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Eneboliger Kleppestemmen
– kommer for salg
Se siste side!
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NESTLEDER
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KLEPP IL SOM SAMFUNNSAKTØR
Korleis bidreg Klepp IL i
nærområdet, i kommunen
og i regionen vår?

Visste du for eksempel at Klepp IL driv eit av dei største
HU-laga i regionen? Me har mellom 30 og 40 strålande
håndballspelarar frå Klepp, Time og Hå. Dei er fantastiske representantar for idrettslaget og viser verkeleg
idrettsglede.
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Gjennom 2016 engasjerte Klepp IL
Etter snart 22 flotte år i Klepp Idrettslag har jeg nå sagt opp
min stilling for å gå over i pensjonisten rekker.
Vil få takke der alle, små og store annonsører til bladet vårt
Klepp Aktuelt, fra Karmøy i nord til Egersund i sør.
Har i alle disse år blitt møtt med vennlighet og forståelse,
tross i deres travle hverdag. Takk for at dere har tatt dere tid
til å engasjere dere og takk for hyggelige samtaler.
Takk for at dere så trofast har støttet opp om det viktige arbeidet Klepp Idrettslag gjør for barn og ungdom.
En fin sommer ønsker jeg dere alle sammen og lykke til i
arbeidet videre!
Vennlig hilsen
Aud Rosseland
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i, og kanskje spelar me ein viktigare rolle enn mange er
klar over. At vi har godt over 1000 medlemmer og driv
med barneidrett, turn, håndball og fotball er noko dei
fleste kjenner til. Klepp IL er også ein viktig identitetsbyggjar for Klepp, særleg gjennom profilerte idrettsprestasjonar i ulike idrettar gjennom fleire generasjonar. Nå
i 2017 er ”traktordamene” ein fantastisk gjeng som set
Klepp og Jæren på kartet.

Men, idrettslaget gjer meir enn dette.

ADMINISTRASJON

Medlemsansvarlig:
Marta Aase..................................................................... 416 31 914

Idrettslaget er viktig for samfunnet vi lever

seg også i Folkepulsen Klepp prosjektet. Dette er eit
samarbeidsprosjekt mellom Klepp kommune, Klepp
Idrettsråd og Rogaland Idrettskrets, og er tilknytta det
nasjonale Folkepulsen prosjektet. Målgruppene for prosjektet er:
• Inaktive unge og vaksne
• Menneske med nedsett funksjonsevne
• Innvandrere

Klepp IL har det siste året gått i bresjen for 3 av
dei 4 prosjekta Folkepulsen Klepp har sett i gang. Dei
3 prosjekta dekker: aktivisering av unge og vaksne utan
fast arbeid, kosthald for HU laget, og trening for 		

innvandrerkvinner. Resultata frå desse aktivitetene er
svært lovande. Eksempelvis har vi så langt 14 personer
som får hjelp til å koma i gang med fysisk trening, og me
har fleire på venteliste. Resultata er stjerneeksempel på
at det er billegare å førebyggja enn å reparera.

Det er vår, og det betyr seriestart for fotballen.
Både store og små gler seg til kampar og turneringar. Me
arrangerte vår eigen Jæren Sparebank Cup nå i april,
og Klepp IL vil som vanleg visa godt igjen med mange lag
påmeldt til turneringar i sommar. For seniorlaga våre er
me spente og optimistiske til både dame og herre laga
sine prestasjonar. Turnen og barneidretten har hatt fullt
kjør gjennom vinteren, og vil nå på forsommaren delta
på ulike turnstevner. Håndballen har nettopp avslutta
nok ein god sesong, og nå i juni er me arrangører for
beach-håndball turneringa, ein spennande oppfølger frå
fjorårets suksess.

Til slutt minner me om at arbeidet med Klepp IL sin
strategi for 2017 – 2022 går sin gang og er planlagt ferdig
før sommaren. Hvis du har innspel så ta kontakt med
hovedstyret eller gruppene.

Lykke til med vår- og sommar-sesongen!
Helsing

Jarl Haugland
Styreleder

Nick Loftus (26) fra Kilmacolm i Scotland.

NY ASSISTENTTRENER
OG HOVEDTRENER FOR
REKTUTTLAGET –

KLEPP AKADEMI
KLEPP KVINNER ELITE 2017
Tor Åge Risnes

Det har vært en del utskiftinger i både
tropp og trenerapparat siden forrige
sesong, og her har du muligheten til å
få en oversikt over spillerstallen vår,
og bli litt bedre kjent med jentene som
representerer oss denne sesongen!
JonPall Palmasson ba i 2016 om å bli løst fra kontrakten sin,
og når Olli sa seg villig til å ta over ansvaret som hovedtrener
var vi godt i rute allerede fra sesongslutt.
Assistenttrener Nick Langhus kom raskt på plass – Nick har
også hovedansvaret for rekruttlaget vårt – Klepp Akademi. I
tillegg har Hugo Hansen og Sveinung Moen sagt seg villige
til å være med å assistere rundt laget, og Geir Håkon Valland
bidrar til kontinuitet i trenerteamet som vår Keepertrener.

Sondre Ims fortsetter som vår fysio i det daglige og under
kamp, og Anette Soleng er med videre som lagleder. Tor Åge
Risnes er også med videre som sportslig leder for KKE.
Av spillere har Line Smørsgård, Marie Bakke og Astrid Grøttå
Ree gitt seg etter fjorårssesongen. Vi håper jo de aldri legger
fotballskoene helt på hylla, men de har valgt å ikke spille
på et toppserienivå i fortsettelsen. Eliza Campbell har reist
tilbake til Australia og Adelaide.

