke er
like enkle å forstå.» Men fra å bare kommunisere på engelsk
går det nå både sms og meldinger på norsk så læreviljen er
absolutt tilstede.

Å jobbe i Klepp IL er fantastisk. Jeg har møtt mange hyggelige
og svært positive mennesker. Fantastiske barn, de lærer fort

Trenere og lagledere og vi andre som er engasjert rundt
håndballen kan ikke få skrytt nok av jobben Tom har gjort.

Første gang jeg var i Norge var for noen år siden. Norge gjorde
et godt inntrykk. Etter det startet jeg planleggingen med å
flytte til Norge. Jeg fikk kontakt med Viking og jeg var på prøvespill. Jeg ville prøve noe nytt.

Toms inntreden har løftet håndballgruppa. I tillegg til at vi
har avlastet foreldretrenerne, utnyttet hallkapasiteten har
han tilført trenerkompetanse vi bare kunne drømt om. De
fleste lag har trent 3 ganger i uka + kamper, to av disse har
Tom hatt mens foreldretrenerne har hatt den siste i tillegg til
å følge de på kamp. I denne sesongen har han spesielt fulgt
opp g14 som har vært 20 gutter og hatt lag på begge nivå.

Avtalen med Tom for neste sesong er snart i boks. I dag jobber han 50 % i Klepp IL, dvs at Tom er svært interessert i en
jobb, helst på morgen/formiddag. «Jeg er hardarbeidene og
ikke redd for utfordringer. Jeg tar alt av arbeid.»
Håndballgruppa kan skrive under på den beskrivelsen. I tillegg er han en flott, omsorgsfull og svært sympatisk person
som gjennom året har imponert oss stort. Kjenner du noen
som har bruk for en arbeidsom mann så ta kontakt.

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS
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OLIVER HARDER
Else Karin Stangeland
Leder Klepp kvinner elite

Født 31-1.1986 kommer fra New
Zealand og er assistent trener for Jon
Pall. I tillegg er Oliver hovedtrener for
Team Klepp og J 19 NM laget. Oliver
er også involvert rundt Gutter 13 laget
til Klepp.
Oliver kommer fra trenerjobb i Amazon forrige sesong.

SEIER I KVIA-SERIEN - J15
”15 spente Klepp-spelarar, trener
Gitte Stangeland (for anledningen i
russedress), samt ein stor heiagjeng,
stilte i Nye Loen på Nærbø laurdag
den 9.april klar for J-15 finalen i Kviaserien.
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På den andre banehalvdelen sto Eiger, eit lag som Klepp
hadde tapt 2-5 mot i gruppespelet.
Det blei ein velspilt og svært jamn kamp, med to heiltente
lag på banen. Klepp starta best, og gjekk tidleg opp i leiinga med eit mål av Chonlada Eide. Ikkje lenge etterpå
utlikna Eiger til 1-1, eit resultat som haldt seg ut omgangen. I 2.omgang var det Klepp som scora det første målet,
eit flott langskudd av Maria Hermansen. Men Eiger ga seg
ikkje, og utlikna til 2-2. Det resultatet haldt seg til langt
ut i andre omgang, då Klepp fekk frispark etter ei felling
like utanfor 16-meteren til Eiger. Frisparket satte Evelina
Bojadzic lekkert i mål. 3-2! Kampen var inne i dei aller siste
speleminutta, då Eiger igjen scora mål. 3-3! Spenninga var
uuthaldeleg, og det såg ut for at det gjekk mot Golden
Goal og ekstraomgangar. Men 1 minutt på overtid vart
ein Klepp-spelar felt på skothald frå mål. Evelina Bojadzic
gjorde seg nok ein gong klar for frispark. Frisparket var ei
perle av eit skot, plassert heilt oppe i krysset. 4-3!!! Like
etterpå bles dommaren i fløyta, og seieren var eit faktum.
Fantastisk innsats og spel av jentene! Gratulera så masse
med seieren!

Oliver har ikke vært hjemme i New Zealand på 9 år. Familien
holder han kontakt med på Skype. Oliver drog til USA i 2008
og siden har han vandret litt rundt med studier og jobb.
Utdannelse/Jobb
2008-2010 NJIT New Jersey Institute of Technology.
2010-2012 Maestro Soccer Academy USA, China 2013
trener Beijing på guttesiden.
Yale university USA
trener 2015.

2014-2015, Amazon assistent/hoved

Bachelor of sport fra New Zealnd,diplom at Athletic
Development leadership, NZ, Uefa Football Management New
Course Uefa.
Uefa –B lisens er gjennomført og Oliver har søkt seg inn på
Uefa A lisens hvor han i løpet av kort tid vil få vite om han har
komt inn. I tillegg NFF C lisens og forskjellige fotballrelaterte
kurs fra NZ og Amerika.
Oliver sin største drøm som ung var å bli fotballtrener, alle
drømmer er som kjent oppnåelige hvis en bare vil ”nok”.
Oliver har siden ikke sett seg tilbake. Da visumet gikk uti 2014
måtte han se seg om etter andre alternativer. Trenerjobb
i Amazon Grimstad dukket opp og han slo til. Han skulle
være assistenttrener i klubben, men da hovedtrener ble
sykemeldt ble han hovedtrener. Dette var en utfordring i seg
selv, Amazon hadde 8 spillere og han måtte bygge et nytt lag.
Foruten å være trener i Amazon jobbet han i samarbeid med
Agder Fotballkrets med kartlegging av spillere i regionen og

var hovedtrener
for kretslaget på
jentesiden 14-16
år. Han er stolt
over å ha bidratt til at det ble laget et kretsprogram som gikk
fra oktober-mars, hvor 40 jenter trente sammen hver uke.
Spillerne kom fra Lyngdal i nord til Grimstad i sør. Amazon
hadde en tøff sesong som endte med nedrykk til 1.divisjon.
Litt surt synest Oliver da Amazon aldri låg på nedrykk i løpet
av sesongen, avgjørelse falt 5 min. på overtid i Harstad og
Medkila fikk kvalikplassen.
Hvorfor Klepp spør vi Oliver? Jeg liker å reise men flyttet ikke
for di Amazon gikk ned. Jeg fikk en forespørsel fra Jon om
jeg kunne tenke meg å komme til Klepp. Vurderte frem og
tilbake og tenkte at det ville bli kjekt å komme til en klubb
hvor flere personer var involvert. I Amazon var jeg helt alene
og trente et lag, i Klepp er vi flere og her har vi en klubb å
være sammen med.
Hva er inntrykket så langt? Jeg synes vi har fått til en god
fordeling på trenersiden, Klepp satser på 2 fulltidsengasjerte
trenere, og vi full kontroll på hva som skjer på spillersiden.
Jon har det overordnede ansvaret, jeg bidrar mer på feltet.
Jon har fått inn en ny assistent som ser ting med andre øyne.
Jeg er fornøyd med laget, gruppa er bra.
Vi er glad for at Oliver valgte å tre inn i vår stab som trener i
Klepp IL og ønsker både Oliver og resten av trenere, ledere og
spillere lykke til med 2016 sesongen.

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
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Vi er veldig opptatt av rollen vi innehar som viktig samfunnsaktør og betydningen av denne. Dette er selvsagt også
med i beslutningsgrunnlaget vårt når vi velger å være med
som samarbeidspartner for Klepp IL samt mindre aktiviteter
i distriktet. Vi tror at vår rolle og betydning som bedrift skal
fortsette inn i fremtiden, det er vår plan og visjon. Og selvsagt at den lokale forankringen i Klepp selvsagt fortsetter,
men at vi samtidig er bevisste på at vi er en del av Rogaland
og også er en nasjonal entreprenør. Block Berge Bygg skal
være en fremtidsrettet entreprenør med kontakt i våre røtter
– fortsatt!
TLE: BBB har eksistert i 50 år. Er det noen merkedatoer i
denne tiden som har gjort BBB til det der i dag?