Nick har spennende erfaringer
med seg inn i jobben som trener i
KKE. Han er utdannet innen «Sport
Development» og utvikler videre sine
trenerlisenser. I løpet av sine 8 år som
trener har han jobbet på ulike nivåer,
og både i ulike land og på ulike kontinenter!
Han har erfaring spillerutvikling og som trener fra grasrotnivå, med unge spillere, og han har jobbet på seniornivå både
i Skotland og i Kina. Før han kom til Norge i 2015, var det Kina
som var arbeidssted.

Vi har fått inn nye spillere for de som har gått ut, og vi har
fått både nye kvaliteter og nye dimensjoner i spillet vårt.

I 2015 kom Nick til Amazon Grimstad for å jobbe som spillerutvikler for klubb og krets, samt som assistenttrener for
Amazon. Når Olli gikk til Klepp før 2016-sesongen, tok Nick
over ansvaret som hovedtrener for Amazon i 2016. Dette
medførte bl.a. at han ble kåret til årets trener i 1. divisjon.

Nå ser vi frem til ny sesong! Spillere, trenere, støtteapparat
og styre utgjør en ressurssterk og flott gjeng som i fellesskap
skal løfte Klepp opp mot nye høyder. Målet for 2017 sesongen
er en topp 6 plassering.

Nick har funnet seg godt til rette i Norge og i norsk fotball, og
trengte ikke lang tid for å bestemmes seg for å takke ja til nye
trenerutfordringer hos oss når vi kom med vårt tilbud som
spillerutvikler og assistenttrener i Klepp.

DU kan være med og bidra til dette – møt opp på stadion og
støtt jentene gjennom sesongen!

Han kan fortelle at han har funnet seg godt til rette i Klepp,
og trives etter de første månedene han har vært her. Nick er
imponert over talentet og potensialet hos spillerne, og over

arbeidet som både spillere, trenere, støtteapparat og frivillige
legger ned i klubben for å legge forholdene til rette for gode
resultater og fotballopplevelser. Han ønsker å være med å
bidra så godt han kan for at både klubb og spillere skal fortsette å utvikle seg i fremtiden.
Nå gleder Nick seg til sesongen skal komme skikkelig i gang
både for A-lag og Akademi (rekruttlag).
På A-laget er det en fin blanding av erfaring/rutine og talentfulle unge spillere, og med vår spillestil er han overbevist om
at vi vil gi de fleste andre lag i ligaen store problemer, og selv
oppleve en positiv sesong.
Med Akademiet er hovedfokus utvikling av de unge
talentene, og gi dem best mulig mulighet til å nå potensialet sitt og utvikle seg til det høyeste nivå de klarer.
Nivået på Elitenivå (Toppserie) er høyt, og det er veldig vanskelig å nå dit. Det er derfor viktig at spillerne har både tålmodighet og den arbeidsmentalitet som skal til for å utvikle seg.
Gjennom Coaching og det å være en del av et profersjonelt
nivå, vil vi forhåpentligvis se at flere av våre unge spillere tar
stegene til de høyre nivåene. Gjennom klubbens strategi for
spillerutvikling har vi lagt til rette en god vei for spillerne til
å nå sine mål.
Målene for sesongen; - i tilleg til å ha det gøy og lage mange
gode fotballminner, - både for A-lag og Akademi, skal vi utvikle oss videre som lag, og havne så høyt som mulig i ligaene,
i NM og J19 NM!

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

Vardheivegen 60, 4340 Bryne

952 99 844 | trykkeri@jprint.no
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Nærbø. Tlf. 51 79 10 10
www.reimeoglode.no
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KLEPP ELITE
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Navn: Maria Hiim Født: 6. oktober 1997
Kommer fra: Bogafjell
Posisjon: Potet i midtbaneleddet Tidligere klubber: Bogafjell IL, Austrått IL & Voll IL
Antall kamper for Klepp (før 2017): 56
Meritter: Sølv J16 NM 2013 med Voll, Gull Dana Cup J17 2014 med Klepp, Gull J19 2016 med Klepp.
Begynte å spille fotball fordi: Kommer fra en fotballfamilie, ligger i blodet PS: Inspirert av min mor
som selv mener hun burde fått sjansen på landslaget! 32 år senere er hun fortsatt bitter.. PS2: Hun
var på kretslaget. Forventninger til 2017: Ønsker selv å være en viktig nøkkelspiller for laget som
står frem når det trengs og kan være avgjørende. Målsetning om at laget skal kunne heve seg på øvre
halvdel av tabellen, og at vi klarer å spille på styrkene våre. Ser frem til flere minner med en fantastisk
gjeng! - Maria har også vært på U23 landslag i 2017!

Navn: Oda Maria Hove Bogstad Født: 24. april 1996 Kommer fra: Moi
Posisjon: Keeper Tidligere klubber: Moi IL, Tonstad IL, Amazon Grimstad FK
Antall kamper for Klepp (før 2017): 18 Meritter: Sølv i J16 NM
Begynte å spille fotball fordi: Pappa var trener og storesøstra mi spilte fotball, som gjorde at jeg
også lekte mye med ball som liten.
Forventninger til 2017-sesongen: Jeg håper at vi klarer en høyere plassering enn i fjor. Og siden
jeg er keeper håper jeg også at jeg klarer å bidra positivt til laget slik at vi slipper inn mindre mål i
2017 enn det vi gjorde i 2016-sesongen.