TLE: På dette tidspunktet i samtalen er det frem med jubileumsboken. BBB feirer 50 år i 2016 og det er en stolt administrerende direktør som begynner å bla i historien. Som
han selv er en viktig del av, på tross av at det ikke er hans
fokus. «Med historien inn i fremtiden» står det på omslaget.
Når man blar seg igjennom er det tydelig at det ikke bare er
et generert slagord, men noe som faktisk har stor betydning
i bedriften.

Administrerende direktør Yngvar Karlsen, BBB

SAMARBEIDSPARTNEREN
Thomas Langholm Engen

Fra 2013 har Block Berge Bygg vært en av Klepp IL’s største
samarbeidspartnere. I selskap med generalsponsor Jæren
Sparebank og Coop Klepp representerer de ikke bare de
største samarbeidspartnerne til Klepp IL, men også tre av de
viktigste bedriftene på Klepp og Jæren. Administrerende
direktør Yngvar Karlsen har vært entusiastisk i sitt samarbeid med Klepp IL fra dag en, og vi ønsker å sette oss ned
med Yngvar for å høre om status i BBB og tankene fremover.
TLE: Yngvar Karlsen, du er administrerende direktør i Block
Berge Bygg. Hvor lenge har du hatt stillingen og hva brakte
deg til Jæren?
YK: Jeg er vokst opp i Grimstad, hvor jeg også gikk ingeniørskolen. Når jeg gikk ut begynte jeg i entreprenørbransjen,
men en kompis i Rogaland klarte å lokke meg nordover, hvor
jeg arbeidet med betongplattformer på Jåttåvågen. Dette var
i 1980 og fem år senere, i 1985 startet jeg i Block Berge Bygg
hvor jeg har vært siden. Jeg startet som byggeleder før jeg beveget meg inn på salg og prosjektutvikling. Jeg ble etterhvert
leder av avdelingen, frem til jeg overtok som administrerende direktør i august 2008. Akkurat når finanskrisen kom,
perfekt timing! Tidligere direktør Eivind Olsen spøkte med at
«Eivind gikk, Yngvar og finanskrisen kom». Men det er godt
det var oss – vi har rygg til å bære det!
TLE: Arbeidsmarkedet i Rogaland har tatt store vendinger
det siste året. Hva er dine tanker rundt dette? Er det en
nødvendig justering og hvordan ser du Klepp og Rogaland
om fem år?
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YK: Fra år 2000 til i fjor (2015) har det vært en vedvarende
opptur i Rogaland noe som i seg selv er veldig spesielt.
At det kommer en økonomisk korrektur med jevne sykluser,
si kanskje hvert syvende år, det er det normale. At kurven
bare skulle peke oppover er veldig unormalt. Vi kjenner alle
årsaken til at kurven holdt seg stigende, det var veldig avhengig av oljeprisen til enhver tid og når den holdt seg høy førte
dette til veldig gode tider i Rogaland. Men medaljen har en
bakside, den førte også til at kostnadene ble veldig høye sett
i sammenheng med resten av samfunnet. Da blir det veldig
tungt når oljeprisen ble så lav som den ble.
Korreksjonen var rett og slett nødt til å komme, det fungerer
litt som tyngdekraften, alt som går opp kommer ned. Sett
i et helhetsbilde for Rogaland er nok dette i det lange løp
positivt, en naturlig normalisering, men på enkeltpersonnivå
kan tider som dette være svært utfordrende.
TLE: Block Berge Bygg er definitivt en hjørnesteinsbedrift i
Klepp kommune, noe vi i idrettslaget definitivt merker. Hva
er planene for bedriften i fremtiden?
YK: Block Berge Bygg har drevet entreprenørvirksomhet fra
denne adressen i 50 år. På disse årene har vi omsatt for 23
milliarder kroner i dagens kroneverdi og hele 700 mennesker har fysisk arbeidet her. I tillegg til dette er det selvsagt
tusenvis av mennesker i nærdistriktet som har blitt berørt
av virksomheten på en positiv måte, bare tilretteleggingen
for gründervirksomhet er en enorm effekt. Med stor omsetning har selvsagt Block Berge Bygg bidratt både direkte og
indirekte til kommunekassen!

YK: Bilde på omslaget er fra Østre Bydel i Stavanger, nærmere bestemt Haugesundsgata. Dette er også det nyeste
bygget vi har ferdigstilt. Det er utbygging av et helt kvartal
med leiligheter, butikker for blant annet Coop-kjeden samt
parkeringsanlegg.
I første kapittel «Et spennende møte» ser vi starten på eventyret Block Berge Bygg. Våren 1966 møtes skipsreder Sigval
Bergersen, eier av rederiet med samme navn, og Gunnar
Block Watne. De bestemmer seg for å slå sammen krefter og
etablere selskapet Block Berge Bygg, hvor Block Watne skal
stå for de fysiske byggene, Sigval Bergersen det tekniske.
Visjonen var å «drive byggevirksomhet, herunder leie, kjøp
og salg av bebygget og ubebygget grunn, samt å delta i andre
virksomheter med lignende formål». Dette var selvsagt starten og representerer jo da den aller viktigste datoen!
I 1980 blir selskapet omgjort til et AS, hvor Block Watne eier
100%. Fremover har selskapet flere eiere, Westco-gruppen
samt «Skartveit og Hodne». I 1999 kjøper Veidekke konsernet Block Berge Bygg, de er fremdeles eiere den dag i dag.
Veidekke, som Norges største entreprenørselskap og i tillegg
en stor Skandinavisk aktør betyr mye for firmaet. Dette førte
til større kapitalressurser og gjorde at vi kunne investere 350
millioner i egne fabrikkanlegg. Samtidig ga dette oss tilgang
til et større marked og gjorde at vi kunne bruke spisskompetanse i konsernet som strekker seg langt utover hva vi kunne
gjøre bare fra dette bygget!
Det første bygget vi bygget for Statoil var høyhuset i Lagårdsveien. Dette førte til at vi i årene som kom bygget mye for
Statoil, dette var selvsagt veldig viktig for oss. På slutten av
80-tallet når børskrakket inntraff ble byggemarkedet i Norge
halvert. Da bygget Block Berge Bygg 20 bygg i Stockholm og
hele 328 leiligheter i Israel. At vi klarte å strekke oss utover
landegrensene og hente oppdrag gjorde at vi kunne opprettholde byggeaktivitet og beholde kompetansen i firmaet.
TLE: I 2013 valgte dere å gå inn som samarbeidspartner
av Klepp IL. Var dette basert først og fremst på geografisk
plassering? Om nei, hvorfor valgte dere å gå inn som en av
Klepp IL’s største sponsorer?
YK: Det er selvsagt ikke tilfeldig at vi valgte å bli samarbeidspartner for Klepp IL. Vi ønsket, og ønsker fremover, å se på
det som et felles samarbeidsprosjekt. Det å bygge en merkevareverdi på tvers av Block Berge og Klepp IL betyr mye!

Det ligger det veldig godt til rette for da vi føler vi deler mye
verdier! Derfor tar vi dette samarbeidet veldig seriøst internt
i bedriften. At vi ligger i Klepp Kommune hadde selvsagt
en stor betydning, det sier seg selv. Når vi ligger i Klepp var
Klepp IL den naturlige samarbeidspartneren for oss.
TLE: I 2016 forlenget Klepp IL og Block Berge Bygg 		
samarbeidet. Begge parter har ytret ønske om et enda
tettere samarbeid på flere fronter. Hvordan opplever dere
hos BBB det er å sponse Klepp IL? Og hva er deres tanker
om samarbeidet i årene som kommer?
YK: Dette er et samspill. Vi opplever at vi har mulighet til
å dra veksler på kreativiteten og idrettsgledene som finnes
i Klepp IL inn i våre arrangement hos Block Berge Bygg.
Seneste på sommerfesten i år der flere av Kleppjentene stilte
opp på kundearrangement og hadde flotte konkurranser
med våre kunder. Dette ble veldig godt mottatt og jentene
fikk masse skryt for jobben de gjorde! Videre prøver vi å delta
aktivt på sponsortreff der vi kan treffe andre Kleppbedrifter
og bygge gode nettverk sammen med dem. Så ser vi at våre
ansatte også blir stolte når de ser BBB logoen på Klepp sine
utøvere og på Klepp Stadion. Personlig blir jeg også stolt!
Som sagt har vi som mål å styrke samarbeidet og finne flere
måter å bruke det enda mer aktivt på, for begge parter.
At BBB i fjor sommer maler verdens største takmaleri på vår
fabrikkbygning og kommer i verdens største medier samt får
besøk av mennesker fra Boston som er imponert over hva vi
har fått til, så gjør vi ikke dette bare for BBB sin del, men for
hele Klepp samfunnet!
TLE: Kristine Ellingsen har vært Klepp ILs nærmeste
kontaktperson for vårt samarbeid. Kristine har jobbet i en
årrekke for BBB og Klepp IL har alltid satt pris på samarbeidet. Hva betyr det å ha slike lojale medarbeidere, er det
viktig med slike kontinuitetsbærere i bedriften?

Igjen blar Yngvar opp jubileumsboken og viser Kristine
Ellingsen og historien om hva de ansatte betyr for bedriften.
Hver seksjon i firmaet har fått sitt eget kapittel.
YK: Her ser vi de forskjellige avdelingene i Block Berge Bygg,
alle representert ved en viktig person. Kristine Ellingsen som
administratoren, Jan Arvid Johansen som selgeren, Harald
Kuven som montøren, Nils Helge Slethei som hovedtillitsmannen, Preben Voll Hansen som lærlingen og meg som
lederen.
Alle representerer dedikasjon til avdelingen de jobber i. Alt av
fysisk utstyr, alt vi trenger å bygge kan du kjøpe for penger.
Men menneskekraften, den kan du ikke kjøpe, den kan du
ikke sette et tall på. Den må utvikles i samspillet i en bedrift,
med en god og solid kultur i bunn. Menneskene i Block Berge
Bygg betyr alt – ferdig snakka!

Det er tydelig at Yngvar Karlsen mener det han sier. Både om
betydningen av menneskene som hver dag kommer på jobb
i Block Berge Bygg sine lokaler, og av verdien som selskapet
har også utenfor regnearkene og årsrapporten. Hvor viktig
det er å ha slike hjørnesteinsbedrifter som ligger i førersetet
for verdiskapning. Klepp IL setter enormt pris på alle sine
samarbeidspartnere, store som små. For at idrettslaget skal
kunne tilby idrettsglede på alle nivåer, fra elitespill til barneidrett trenger vi regionenmed oss. Der har Block Berge Bygg
en av de viktigste rollene. Undertegnede takker for nok et
hyggelig møte på Block Berge Bygg og tar med seg en signert
utgave av jubileumsboken for 50-års feiringen. Og understreker høflig at det blir obligatorisk sengelektyre!
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Komitéen som har vært i sving siden i høst med
planlegging er:
Magne Hodne -

leder

Maren Løland -

sekretær

Reidun Skretting/Lene Kaspersen 		
teknisk komité

-

Bjørn Hatteland 				
- innkvarteringskomité
Nelly Engelsvoll/Dordi Horpestad 		
salg og bespisningskomité

KLEPP J16
ÅRETS SPILLER /
ÅRETS INNSATSPOKAL

-

I tillegg vil og må hele turngruppen «trø til» fra
fredag kveld til søndag, for det er et stort arrangement som krever mye folk. Dersom det er
noen, f. eks. foreldre til turnere som har lyst til å
bidra med klargjøring for overnatting på skolen
eller kiosksalg lørdag og søndag – ta kontakt
med noen i komitéen.
Om det er et stort og krevende arrangement
er vi likevel veldig glade for å få være arrangør.
Det finnes flere lag/foreninger som misunner
oss dette og kunne tenkt seg å vært arrangør,
men disse kommer fra kommuner som sier
konsekvent nei til lån/utleie av skoler og haller
for overnatting. Heldigvis er ikke Klepp en slik
kommune, og det er vi takknemlige for!
Magne Hodne

Barnas turnfestival, eller kretsturnstevne for barn som det het før,
skal i år arrangeres av Tasta Turn og
Klepp I. L. v/turngruppa. Dato for
begivenheten er 4. og 5. juni.

Da kommer det 486 unge turnere til Klepp, sammen med
109 foreldre og ledere. Det betyr at vi skal sørge for overnatting og bespisning for nesten 600 deltakere fra 12 ulike lag/
foreninger. Kleppe skule og Klepp idrettshall vil bli benyttet
til innkvarteringen.
Lørdagen vil gå med til trening på Klepps flotte stadion, før
en om kvelden samles i turnhallen for pizza, underholdning
og div. aktiviteter. På søndagen blir det tradisjonell defilering
med korps og greier fra Kleppe skule, via Stasjonsvegen til
stadion. Åpning av stevnet er kl. 13.00 og vi har heldigvis fått
ja fra ordføreren til å komme og hilse fra kommunen. Så blir
det flotte oppvisninger på kunstgraset.

Velkommen til «forsommerens vakreste eventyr» på Klepp stadion søndag 5. juni kl. 13.00!

TURN

F.v: ÅRETS SPILLER, Kristine Tveter, trener Karl jr. Nærland
og ÅRETS INNSATSPOKAL, Andrine Pallesen.

KLEPP

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

Bedriftsvegen 35, Klepp St. • 51 79 98 50 • post@grudebygg.no
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SPREKE UNGDOMMER PÅ
MORGENTRENING
Astri Grøttå Ree er en velkjent fotballspiller på Klepps damelag. Det dere
kanskje ikke visste er at hun er fysioterapiutdannet og to morgener i uka
trener spreke håndballungdommer.

To dager i uka er treningen i gang i Turnhallen kl 06.55.
Tirsdag er det guttene, torsdag jentene. Den 45 minutt
lange treningsøkta har fokus på basisferdighetene og har
til hensikt å styrke muskulaturen, øke bevegelighet og
bedre koordianasjon. Kanskje ikke det mest spennende
å bruke morgenen på tenker de fleste, men tilbakemeldingene fra ungdommen er svært gode og vår dyktige
instruktør både motiverer og veileder ungdommene på
høyt nivå.

Ideen om basistrening kom fra en velkjent trenerskikkelse, Thorir Hergeirsson. På spørsmål om hva vi burde
satse på av spillerutviklingstiltak var basistrening noe av
det viktigste vi kunne sette fokus på. Gjennom basistrening øves ferdighet som trengs når idrettekniske øvelser
skal løses, basis er med og forebygger skader i en alder det
mange sliter med knær og hæler når kroppen plutselig
skyter i været. Samtidig øves ungdommene opp til å trene
mer. De lærer å prioritere og må blant annet tidlig i seng
og være nøye med kosthold før og etter trening.
Etter basistreninga er det en kjapp dusj, en matbit og
skoleklare når første timer ringes inn. Basistreninga er
et spleiselag mellom foreldrebetaling og støtte fra klubb.
Hver spiller betaler 750,- i halvåret.