Navn: Lena Soleng Hansen Født: 24. august 1994 Kommer fra: Sandnes
Posisjon: Midtstopper Tidligere klubber: Austrått og Sandnes Ulf
Antall kamper for Klepp (før 2017): 98
Meritter: J19 NM gull 2011
Begynte å spille fotball fordi: Brødrene mine spilte, og jeg fant fort ut at dette var gøy og ville
spille hver eneste dag.
Forventninger til 2017-sesongen: Gi 100 % og mye trøkk fra oss som et lag.

Navn: Maria Thorisdottir – Vise-kaptein 2017 Født: 5. juni 1993 Kommer fra: Klepp
Posisjon: Midtstopper/Def. midtbane Tidligere klubber: Alltid spilt i Klepp
Antall kamper for Klepp (før 2017): 61 Meritter: Gull i Jr.NM 2008/2011. EM sølv med
J19 landslaget.
Begynte å spille fotball fordi: Alt med ball var gøy!
Forventninger til 2017-sesongen: At vi tar steg som lag.

Navn: Ine Agnethe Aarskog Født: 1. januar 2000 Kommer fra: Jørpeland
Posisjon: Midtbanestopper, back og midtbane Tidligere klubber: Staal Jørpeland
Meritter: Gull med J19, NM 2016
Begynte å spille fotball fordi: Brødrene mine spilte fotball når eg var liten. Eg synes det var kjekt å
spille fotball.
Forventninger til 2017-sesongen: Bidra positivt til laget. Komme på topp 3 på tabellen.

Maria har også vært på A-landslaget i 2017!

Ine representerer Norge i EM U17 i Tsjekkia i sommer!

Navn: Ina Kristoffersen Født: 16. desember 1999 Kommer fra: Hinna
Posisjon: Forsvar Tidligere klubber: SIF, Viking FK, Hinna FK
Meritter: Dana-cup sølv med Viking i 2015, finalecup-kamp mot Kaupanger i 2016 med Hinna.
Begynte å spille fotball fordi: Alle i familien spilte fotball, jeg syntes det var veldig kjekt.
Forventninger til 2017-sesongen: Debutere, bidra med en god Klepp sesong og
utvikle ferdigheter.

Navn: Hanne Kogstad Født: 13. juli 1990 Kommer fra: Vaulen
Posisjon: Spiss
Tidligere klubber: Vaulen Il og Hinna FK
Begynte å spille fotball fordi: Det var det kjekkeste å gjøre i friminuttene på skolen.
Forventninger til 2017-sesongen: Øvre halvdel av tabellen

Navn: Gry Tofte Ims – Kapteinsteam 2017 Født: 2. mars 1986 Kommer fra: Sandnes
Posisjon: Midtbane Tidligere klubber: Austrått IL
Antall kamper for Klepp (før 2017): 259 Meritter: EM-sølv 2013
Begynte å spille fotball fordi: Jeg spilte med guttene i gata, og syntes det var veldig gøy.
Forventninger til 2017-sesongen: For lagets del håper og forventer jeg en bedre sesong enn i
fjor, både når det gjelder prestasjoner og resultater. Mye spennende på gang!

Navn: Kirsty Yallop Født: 4. november 1986 Kommer fra: Auckland, New Zealand
Posisjon: Midtbane
Tidligere klubber: Lynn Avon United (NZ), Vittsjö (Sverige), Melbourne (Australia)
Meritter: Spiller for New Zealand sitt landslag (2x VM, 3x OL)
Begynte å spille fotball fordi:
Forventningen til 2017 – sesongen: Ha en god sesong og vinne så mange kamper som mulig.

Gry har for tiden fødselspermisjon, og vi gratulerer Gry og Øystein med nydelige Thea, og ser frem til
å ha Gry tilbake på banen når hun er klar!

Kirsty representerer New Zealands A-landslag, som hun har 101 kamper for!

Lena er en av våre veterane, som nå går inn i sin 8 sesong!
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Navn: Kristin Rage Født: 27. oktober 2000 Kommer fra: Bryne
Posisjon: Keeper Tidligere klubber: Bryne
Antall kamper for Klepp (før 2017): 1 Meritter: NM-gull med Klepp J19 (2016)
Begynte å spille fotball fordi: Jeg begynte å spille fotball for det sosiale og siden det så gøy ut.
Forventninger til 2017-sesongen: Forventningen til 2017 – sesongen: Mine forventninger for
sesongen 2017 er min egen utvikling fremover i Klepp og få spilletid i Toppserien.
Kristin representerer Norge i EM U17 i Tsjekkia i sommer!

Navn: Tameka Butt Født: 16. juni 1991 Kommer fra: Gold Coast, Australia
Posisjon: Midtbane Tidligere klubber: Brisbane Roar (Australia), Boston Breakers (USA),
Frankfurt (Tyskland), Iga FC (Japan), Mallbacken (Sverige)
Meritter: Australia sitt landslag (2x VM, OL)
Forventninger til 2017-sesongen: Ha en god sesong, score mål og vinne kamper.
Tameka har representert Australia’s landslag i 10 år!
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Navn: Hege Hansen Født: 24. oktober 1990 Kommer fra: Bryne
Posisjon: Spiss Tidligere klubber: Bryne FK, Arna-Bjørnar IL, Avaldsnes IL
Antall kamper for Klepp (før 2017): 81 Meritter: Vunnet Norway-Cup og Skaw-Cup, Jr. NMgull med Klepp (2008), EM-sølv med J19 landslaget (08), bronse med Arna-Bjørnar (2012, 13 og 14),
sølv med Avaldsnes (2016).
Begynte å spille fotball fordi: Kommer fra en fotballfamilie og da var naturlig nok fotball en av
mange idretter som ble prøvd ut som liten. Syntes det var veldig kjekt og har ikke sluttet siden.
Forventninger til 2017-sesongen: Utvikle meg som spiller og være med på å få Klepp Elite opp
som et topplag igjen.
Hege har også vært på A-landslaget i 2017!