Astrid Grøttå Ree

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

Vi bygger

FRAMTIDEN
–stolt sponsor av Klepp idrettslag:

TOTALENTREPRISE
NÆRING

TOTALENTREPRISE
BOLIG

BYGGFORNYELSE

BETONG OG ANLEGG

BETONGELEMENTER

www.blockberge.no

26

27
27

Sommarkultur
Sommarkultur
i i
Kleppeloen
Kleppeloen

NCON
CO
AD
MADM

Søndag
Søndag
19.juni19.juni
2016 2016
gratis arrangement
Eit gratis Eit
arrangement
for alle for alle

I Kleppeloen:
I Kleppeloen:
Stortsal
mattelt,
sal avog
grillmat
drikke, ansiktsmaling,
Stort mattelt,
av grillmat
drikke,ogansiktsmaling,
ballongfigurar,
barneaktiviteter,
kulturinnslag
ballongfigurar,
barneaktiviteter,
kulturinnslag
med meir.med meir.
“Kulturrebus
over Hålandsmarka”
(kl 12.00-14.00)
“Kulturrebus
over Hålandsmarka”
(kl 12.00-14.00)
- vinn flotte
premiar
sponset av Næringslivet
i Klepp.
- vinn flotte premiar
sponset
av Næringslivet
i Klepp.

KLEPP IDRETTSLAG
HAR NÅ KJØPT INN
NYE KLEPPFLAGG.

PROGRAM:
PROGRAM:

16:00

Underholdning
Underholdning
Underholdning
Underholdning
Band Bonanza
Big Band Big
Bonanza
Rub A Dubs
Rub A Dubs
16:00 Madcon (Hovedscene)
Madcon (Hovedscene)

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

SAMARBEIDSPARTNERE:
SAMARBEIDSPARTNERE:

ARRANGØRER:
ARRANGØRER:
Klepp Kommune

Klepp Kommune

Idèreiser as - Reisebyrå i Verdalen på KLEPP!

DISSE KAN FÅS KJØPT
HOS OSS I TURNHALLEN FOR KR 250,-.

www.klepp.kommune.no
www.klepp.kommune.no

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

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
2
Tyskland - Kanal og Sykkeltur langs Rhinen og Main
3
Dubrovnik Kroatia eller Montenegro — fly og leilighet
4
Velvære med SPA i Ungarn velkjente - HEVIZ
5
Bratislava Weekend med Charterfly t/r
6
Island inkl. program - Blå Lagune, Gullfoss, Geysir
7
Julemarked
til Gdansk i Verdalen på
Idèreiser
as -weekend
Reisebyrå

18. mai - 24. mai
31.mai - 6. juni
24. juni - 8. juli
31. juli - 9. august
25. sept - 27. sept.
29. sept - 4. oktober
04. des - 6. des.
KLEPP!

Idèreiser as, Verdalsvegen 28, 4352 Kleppe, Tlf. 51425744
Vi Mobil.
hjelper909
deg77med
dine ønsker for reise for bedriften, personalet, styret, skoletur, pensjonist tur, dansetur,
141: Mail: ide@idereiser.no - www.idereiser.no
fagturen, golf-tur, jubileumstur, venninne- og gutteturen
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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:

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

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

Meierigt. 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000
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HÅNDBALLSESONGEN 2015/16

SESONG MED MANGE LYSPUNKT
Svein Axel Johannessen

Siste seriekamp er unnagjort, 150 spillere og ledere har tradisjonen tro vært
i Kristiansand på avslutningsturnering
og avslutningsfesten i Turnhallen ble
gjennomført på best mulig måte. Når
status gjøres opp kan vi se tilbake på
mange høydepunkter og samtidig se
at vi har skapt et bedre håndballtilbud
enn det vi hadde året før.
For første gang passerte vi 300 aktive håndballspillere og
med det har vi på få år doblet antall aktive. Vi har som en av
de første (?) klubbene i Norge ansatt en breddetrener. Tomek
sin inntreden i Klepp har hevet kvaliteten på treningsarbeidet, vi har avlastet foreldretrenerne og vi har ikke minst klart
å gi alle et tilbud i en hall som vi for lengst har vokst ut fra. På
plusskontoen kan vi også notere oss at vi for første gang på
ca 20 år hatt seniorlag på både dame- og herresida.
Basistreninga med fysioterapeut Astri G Ree to morgener i
uka, en med gutter og en med jenter, har fortsatt. En gruppe
av våre ungdomsskoleelever imponerer og møter opp hver
uke kl 06.55 og gjennomfører ei økt før skolen starter. Vi
må også trekke fram vårt håndball lag for psykisk utviklingshemmede. 34 aktive spillere fra hele Jæren gjør at vi
sannsynligvis er den klubben i Norge med flest spillere. Når
Landsturneringen blåses i gang på hjemmebane i Stavanger
stiller Klepp med 3 lag og over 30 aktive spillere. Dette er vi
stolte av. En stor takk til trenere og ledere som gjør et imponerende stykke arbeid.
Vi er også glad for at vi etter valget har fått ny hall inn i
samarbeidsavtalen mellom de parti som skal lede Klepp
kommune de neste årene. Beregninger gjort i forbindelse
med kommunesammenslåingen viser at hadde Klepp IL hatt
adresse i Hå så hadde vi hatt over 1 million ekstra i årlige
kommunale tilskudd. Ja eller nei til ny kommune, vi må
jobbe videre for å få politikere til å bidra til realisering av en
sårt tiltrengt idrettshall i Klepp og at vi får rammebetingelser
lik det våre nabokommuner har.

Fram mot sommeren flytter vi håndballen ut. Vi har fått
sponset miljøsand fra Velde og fått denne transportert til
Klepp av Klepp Spesialtransport. Med det anlegges beach
bane utenfor det «hvite hus» og vi er eneste klubb som har
sagt oss villige til å være arrangør av beach håndball. Dette er
en populær spillform for ungdommene og som skal videreutvikle helheten i tilbudet i håndballgruppa.

En fullsatt turnhall skapte en god ramme for håndballavslutningen. Tradisjonen tro ble kvelden viet basar, medaljeutdeling og kåring av innsatspremier.

En stor takk til basargruppa med Kirsti Kvaal, Bjarte
Valheim, Helge Stokland og Roy Tore Haukedal for et godt
organisert loddsalg og velorgaisert gjennomført avslutningsfest.

Selvsagt har vi noen utfordringer. Hallkapasiteten er nevnt.
Vi skulle så gjerne hatt med enda flere voksne i verv i styrer
og komiteer. Vi skal ikke klage, håndballgruppa er heldige
som har mange som legger ned mye tid for barn- og unges
oppvekstmiljø. Vi skulle så gjerne hatt med flere. Det viser seg
at engasjerer foreldre seg så er sjansen større for at ungene
blir værende i idretten.
Til slutt vil jeg gi en hyllest til trenere og lagledere rundt
våre lag. En fantastisk gjeng som uke etter uke står på for at
barna skal trives med idretten. Kravene og forventningene til
en frivillig trener blir større og større. Foreldre stiller større
krav og har synspunktene på laguttak, spilletider og hva
som bør gjøres for å vinne. Oftere blir disse lite konstruktive
tilbakemeldingene gitt på tribunen. Istedenfor å framsnakke
den jobben som gjøres skapes en negativ stemning som ofte
barnet / ungdommen blir en del av. Slike holdninger må vi
unngå, disse forsterker frafallet. Så min oppfordring: gi treneren et klapp på skulderen slik at når kvelden kommer etter
en lang dag i hallen så kan sofaen inntas med en god følelse
framfor den gnagende dårlig samvittigheten av kommentarer på vei ut av hallen. Synspunkter ønsker vi og det er derfor
vi ønsker flere skal engasjere seg som frivillige. Ikke gjennom
«kos med misnøye».

Årets spillere:
Ingve Tullin Haugland (HU), Mariann Nielsen (HU), Gøril Horpestad (J12), Anders Lunde (G12), Cassandra Breiland (J13) Ida
Kristin Engelsgjerd (J14), Tore Pedersen (G14), Ine Hegre (J15), Årstein Rosseland (G15), Tonje Lilleengen (J15).