Navn: Elisabeth Terland Født: 28. juni 2001 Kommer fra: Nærbø
Posisjon: Midtbane Tidligere klubber: Nærbø IL og Bryne FK
Meritter: Kretsmester G15
Begynte å spille fotball fordi: Familien liker fotball og eg liker fotball. Bestefar spilte med meg hele
tiden.
Forventninger til 2017-sesongen: Lærerikt år. Gøy!
Elisabeth fikk sin debut i toppserien, fra start i første serierunde mot LSK – bare 15 år gammel.
I tillegg representerer hun Norge i EM U17 i Tsjekkia i sommer! Elisabeth kan fort markere seg som
et stjerneskudd i Toppserien 2017!

Navn: Tuva Hansen – Kaptein 2017 Født: 4. august 1997 Kommer fra: Bryne
Posisjon: Forsvar Tidligere klubber: Bryne FK, Arna-Bjørnar IL.
Antall kamper for Klepp (før 2017): 56 Meritter: Bronse med Norge U19 2014, NM J19 gull
med Klepp 2016.
Begynte å spille fotball fordi: Det e kjekt og eg like å vinna.
Forventninger til 2017-sesongen: Gull i toppserien og i cupen.
Tuva har også vært på A-landslaget i 2017!

Navn: Susanne Vistnes Født: 25. oktober 1992 Kommer fra: Randaberg
Posisjon: Spiss Tidligere klubber: Randaberg, FK Vidar, LIU Post
Antall kamper for Klepp (før 2017): 82 Meritter: JR NM gull 2011
Begynte å spille fotball fordi: Det var gøy!
Forventninger til 2017-sesongen: Øvre del av tabellen.
Susanne er nå i sin 7. sesong i Klepp, og en av våre veteraner.

Navn: Matilde Alsaker Rogde Født: 16. september 2000 Kommer fra: Stavanger
Posisjon: Kant, back og spiss Tidligere klubber: Sola Fotball og Forus & Gausel IL
Antall kamper for Klepp (før 2017): 16 Meritter: NM-gull J16 med FGI (2014), NM-gull J19
med Klepp (2016). Vunnet Åpent Nordisk med J16-landslaget. Spiller i år for J17-landslaget.
Begynte å spille fotball fordi: Jeg hadde stor interesse for fotball, allerede som 7-åring. Det var
det kjekkeste jeg gjorde allerede da. Forventninger til 2017-sesongen: Starte kamp fra start og
bidra med scoringer eller assist.
Mathilde røk dessverre korsbåndet i sesongoppkjøringen, og dermed mister hun både EM U17 i
Tsjekkia, og 2017-sesongen i toppserien. Vi ønsker Matti god bedring og gleder oss til å se henne på
i kamp igjen!

Navn: Marie Hella Andresen Født: 8. februar 2000 Kommer fra: Verdalen, Klepp
Posisjon: Midtbane Tidligere klubber: Voll
Antall kamper for Klepp (før 2017): 5 Meritter: NM-gull J19, 2016.
Begynte å spille fotball fordi: Brødrene min spilte fotball da jeg var liten, så da ble det bare
naturlig at jeg og begynte.
Forventninger til 2017-sesongen: Lære mye. Jobbe hardt slik at jeg får spilletid.

Navn: Karoline Tjessem Surdal Født: 18. april 1994 Kommer fra: Hovsherad
Posisjon: Midtbane Tidligere klubber: Hovsherad IL, Moi IL
Antall kamper for Klepp (før 2017): 79 Meritter: Norgesmester J19 2011
Begynte å spille fotball fordi: Idrettsgleden sammen som et lag.
Forventninger til 2017-sesongen: Med hele klubben i ryggen og hardt arbeid fra oss spillere skal
Klepp Elite klatre langt oppover tabellen, og bli værende der når 2017 er omme.
Karoline er nå i sin 7. sesong i Klepp, og en av vår veteraner. Etter noen sesonger med spillebegrensninger pga skade, håper vi Karo får en skadefri sesong!

Navn: Maria Min Xiu Sørenes Født: 26. mars 1996 Kommer fra: Kina/Madla
Posisjon: Venstre ving Tidligere klubber: Madla IL og Sola FK
Antall kamper for Klepp (før 2017): 17
Begynte å spille fotball fordi: Alle guttene i klassen min spilte fotball, og jeg ville være med på
moroa!
Forventninger til 2017-sesongen: Fortsette å utvikle ferdigheter, samt bidra til en god Klepp
sesong.
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Hva husker du som ditt beste fotballminne som barn,
ungdom og voksen?
Som barn/ungdom må jeg trekke frem Lyngdalscup. Det ene
året husker jeg at vi var i en klasse med to årskull, jeg tror
det var J12 og J13. Mitt Klepplag var av det yngste årskullet. Vi
kjempet oss videre til finalen, der vi møtte et eldre Klepplag
med Maren Stensland i spissen. Jeg husker at vi var livredde.
Klepp sitt jentelag av årskull 1990 hadde utrolig mange talenter, og vi følte at de både var mer lovende, raskere og tøffere
enn oss. Men da finalen nærmet seg fikk vi troen. I spissen
for å redusere nervene stod vår oppmann, Idar Nedrebø, som
for anledningen hadde ikledd seg et cheerleaderkostyme
og sprang rundt med dusker og bar mage. Klepp J1990 tok
riktignok seieren, men kampen gikk til ekstraomganger og
var utrolig spennende. Den følelsen da vi scoret målet som
utløste ekstraomgangen husker jeg fortsatt, og jeg var så
stolt etter kampen for all den innsatsen vi la ned.