Vil og rette en stor takk til resten av Klepp IL. Aldri før har
det blitt jobbet så godt sammen på ledernivå. Vi har fått et
utmerket samarbeid med fotball som gjør at vi klarer å holde
guttene i håndballen mye lengre enn det mange av våre
naboklubber gjør.
En takk også til trofaste sponsorer og andre bidragsytere.
Dere er alle uvurderlige i det store puslespillet Klepp IL håndball er.
God sommer. Join the beach turnering på stadion i juni.

Barneidrett
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r

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 koordinasjon, balanse og sosiale ferdigheter.
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HÅNDBALLAVSLUTNINGEN

Barneidretten i Klepp følger Norges Idrettsforbund sine Bestemmelser om barneidrett.

Gutter 12, puljevinner nivå 2
Morten Kyllingstad, Tormod Malmin, Runar Taksdal (foran) (Anders Lunde skjult bak), Eirik Bergli, Håvard Tveit Langeland,
Simen G Johannessen, Elias Valen, Emil Kleppe, Oskar Abuservic.
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ENDELIG

flere og flere fikk lyst å gjøre comeback og
etter hvert kom det også flere yngre jenter
som gjorde comeback etter å ha sluttet med
håndballen altfor tidlig. Med mye rulleringer på laget svingte resultatene stort gjennom sesongen. Men hva gjør vel det, målet
var å få i gang et lag. Det har vi klart og allerede nå ser vi at dette var ingen døgnflue.

SENIORLAG PÅ KLEPP
Når hadde Klepp seniorlag på både
dame og herresiden sist? 15 år? 20 år?
Svaret er ikke så viktig, det viktigste
og gledeligste er at vi er i gang.
Manglende hallkapasitet og liten rekruttering har vært
hovedårsakene til at Klepp har stått uten seniorlag de siste
årene. Men når guttekullene etter hvert var blitt så «gamle»
at de holdt senioralder og en gjeng spreke damer savnet
håndballen så var vi plutselig i gang.

Herrelaget har spilt i 5. divisjon og det var med spenning vi
startet sesongen for å se om våre unge Kleppgutter var fysisk
rustet til å møte både mange aldersklasser (og kilo) opp. Med
noen tilvekster i Fredrik, Thomas Erik og Ola, samtidig som
at våre 16 og 17 åringer etter hvert vokste stort, gikk laget fra
den ene seieren til den andre. Laget endte tilslutt på 4. plass
med kun 3 tap. Plasseringen gir ikke direkte opprykk men
muligheten for spill i divisjonen over er absolutt tilstede. Der
vil guttene gjerne, for revansje over «old boys» laget til Voll
ser ungdommene fram til.
Damene var få når de startet. Sesongåpning i 6. divisjon i
Skånevik og Ølen. Ild dåp uten like. Men oppstarten gikk bra,

Det vil bli både dame- og herrelag også
neste sesong. Det er gledelig at vi kan
beholde spillerne i Klepphallen også når de
har passert 16.
Under, tabellene for sesongen 15/16.

Stående f.v.: Per Ivar Stokland, Ola Storhaug Fosse, Thomas Kyllingstad, Joakim Vik Haukedal, Henrik Egeland, 		
Thomas Rosseland, Oskar Sande, Fredrik Vigre, Thomas Erik Sande, Sindre Tho og spillende trener Richard Andersson.
Liggende foran: Einar Eriksen

HERRER 5. DIVISJON

Bak f.v.: Åste Horpestad, Lene
Ree Thiemer, Wenche Svela
Bore, Klara Fatnes, Lene Bore,
Monika Kyllingstad, Inglen
Imsland,Elisabeth M. Madsen.
Foran f.v.: Hilde-Kristin
Engelsgjerd, Karen Marie Hove,
Lene Fog Høien, Monica Orstad,
Lene Bore, Siv Åshild Kydland.

DAMER 6. DIVISJON

1

Voll

14

13

1

0

408 - 258

27

1

Nærbø 3

16

14

0

2

395 - 261

28

2

Riska 2

14

12

0

2

438 - 359

24

2

Ølen

16

13

0

3

434-322

26

3

Figgjo/Ålgård

14

11

0

3

375 - 321

22

3

Kåsen 2

16

11

0

5

375-272

22

4

Klepp

14

11

0

3

419 - 293

22

4

Klepp

16

9

1

6

271-294

19

5

Forus og Gausel

14

10

0

4

386 - 301

20

5

Forus og Gausel

16

8

0

8

327-329

16

6

Randaberg

14

9

0

5

325 - 307

18

6

Siddis Sport

16

6

0

10 283-366

12

7

Havørn 2

14

8

0

6

334 - 328

16

7

Skånevik

16

5

0

11 265-319

10

8

Tastavarden 2

14

6

2

6

353 - 347

14

8

Ganddal

16

3

1

12 308-365

7

9

Kåsen 2

14

5

0

9

358 - 420

10

9

Mastra

16

2

0

14 240-370

4

10

Brodd

14

4

0

10 318 - 370

8

11

Midtbygden

13

3

1

9

282 - 348

7

12

Sandnes 3

14

3

0

11 348 - 436

6

13

Hana

14

1

2

11 272 - 370

4

14

Lura

12

2

0

10 228 - 306

4

15

Bogafjell

13

2

0

11 238 - 318

4

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

Orstadvegen 126, 4353 Klepp st.
tlf. sentalbord 07825

www.malmorstad.no

www.norskstaal.no
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LANDSKAMPER PÅ KLEPP STADION
Lørdag 5. mars og tirsdag 8. mars
arrangerte Klepp IL J17 landskamper på Klepp Stadion. Sammen
med Ålgård FK som også arrangerte
kamper ble det travle dager for begge
klubber!
Det ble spilt totalt seks kamper mellom de fire nasjonene
Norge, Sverige, Polen og Skottland. Norge avsluttet med
«gruppefinalen» mellom Norge og Sverige som endte med
en svært overbevisende 6-0 seier til Norge på Klepp Stadion.

I underkant av 800 tilskuere var innom stadion disse to
dagene og det ble svært god reklame for vårt flotte anlegg
samtidig som det var en fin mulighet for Klepp IL å arrangere
kamper til internasjonale krav. Det ga også klubben gode
inntekter noe som kun var mulig ved hjelp av flere titalls
frivillige som stilte opp, enten som vakter, i speakerbua eller
i kiosken!

Tuva Hansen
og Maria Hiim

Laget kvalifiserte seg til EM i Hviterussland. EM spilles i perioden 4.-16.mai og Norge er ett av åtte lag som deltar.

Tuva Hansen og Maria Hiim gikk videre
til med J 19 landslaget til Em som spilles
i Slovakia i sommer fra 19-31 juli.

Andrea Norheim fra Klepp og Ingrid Olsen fra Eik var lokale
innslag her.

Else Karin Stangeland

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

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:
Aud Rosseland
Klepp IL 51 42 12 97

Stadion gir mange gleder
- vi trenger din støtte!

JS Service

hJelper deg med
• Landbruksbygg
• Rehabilitering
• Restaurering
• Tømrertjenester
• Bolig

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

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

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.

Sentralbord.
Stein Vigre.
Tor Mikal Berge.
Arvid Salte.
Annette Hellvik Tjelta.
Arvid Salte.

din nye boligfavoritt?

horisont
Eneboliger med høy standard på Kleppevarden

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

jærens beste utsikt?
bra inntil 347 m2
Med utleieleilighet
Pris fra 6.990.000,-*

Tilbudet
Tilbudet gjelder
gjelder ved
vedbestilling
bestillingut
ut2015
2014

Horisont byr på en lys og
åpen beliggenhet med
fantastisk utsikt over
Orrevatnet og havet.
Barnehager, skoler og
turområder er like i
nærheten. Klepp sentrum
og Jærhagen ligger en 10
minutters spasertur unna.