Hvem er

MAREN
STORHAUG
FOSSE

Som voksen må jeg trekke frem året 2008 da vi vant det
første juniormesterskapet i fotball for kvinner 1-4 på bortebane mot Team Strømmen. Kampen inneholdt flere godbiter.
Blant annet ble vår eneste keeper utvist, slik at Astrid Grøttå
Ree måtte ta plassen i mål, og jeg mistet kontaktlinsen etter
målfeiring og var halvveis blind utpå banen.

Hvordan har livet sett ut etter fotballen? Hva har du
studert, og hva gjør du i dag?

Maren Storhaug Fosse er ny styremedlem i Klepp kvinner elite. Vi har
slått av en prat med henne for å høre
litt om historien til Maren.
Hvem er Maren?
Jeg vil definere meg som 100 % kleppsbu, til tross for at mitt
bosted første leveår var Sandnes. Mor og far tok heldigvis til
fornuft og reiste sørover til Jæren. Her ble jeg boende på
Klepp hele min oppvekst, bare et steinkast fra stadion. Jeg
reiser fortsatt titt og stadig - etter fars oppfatning muligens
for ofte - på besøk til barndomshjemmet for å sjekke ut middags- og godteutvalget.
I forbindelse med studier ble det en pause i kjærlighetsforholdet til Jæren. Jeg bestemte meg imidlertid tidlig for at det
ikke var tvil om at jeg skulle hjem. Nå har jeg etablert meg på
Kleppevarden rett ved Kleppeloen, som jeg er veldig glad i.

Du spilte både fotball og håndballen i barndommen.
Hvem trente deg/dere, og når valgte du din idrett?
I barndommen var jeg ganske så aktiv. Jeg tror jeg har prøvd
ut de fleste idretter og aktiviteter som Klepp IL og Klepp for
øvrig har å by på. Dette inkluderer piano, speider, friidrett,
svømming, dans, håndball og fotball. Jeg fant imidlertid raskt
ut av at visse aktiviteter passet bedre for meg enn andre. Jeg
var for rastløs til å sitte inne å øve på pianostykker og til å
synge sanger i speideren, og i svømmingen ville jeg bare sitte
i badstuen. Merkelig nok var sistnevnte den delen av svømmingen som vi fikk tildelt minst tid til å praktisere. Valget
falt derfor tidlig på håndball og fotball, og jeg drev aktivt
med begge idretter til jeg var omtrent 17 år. Deretter var det
fotball for fullt.
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Mine foreldre har alltid vært veldig delaktige og engasjerte
i de aktivitetene som jeg og mine søsken har drevet med. I
hovedvekten av mine år på håndballparketten har min far,
Tor Fosse, vært trener, mens min mor, Marie Storhaug, har
vært oppmor og sunget for full hals. Fra sidelinjen kunne
hun også tilby oss innslag av heiarop i kombinasjon med
kubjellshow. Vi hadde et veldig godt miljø på det håndballaget. Delaktig i dette var særlig kassebilen som mine foreldre
gikk til innkjøp av, som rommet omtrent hele laget når vi
skulle reise på kamper og cuper. Den caravellen fulgte meg i
en årrekke, og ble faktisk omgjort til jentegjengens russebil
– med sneisne zebramønstrede setetrekk - da den tid kom.
På fotballsiden var min far også trener i en rekke av mine
yngste år. Deretter har jeg hatt en rekke fantastisk engasjerte
trenere i bl.a. Ståle Bore, Henry Damsgård og Asgeir Vikedal.
I min tid på A-laget til Klepp Elite var Kenneth Eidsaunet og
Tommy André Velde trenere. Hvis min far leser dette nå tenker han nok i sitt stille sinn at jeg ikke poengterte at han også
var fantastisk flink, så jeg slenger på det :)

Hva gjorde at du ble A-lagsspiller?
For meg var det juniormesterskapet i 2008 som ble mitt gjennombrudd. Det var også det som gjorde at jeg bestemte meg
for å satse på fotballen. Før den tid var jeg noe i tvil om jeg
skulle kjøre på som toppidrettsutøver. Det koster mye, man
må være villig til å ofre mye tid, svette og tårer. I forbindelse
med juniormesterskapet så jeg hvor givende det var å spille
sammen med spillere som gir alt for laget, og som er utrolig dedikerte i det som de holder på med. Det gav mersmak,
og det var i tiden etter mesterskapet at jeg begynte å trene
sammen med A-laget.

I 2011 flyttet jeg til Bergen for å ta master i rettsvitenskap.
Jeg signerte samtidig for Sandviken, og hadde én sesong i
klubben før jeg bestemte meg for å legge skoene på hyllen.
Studentlivet fristet mer på det tidspunktet. Jeg har ikke
angret på dette i etterkant, men en del av meg skulle ønske
at jeg hadde fått noen ekstra år i Klepp før jeg reiste bort for
å studere. Her hadde jeg noen av mine beste venninner, og
hadde det fantastisk bra.
Høsten 2015 reiste jeg til Australia på et utvekslingsopphold, og jeg hadde mitt livs kuleste opplevelse. Jeg tok dykkersertifikatet på Great Barrier Rief, reiste ut i bushen på
kengeru-spotting og møtte enormt mange eventyrlystne og
fantastiske mennesker med en herlig holdning til livet. Det
er helt sikkert at jeg skal tilbake til det australske kontinentet
en dag.
I 2016 ble jeg uteksaminert som jurist i 2016, og høsten 2016
begynte jeg å jobbe som advokatfullmektig i Arntzen de
Besche Advokatfirma i Stavanger. Vi er et forretningsjuridisk
advokatfirma som blant annet bistår innenfor arbeidsrett,
entreprise og olje og gass. Her trives jeg utrolig bra, og byasene har godt av å ha en jærbu på laget :)

Hvorfor svarte du ja til å bli styremedlem i Klepp kvinner elite?
Etter å ha vent tilbake til Klepp etter endte studier, synes jeg
at det ville være gøy å gjenopprette kontakten med moderklubben. Klepp Elite har et godt og kjekt miljø som det er
givende å få være en del av. Av mindre tungtveiende årsaker
– men likevel verdt å nevne - fristet Else Karin med pizza.

mine så langt er utelukkende positive. Klimaet i gruppen er
veldig godt - vi idé myldrer, debatterer og diskuterer sammen
og det er høy takhøyde. Personlig synes jeg at det er veldig
spennende og lærerikt å få se alt arbeidet som ligger bak det
å drive og administrere en toppklubb. Som spiller fokuserte
vi nærmest utelukkende på det sportslige, slik at dette er
en side av klubben som jeg ikke har hatt særlig kjennskap
til. Avslutningsvis kan jeg legge til at det er umulig å oppleve
styrearbeid som skummelt når man driver sammen med så
positive og lattermilde folk som de menneskene som jobber i
og rundt Klepp Kvinner Elite.

Spiller du fotball nå?
Jeg spiller fortsatt fotball, men det er bare på hobbybasis. Da
jeg sluttet på Sandviken i Bergen, ble jeg spillende trener for
jussens futsallag. Etter at jeg har kommet hjem til Klepp, har
meg og en gruppe venninner startet med innendørstreninger
i turnhallen hver fredag. Vi legger listen høyt gjennom navnet «Nederlaget ballklubb». I tillegg er jeg med på søndagstreninger på Klepp stadion sammen med andre avdankede
Kleppspillere. Dersom noen har interesse i å delta på disse
treningene, er det bare å kontakte meg.

Hva tror du at du kan dra med deg av samspill/erfaring fra fotballen i din jobb?
Jeg tror at det å drive med lagidrett gjør deg god til å samspille med andre mennesker, som er fordelaktig på en rekke
ulike felt i livet. Gjennom lagidrett lærer man å samarbeide
med folk med ulike personligheter, og individene på et lag
kan være relativt forskjellig skrudd sammen. Gjennom å
arbeide mot et felles mål lærer man å forstå sine lagspilleres
personlighet, og hvordan man kan samarbeide for å få ut det
beste i hverandre. Dette aspektet tror jeg er gunstig for alle
å ha med seg i kofferten når man kommer ut i arbeidslivet,
både i form av sosial omgang generelt og samarbeidsevner
på prosjekter.

Heia
Klepp

Hva er ditt inntrykk så langt av styrearbeidet?
Jeg var noe spent på hvordan det skulle gå å komme inn med
mindre styreerfaring i en gruppe som både har mye styreerfaring, og enormt mye kjennskap til klubben. Erfaringene
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FOR HERRER A

Svein Atle Bore

Etter å ha vunnet 4.divisjon, samt blitt
kretsmestre, fikk spillerne velfortjent
pause til januar.
To av våre beste Jarle Madland og Sanel Bojadzic forsvant til
Vidar før årets sesong, men har blitt erstattet av gode spillere
i form av Joachim Moen i fra Voll Arve Gimre i fra Havdur
og «womanizer», Sven André Kyvik i fra Lura. Troppen er
dermed ganske så lik den vi hadde i fjor. Vinteren har blitt

www.ssangyong.no

kun kr

CO2 år
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Arve Gimre

Svein Andre Kyvik
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holdninger har vært svært bra. Vi valgte i overkant tøff
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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.
Salget i kiosken gikk også godt og dette blir en viktig del av
inntektsgrunnlaget fra cupen. I år tok vi også i bruk m-cash
noe som var vellykket og gjør betalingen mye lettere.