OM BOLIGENE
• Store nøkkelferdige eneboliger
• BRA inntil 347 m2
• Tomtestørrelser ca 440 til 590 m2
• Dobbel garasje
• Godkjent leilighet som kan leies
ut eller brukes selv
• Muligheter fra 5 til 9 soverom
• 2 til 3 stuer samt stort kjøkken
• Moderne og effektive energianlegg
med vannbåren gulvvarme
• Fliselagte bad og hvitlasert
eikeparkett og trapp
• Ferdig opparbeidet uteareal
• Stedstøpt betongdekke

Ta gjerne kontakt for tomtevisning
eller møte vedrørende prosjektet:
Kurt Sande, Favoritthus
Tlf: 900 11 055
kurt.sande@favoritthus.no

Les mer på favoritthus.no/horisont

*Pris er eks. innredning av leil.
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INNSATSPOKALEN FOR 2015
TILDELT ALF INGE JÅTTEN

KLEPP J15 I ÅRETS NORDSJØCUP
Lørdag 30. januar var det Jenter 15 sin tur til å spille
Nordsjøcup. Vi melde på 1 lag i denne klassen, og det var 10
jenter som stillet opp og var med.
Først var det 3 innledende kamper, mot Havørn, Nærbø1
og Orre 1. Klepp vann alle desse kampane, og var klare for
kvartfinale.
I kvarfinalen møtte me Orre 2, og vann 5-2 .
Nå var det semifinale som stod for tur, Klepp møtte Vigrastad
2 og vann 3-1. Kleppjentene hadde våre ubeseira så langt:)
Bare finalen gjenstod, nå var det Bogafjell vi skulle møte. Det
blei ein spennande finale, Bogafjell stakk av med seieren og
slo oss 3-1.

For ein innsats av jentene, det blei sølv, og me var kjempefornøyde. Evelina Bojadzic scora mange av måla til Klepp,
og Lisa Hove var den som scorde flest og blei toppscorar på
laget.
Første kamp blei spilt tidlig morgen, og finalen var på seine
ettermiddag. Mange foreldre og venner stilde opp for å heie
jentene frem, det syns me var veldig bra.
Laget har fått ny trener denne sesongen, Gitte Stangeland,
det var første turneringen hennes, og ho gjorde ein strålende
jobb:)
Svanhild Mæland, ei av to oppmødre

Til venstre, Alf Inge med innsatspokalen fra Klepp IL, til høyre tildeling av innsatspokalen i dommerlauget i Rogaland.

Alf Inge Jåtten (Ini) er Klepp-patriot på sin hals og har vært aktiv som dommer i 37 år.
Han har i tillegg til å være dommer i kretsen over flere år dømt klubbkamper og vært dommerkontakt i egen klubb.
Målt i antall dugnadstimer er jobben han har lagd ned formidabel.
Som god Klepp supporter er Ini alltid å finne på tribunen når Klepp spiller kamper - både for Herre A og Klepp Elite.

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS
Borevegen 5,
4352 Kleppe
Tel: 51 425155
Faks: 51421020
Mob. 932 15061

Med en bilpark på 10 biler, derav 5 kranbiler utfører vi bl.a.:

Kvålveien 13, 4323 Sandnes
Tlf. 46 94 00 00
www.lieblikk.no
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1-16 passasjerer

■ Alt innen tungtransport
■ Flytting av hus
■ Flytting av gravemaskiner
■ Transport/montering
takstoler
■ Transport av oljerelatert utstyr

Vi overtar
Vi
overtar der
der andre
andregir
giropp!
opp!

Jærvegen 502, Kleppe
51 42 31 00
Vi tar over der andre gir opp!
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KLEPP J13 I ÅRETS NORDSJØCUP

Me lige å grava!

Per Terje: 468 90 169
www.grava.no

Samla tropp, begge laga J13 i sammen: gull + sølv + toppscorer
Bakerste rekke f.v.: Ingrid Norheim, Evine Håland, Anna Meling Haugland, Aina Pallesen, Trude Horpestad, 		
Maria Hermansen, Andrea Ohma, Anette Braut Barane.

MultiGrid™

Fremste rekke: Ida Marie Pedersen, Karen Maudal, Stine Braut Bore, Chalotte Landa, Ine Tveit, Tiril Kleppe og 		
Vilde Johannesen.

- MARKEDETS MEST KOMPLETTE
MULTI-DISIPLINE OPPHENGSSYSTEM

I fjor tok vi gull og i år tok vi gull og sølv! For noen jenter. Ser vi
disse jentene i toppserien om noen år?

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.

I tillegg ble vår Ine Tveit toppscorer (tett fulgt av ei annen kleppjente, og dette ble avgjort i finalen)Bedre kan det ikke gjøres.
Kleppjentene stilte på Orre lørdag 16 januar. De stilte med to jevne
lag og ble ledet av Ove Horpestad og Asgeir Håland(ref bilde).
Motstanderne var Havørn, Lura, Bryne, Bogafjell, Sandnes Ulf og
Orre.

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!

Begge lagene kom seg lett videre og kvartfinalen slo Klepp 1- Bryne
4-0. Klepp 2 knuste Havørn 5-0 i den andre kvartfinalen. I semien
var det overlegen seier til Klepp 1 over Bogafjell 4-1, mens Klepp 2
måtte jobbe litt ekstra for å slå Lura 2-1 i finalen. Litt spesielt at
Klepp møte Klepp i finalen, men det gode er at det uansett blir en
Klepp vinner. Og her var det Klepp 1 som trakk det lengste strået
å vant 3-0.
God stemning og fjåge jenter uansett resultat.
Heia Klepp
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Øglænd System AS, Engelsvollveien 264, Postboks 133, N-4358 Kleppe
T: + 47 51 78 81 00 F: + 47 51 78 81 61 E: oglaend@oglaend-system.com

Trenerne Ove
Horpestad og
Asgeir Håland
godt fornøyde!

www.øs.no

Norge •· Sverige
• Nederland
• UK ·• UK
Dubai
• Korea· Korea
• Singapore
• Malaysia· •Malaysia
Russland ·• Russland
USA • Kina· USA
Norge
Sverige• ·Danmark
Danmark
· Nederland
· Dubai
· Singapore
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KLEPP G14 I ÅRETS NORDSJØCUP

KLEPP G13 I ÅRETS NORDSJØCUP

Grytidlig søndag 24 januar stilte Klepp gutter 14 med to lag i
årets Nordsjøcup. De var delt inni to jevne lag og ble ledet av
Torleif Håland og Jan Soma. Motstanderne i de innledende
kampene var Ålgård, Madla, Frøyland, flere av disse hadde to
lag. Begge Klepplagene gikk videre til kvartfinalen, men her
sluttet eventyret for Klepp 2. Klepp 1 gikk videre fra kvartfinalen og vant så vidt semifinalen 3-2 over Vigrestad. Klepp
sine spillere satt spent å ventet på den andre semifinalen
som skulle spilles mellom Ganddal og naborivalen Klebe. Like
nervepirrende ble den semien, men det var Ganddal som stod
til slutt klar for finale mot Klepp.

Klepp IL G2003 stilte med 3 lag i Nordsjøcupen 2016 som alle
gjorde en flott figur. Aller best gikk det for Lag 1 som gikk hele
veien til finalen.

Kleppguttene var kjempegode i hele finalen, men Ganddal ble
for tøffe og stillingen endte til slutt 1-0 til Ganddal. Men alle
var godt fornøyd med søndagen og spesielt stas var det at det
ble Emil Håland fra Klepp som ble toppscorer i gutteklassen
14 år.

Heia
Klepp

Nå venter seriestart og Sørcup på disse guttene. Vi gleder oss
til å følge de videre ut over sesongen.
Hilsen supportergjengen til gutter 14 år

G14 F.v.: Are Storhaug, Tormod Fjelde, Eskil Friestad, Kristian Håland, Joakim Aasheim, Christoffer Vestbø og Emil Håland.

Lag 1 startet turneringen tidlig søndag morgen og var bra
forberedt til første kamp mot Riska som ble slått 5-1. Deretter
slapp guttene seg litt nedpå for i neste kamp ble det tap 2-1
mot arrangørlaget Orre 2. I siste gruppespillkamp som måtte
vinnes for å sikre avansement ble Voll slått med hele 8-0
og kvartfinaleplassen var sikret.
Lag 2 startet også gruppespillet solid med å slå Riska 3 med
1-0 og etter en tett og spennende kamp. Den andre kampen
ble like jevn og spennende som den første. Denne gang var
det de blå/hvite på Voll 3 som ble beseiret med 1-0. I siste og
avgjørende gruppespillkamp var det Ålgård som skulle slås.
Nok en gang ble det en uhyre tett og jevn kamp og nok en
gang ble resultatet 1-0, men dessverre ikke til Klepp og dermed røk drømmen om sluttspillet.
Lag 3 var siste lag i ilden da de startet mot Riska 4. Lagene
fulgte hverandre tett, men til slutt var det Riska som stakk
med seieren, 4-3. I andre kamp ville det seg ikke helt og det
endte med 2-0 tap mot Ganddal 1.. I siste kamp mot Ålgård 2
kjempet guttene heroisk, men dessverre så hold det ikke helt
inn og Ålgård 2 vant 1-0.

Lag 1 møtte Orre 1 i kvartfinalen og med seier 5-1 ble plassen
i semifinalen ble sikret. Det bar så direkte til semifinale mot
Ålgård 1 og spenningen begynte å stige i guttene. Inspirert
av å spille om pokaler kjempet Kleppguttene seg til seier 2-1.
Finalemotstander ble Varhaug som på veien mot finalen
hadde utrolige 40-2 i målforskjell !!! Etter en utrolig jevn
kamp som endte 1-1 måtte det ekstraomganger til for å skille.
Disse så ut til ende målløs, men med 10 sekunder igjen på
klokka scorer Varhaug det avgjørende 2-1 målet. Når den
store skuffelsen etterhvert la seg var guttene likevel veldig
fornøyde med 2. plass og pokalJ
Alt i alt kjempeflott innsats av samtlige gutter som deltok i
turneringen for Klepp IL G03.
Hilsen
Sissel Håland
G-13.

Fremme: Fredrik Bergli og Matias Håland.
Bak f.v.: Sander Folkvord, Elias Valen, Eirik Bergli og Sheldon Dyrdal.
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STØTTEANNONSØRER
Alveland

Meierigt. 15

Bryne

51 48 75 15

Berland Betong A/S

Smørpiggen

Kverneland

51 48 53 11

Braut Planteskule

Jærvegen 559

Kleppe

51 42 13 55

DNF

Orstadvegen 128A

Orstad

51 56 40 70

Gilje Tre A/S

Giljastølveien 8

Dirdal

51 61 14 00

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

Klepp Fotklinikk

Kjelvene 31

Kleppe

926 42 624

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

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!

bu t
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æ
j
l
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

Idrettslaget
for dei som vil
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TILDELTE ÆRESTEGN I SØLV OG
GULL I KLEPP IDRETTSLAG
SØLV

Utdelingen skjedde før seriekampen mot Avaldsnes søndag 28. mars v/leder for ærestegn: Magne Hodne og leder for Kvinner
Elite: Else Karin Stangeland

GRY TOFTE IMS ÆRESTEGN I SØLV
Gry hadde sin første kontakt med
Klepp som 15 åring i “talentgruppe”
mens hun fortsatt spilte for Austrått i
2001.

Gry har bidratt betydelig til profilering av Klepp IL og kvinnefotball i en årrekke.

Gry ble tatt opp i A-stallen til Klepp i 2002. Gry har vært
kaptein fra 2004 og har siden da kun stått over 2 kamper
pga. skade.

Gry er trener ved ulike spillerutviklingstiltak i regi av Klepp
IL, har vært instruktør FFO i en årrekke.

Gry har spilt over 400 kamper for Klepp og scoret mer en 125
mål. Hun er inne i sin 14 sesong for Klepp. Dette plasserer Gry
helt i toppen på alle 3 lister i adelskalenderen for idrettslaget.

Gry har representert Klepp IL med årlige klubbesøk i naboklubber for å promotere kvinnefotball og Klepp Idrettslag.

Gry har spilt 38 kamper for forskjellige U-landslag.Hun har
spilt 48 kamper for Norge kvinner A og har Sølv i EM 2013.
Hun har også spilt i 2 VM for Norges A landslag kvinner.
Gry fikk NFF`s Fairplaypokal i 2012. Gry var på årets lag kåret
av spillerne i regi av NISO i 2011.

Sannsynligvis toppseriens mest klubblojale spiller. Gry har
takket nei til både Norges beste toppserielag og utenlandske
toppklubber.

Instruktør for NFF’s “Middle East Girl’s Football School”.

Gry har utført ett betydelig antall dugnadstimer hvert år for
å bidra til inntektene som må til for å drive toppserielaget.

1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1965
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1979
1979
1979
1979
1979
1979

Georg Husstøl
Livar Storhaug
Karl Hauge
Magne Hatteland
Kristen Mjølhus (gull -69)
Åge Storhaug (gull -69)
Agnar Hatteland (gull -75)
Martin Hove
Lars Storhaug jr.
Jakob Sørestad
Magne Nygard
Magne Anda
Palmer Kleppe
Morten Lerøy
Bernt Øvregård
Norleif Skretting
Magne Jakobsen
Oddrun Vintervold
Georg Kyllingstad
Garman Fjogstad
Jostein Braut
Magne Hodne (gull -09)
Ola Mossige
Egil Kleppe
Aslaug Grude
Elfin Lea
Arvid Storhaug

1982
1982
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2016

Jan Grude
Odd Særheim
Maria Bore
Else Karin Stangeland
(gull -09)
Bjørg Storhaug
Arild Grude
Gaute Klepp
Ole Johannes Laland
Per Helge Laland
Tor Sølve Laland
Alfred Bore
Hans Kyllingstad
Oddvar Meland
Steinar Bore
Per Magne Tengesdal
Berge Hatteland
Rolf Bore
Ranveig Mossige
Torstein Skretting
Colin Thompson
Ane Stangeland
Knut Eriksen
Bjarne Kyllingstad
Malvin Austli
Oddvar Penne
Gry Tofte Ims

GULL (ÆRESMEDLEM)
1959
1969
1969
1975
2009
2009

Lars Storhaug sen.
Kristen Mjølhus
Åge Storhaug
Agnar Hatteland
Else Karin Stangeland
Magne Hodne

Komitèen for ærestegn utnevner Gry som en verdig kandidat
til Ærestegn i sølv.

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS
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Støttespillerne i scoringsklubben gjør det mulig for Klepp å
drive et toppserielag for kvinner i Rogaland!
Klepp takker for støtten så langt, og har i 2016 ambisjoner om
å heve seg i serien og vinne NM! Bli med på moroa Bli medlem av scoringsklubben!
Regler:

Resultater finnes på www.kleppil.no/Klepp-Elite
Påmelding kan også gjøres via hjemmesiden

• 170 kr pr mål i serie & cup
• Innbetaling etter vår/høst sesong (faktura tilsendes)

Ferdig utfylt kupong sendes til eller leveres til:

• Bedriftslogo legges inn på nettsiden under scoringsklubben

Klepp IL, Stasjonsvegen 24, 4352 Kleppe

• Bedriftslogo henges opp inne på Klepp Stadion

E-mail: post@kleppil.no

• Annonsering under kamp

Telefax nummer: 51421460

• Eget arrangement under en Toppseriekamp

---------------------- klipp her ------------------------------------

• 2 fribilletter til alle hjemmekamper i sesongen

Jeg vil bli med i Klepp Elite Scoringsklubb!