Jæren Sparebank Cup 2017
Torleiv Håland

Jæren Sparebank Cup (Klepp Cup) ble
arrangert for 8.gang helgen 1-2.april.
Dette var en uke tidligere enn vanlig for å unngå kollisjon med påske.
Likevel var det gode forhold på Klepp
stadion og selv om det regnet litt fra
morgenen på søndag, men ellers så
var der alt i alt bra spillevær. Som det
har vært de siste årene så er det alltid
lett å gjennomføre dette arrangementet når vi har så flotte fasiliteter på
Klepp stadion, det er mange lag som
misunner oss dette anlegget.
I år var det en del nye med i komiteen og vi brukte denne
turneringen til litt overlapping for å bygge opp erfaring samtidig som vi bygget videre på det arbeidet og den rutinen vi
har fått over flere år. Nok en gang gikk selve arrangementet
knirkefritt og vi har også fått mye gode tilbakemeldinger fra
lagene som deltok, spesielt dette rundt mye spilletid samt lite
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venting mellom kampene slik at lagene ikke trenger å være
borte hele dagen. Turneringen er veldig viktig for idrettslaget
og for Klepp Fotball Bredde både som inntektskilde og som
profilering for Klepp IL som klubb. Det er viktig å bli anerkjent for å ha en cup med sportslig god kvalitet og effektiv
organisering og gjennomføring der alle lag skal føle seg velkommen til Klepp.
På årets cup var der totalt 98 lag påmeldt noe som litt lavere
enn de siste årene (i fjor var det f.eks 136 lag med). Nedgangen
skyldes i hovedsak at Ganddal også arrangerte turnering
samme helg i tillegg til at invitasjonen ikke hadde nådd frem
de rette personene i mange klubber. Dette er noe vi må ta
lærdom av til neste år og være enda mer aktive når det gjelder markedsføringen på forhånd. Likevel så er nesten 100 lag
ikke så verst og det betyr at det har vært nesten 900 spillere
i aksjon denne helgen! Det ble spilt kamper kontinuerlig fra
kl. 08:30 til rundt 17:00 begge dagene (sluttet litt tidligere
på lørdag) så det ble mange timer med aktivitet for de mest
ivrige. Som vanlig var kampene på lørdag forbeholdt 5’er fotball i aldersgruppen 7-10 år fordelt over 6 baner, mens det på
søndag var 11 og 12 åringen som var i aksjon med 7’er fotball
over 4 baner. Dette året var det ikke nødvendig å ta i bruk
treningsbanen noe som var godt da denne var veldig bløt og
det hadde vært vanskelig å spille.

I uka før cupen, arrangerte vi også i år dommerkurs i regi av
Rogaland fotballkrets. Dette året var det ca. 15 stk som deltok. De starter som vanlig sin karriere som dommere med å
dømme under Klepp cup! I år var det i alt 60 gutter og jenter
som var i aksjon fra G12 til G/J16 år, alle spillere fra egne lag. I
tillegg var også Ingve Haugland og Roald Soma med å dømte
på søndag. Alle dommerne møtte til avtalt tid noe som er
veldig bra! 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 mange har også stilt
med kake. Dere er en viktig bidragsyter for at arrangementet
skal kunne gjennomføres uten problemer og at vi som klubb
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 noe som smitter over på alle som er på stadion. I
tillegg vil jeg også takke våre to faste innslag; Ane og Maren
Njærheim som er på stadion hele helgen og gjør en kjempejobb i kiosken.

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.
Det har i år vært mange med i komiteen for å arrangere cupen
gitt at vi har hatt litt overlapping. De som har vært med rundt
arrangementet har vært; Lill-Iren Langvik, Hege Kleppe, Elin
Storhaug, Børge Brunes, Eirik Stokka, Yvonne Gulbrandsen,
Monica Hermansen, Per Audun Fagermo, Håvard Njærheim
og Torleiv Håland. Alle som har vært med fortjener en stor
takk for ett fantastisk god arbeid og jeg er imponert over hvor
fort alle kom inn i det som skulle gjøres og den innsatsen
som legges ned noe som også gjenspeiler seg via de gode tilbakemeldingene vi får fra andre. Jeg er stolt å være en del av
denne klubben når jeg ser alt som blir gjort. 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.
Til slutt må jeg få rette en stor takk til alle spillerne og laglederne som viser en flott innstilling og god sportsånd. Det er
alltid kjekt og inspirerende å se så mange unge og engasjerte
fotballspillere kose seg på banen og ikke minst gleden de
viser når de får sin velfortjente premie etter siste kamp. Vi
håper nok en gang at alle kommer tilbake til Klepp og Jæren
Sparebank cup til neste år og mange år fremover.
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Bak f.v.: Nick Loftus,
Alice Lindseth, Ingrid Kristine
Bøe, Andrine Pallesen,
Synne Hove Thunheim
Midt f.v.: Kristine Tveter, Julie
Austdal, Karoline Djuve Dyrli
og Miriam Byberg
Foran: Helle Hagli Sønnervik
(Anne Marie Fjeld som ble tatt
opp i Akademiet etter at bildet
var tatt)

SØNDAGSTRIM
FOR
AVDANKEDE
KLEPP-DAMER
Savner du de idylliske dagene på Klepp stadion da dine taklinger luktet svidd, da du briljerte med dine svimlende dribleferdigheter og da du knuste alle løpsrekorder med dine raid opp
sidelinjen?
Da er du hjertelig velkommen til å børste støvet av fotballskoene og bli med oss på søndagstrening på Klepp stadion!
Melkesyren melder seg kanskje med noe tettere intervaller
enn før i de gamle glansdager, men trivselsfaktoren er nøyaktig den samme :)

KLEPP AKADEMI 2017
I år har Klepp Elite opprettet et eget
Akademi, et lag for unge talent. Målet
er å skape et positivt utviklingsmiljø for fotballjenter fra 15-19 år som
ønsker å oppleve høy kvalitetstrening
med en stor mulighet for å oppnå elite
nivå.