• Mulighet for å krysse av for et maksimum beløp på 5000 kr

Navn: ______________________________________

• Hovedpremiene trekkes på siste hjemmekamp

Adresse: ____________________________________

• Medlemskapet er løpende til det blir aktivt avsluttet

Telefon: ______________ Email:_________________

Hovedpremier:
1. premie: Varer Klepp Elite Umbro-kolleksjon for Kr. 4000,2. premie: Varer Klepp Elite Umbro-kolleksjon for Kr. 2000,3. premie: Varer Klepp Elite Umbro-kolleksjon for Kr. 1000,-

Dato: ________ Underskrift: ___________________
Vervet av:___________________________________
Ja, jeg ønsker et maksimumsbeløp på 5000 kr

Støttespillerne i scoringsklubben gjør det mulig for Klepp å
drive et toppserielag for kvinner i Rogaland!
Klepp takker for støtten så langt, og har i 2016 ambisjoner om
å heve seg i serien og vinne NM! Bli med på moroa –
Bli medlem av scoringsklubben!

Resultater finnes på www.kleppil.no/Klepp-Elite
Påmelding kan også gjøres via hjemmesiden

Regler:

Ferdig utfylt kupong sendes til eller leveres til:

• 20 kr pr mål i serie & cup

Klepp IL, Stasjonsvegen 24, 4352 Kleppe

• Innbetaling etter vår/høst sesong (faktura tilsendes)

E-mail: post@kleppil.no

• Premie på hver hjemmekamp til en i scoringsklubben!

Telefax nummer: 51421460

• Mulighet for å krysse av for et maksimum beløp på 500 kr

---------------------- klipp her ------------------------------------

• Hovedpremiene trekkes på siste hjemmekamp

Jeg vil bli med i Klepp Elite Scoringsklubb!

• Medlemskapet er løpende til det blir aktivt avsluttet

Navn: ______________________________________
Adresse: ____________________________________
Telefon: ______________ Email:_________________

Hovedpremier:
1. premie: Varer Klepp Elite Umbro-kolleksjon for Kr. 2000,2. premie: Varer Klepp Elite Umbro-kolleksjon for Kr. 1500,-

Dato: ________ Underskrift: ___________________
Vervet av:___________________________________
Ja, jeg ønsker et maksimumsbeløp på 500 kr
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“Vi går aldri
fra en jobb
før vi er
fornøyd, og
det ser bra
ut.”

LOKOMOTIV MEDIA. Foto: Erlend Skarsaune, Jærbladet.

Bente Håland,
daglig leder

4352 KLEPPE - TLF: 51 42 16 94
www.waagets.no

www.finnoybuss.no
Tlf. 51 71 08 40

www.IKM.no
bente@haalandasfalt.no

Din lokale
VENTILASJONSENTREPRENØR
• Godt inneklima
• Energieffektive
løsninger
• Næring og privat
• Nybygg og
rehabilitering
• Service

DIN LOKALE BILVERKSTAD

· Service
· EU kontroll
· Reparasjoner
• Karroseri og lakk
Velkommen uansett bilmerke!
KLEPP AUTO
Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe
Tlf.: 51 78 60 60
Man-fre 07:00-16:30

Tlf. 51 42 14 50

www.mecacarservice.no

• VANNSKJÆRING
• SVEISING
• PLASMASKJÆRING • GASSKJÆRING

SANDNES ELDSTE ADVOKATFIRMA - ETABLERT 1938

Sentralbord: 46 94 00 00
Kvålveien 13, 4323 Sandnes
post@lieventilasjon.no
En del av Lie-gruppen:

Telefon 51 97 10 00 | post@tengs-pedersen.no | www.tengs-pedersen.no
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Orreveien 514 - 4340 Bryne
tlf. 51 42 31 22 - 913 21 566
w w w. p a l l e s e n s v e i s . n o
mail: post@pallesensveis.no
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Prisen gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i
Prisen gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i
tillegg. Drivstofforbruk fra 3,9-5,6 l/100 km. CO 2-utslipp fra 101-130 g/km. Avbildet modell
tillegg. Drivstofforbruk fra 3,9-5,6 l/100 km. CO 2-utslipp fra 101-130 g/km. Avbildet modell
kan ha utstyr utover standard.

kan ha utstyr utover standard.

4353 Klepp Stasjon
Telefon: 51 78 82 00
Fax:
51 78 82 01
www.neringsparken.no
ORREVEGEN 468, 4340 BRYNE • 51 42 43 46

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

Støtt våre sponsorer!
De støtter Klepp IL

P A R T N E R E :
Torill Skjæveland Hodne
Rune Stakkeland
Oddmund Wiig
Magnar Espedal

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

.no

rolfs Dekk_logo.pdf

23.10.2008

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

22:49:48

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

BERGE HATTELAND
C

KIOSKVARER / AVISER RIKSTOTO DIR.HVER KVELD

M

Y

O.G. Kvernelandsveg 13, Kverneland
Tlf. 51 48 55 52

CM

MY

CY

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

CMY

COFFE SHOP
NORSK TIPPING
RIKSTOTO

STORSKJERM - SPENNING

VELKOMMEN INNOM!

K

+37&*&/,-&11&5&-&'0/

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

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.
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Orstadvegen 112, 4353 Klepp st.
51 78 91 50
www.klepp-prosjektering.no
post@klepp-prosjektering.no
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Fra

ARKIVET

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

Årets damelag i håndball, 1988:
Laget før sesongstart, på vei til Danmark til treningsleir.
Bak fra venstre: Sjåfør Olav Ognedal, Heidi Solberg, Grethe Mæland, Inger Marie Laland, Mildrid Bore, Janne
Stangeland, Bente Storhaug.
Foran fra venstre: Trener Pia Bønning, Anett Knutson, Siri Carlsen, Katrine Sæland, Eva Nese og Gøril Sande.

Lilleputtlaget 1983:
Bak f.v.: Dagfinn Hodne (oppmann), Jørn Myklebust, Stig Stokka, Asgeir Håland, Rune Gaarde, Asle Grude, Idar
Kvamme, Erling Monsen, Arild Grude (trener)
Foran f.v.: Martin Sikveland, Helge Berland, Geir Rune Hodne, Tor Inge Hodne, Unni Håland, Roy Soma, Rune
Austli.
54

Glassmesterforretning
Einar Knutsen as
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«Hvor himmel
og hav møtes»

LEILIGHETER

Utsikt og solforhold i særklasse!

Innflyttingsklart!

VISNING

Ta kontakt for privat visning i våre tre møblerte leiligheter i Orrevegen!

ORREVEGEN 2+4 HAUGABAKKA VEST, KLEPP
Innflyttingsklare leiligheter med sjelden god beliggenhet.
Gjennomtenkte planløsninger og høy standard. Takhøyt
kjøkken med helintegrerte hvitevarer fra Siemens.
Innglasset balkong, heis og parkering i kjeller. Store boder.
Gangavstand til Klepp sentrum. Besøk våre tre møblerte
leiligheter og se hvordan livet kan bli i Orrevegen.
Meget gunstig Husbankfinansiering!
Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med høy standard.
Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.

LEILIGHET
73–120 m2 bra
66–115 m2 p-rom
NYE PRISER!
Fra kr 3.248.000,–
FINN-koder:
45771088 / 49670166

Kåre Vigdel
mobil 916 00 086
kare.vigdel@blockwatne.no
blockwatne.no/orrevegen