Akademiet trenes av Nick Loftus og trener på samme måte
som Klepp Elite. Gruppen trener fire til fem ganger i uken og
kan suppleres av spillere fra andre lag i Klepp IL eller gjestespillere fra andre klubber. Spillerne evalueres kontinuerlig
av trenerne og enkelte vil kunne inviteres til å trene med
Elitelaget i tillegg til egne treninger.
Akademiet består av ti signerte spillere og vil i kampene
suppleres med spillere fra Klepp Elite. De spiller sine kamper i 2.divisjon (Klepp 2) i tillegg til at laget deltar i J19 NM.
Spillerutvikling står i fokus, men laget har ambisjoner om å
nå langt i J19 NM. Mange i gruppen var i fjor med på å vinne
NM, noe som motiverer for stor innsats også i år. Årets 2.divisjon medfører mye reising med to lag fra Sogn og Fjordane,
fem lag fra Bergen, og Haugar og Avaldsnes fra nordfylket.
Vi får i tillegg noen spennende lokaloppgjør mot Hinna og
nyopprykkete Bryne.

Dersom du allerede kjenner gnisten, så ta kontakt med Maren
Storhaug Fosse på 40 47 48 00 eller Astrid Grøttå Ree på 93 41
05 95, så skal vi sørge for å få lagt deg til i facebook-gruppen
med oppdateringer om treningstid.
Ses på trening!

Bak f.v.: Mari Grøtteland, Karen Tveit, Vilde E. Bjørkedal,
Elen M. Pedersen, Camilla Vølstad, Vilde Honningsvåg,
Emilie Vigdel.
Foran f.v.: Margrete K. Jørgensen, Sina E. Bjørkedal, Tiril L.
Horpestad, Maren O. Sele, Erika P. Sele.

KLEPP 3.
3. KVINNER
Klepp 3 består av jenter i hovedsak født i 1999/2000. Troppen
er på ca 22 jenter/ inkl Klepp4 som spiller 7’r.
Første seriekamp er hjemme mot Eik, 18.4. Vi selvfølgelig for
seier i den kampen.
Så langt i år har vi deltatt i Kviaserien, 3/4 div kvinner klassen. Vi startet litt svakt, tapte første kamp mot Vidar. I kamp
nr 2 spilte vi uavgjort mot Eiger, spillemessig var vi helt overlegne, burde vunnet 8-2, men det ble 2-2.
I semifinalen møtte vi Forus&Gausel damer, det ble en spennende kamp. 1-1 etter fulltid. I ekstra omganger med Golden
goal scoret vi rett før full tid!!!!
I finalen møtte vi Hinna 2, skulle være det, men Hinna stilte så
å si med 2. Div laget sitt. Jentene kjempet helt fantastisk i den
kampen, det stod 0-0 etter første omgang. Hinna gikk opp i
3-0 i 2 omg, men vi redusert til 3-2 med to flotte mål. Margrete
K. Jørgensen med et frispark fra 30 meter rett i krysset og
Elen M.P. med et flott langskudd. Kampen endte med 4-2 seier
til Hinna.
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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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UMBRO
TURNERING

FOTBALLTUR
TIL LIVERPOOL

PÅ RANDABERG

ARENA

Inghild Versland
Oppmann for laget

Tommy

I begynnelsen av februar reiste en gjeng
på 14 unger og voksne på fotballtur til
Liverpool; alle nåværende eller tidligere
spillere, trenere eller lagledere fra Klepp
IL. Det ble en veldig begivenhetsrik helg
for både store og små med omvisning
på Anfield, mye god mat, minigolf, shopping og ikke minst å oppleve at Liverpool
”knuste” Tottenham 2-0! Alt var timet
og tilrettelagt av vår eminente reiseleder
Ronny. Som dere ser på det ene bildet så
fikk styreleder Haugland også reklamert
litt for Klepp IL.

2011 ungene spiller sin første turnering
Øverste bilde fra venstre
Bastian Bøylestad, Håvard Langevoll, Gard
Oltesvik, Jonatan Versland Råsberg, Aune
Norheim Meinkøhn, Kristian Hatteland
Nese og Tor Even Braut Pettersen
Nederste bilde fra venstre
Trener Morten Damsgård, Aron Bore,
Trygve Versland Vasbø, Mikkel NeseDamsgård, Dennis Sondresen, Kiran Emil
Lindal Malmei, Mina Aase og liggende
Bjarte Hustavnes
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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.
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Kontakt:
Aud Rosseland
Klepp IL 51 42 12 97

Stadion gir mange gleder
- vi trenger din støtte!
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BASAR/AVSLUTNINGSFEST
KLEPP HÅNDBALL 2017
Torsdag 6.april var det klart for den årlige
håndballbasaren, turnhallen var igjen stappfull med spillere, trenere, lagledere og foreldre. Nytt av året: denne gangen var det
aldersgruppen 6 til 13 og HU lagene som var
inviterte. 14 – 16 åringene skal ha egen/egne
avslutninger.
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 –bortsett fra at han startet opp med å lure meg.
Alice delte ut medaljer og innsatspokaler til
spillerne.
Takket være alle våre gode sponsorer hadde
vi i år også utrolig mange flotte gevinster,
som vi loddet ut.

ILDSJELEN
Svein Axel Johannessen

Et idrettslag består av mange «slitere». Kirsti Kvaal er ei av disse og hennes spesialfelt er basar og lotteri.
Hva var et idrettslag uten dugnad? Hvordan skulle vi finansiert drakter, påmelding og annet utstyr hvis det ikke var for
basar og lotteri? De fleste tar imot loddboka med glede og
gjør sin del av jobben. Få tenker etter hvor mye arbeid det
ligger bak, det vet bare basardronninga selv. Kirsti er dama
som jobber i det stille. Som går rundt i butikker, oppsøker
bedrifter og tar ringerunde til venner og kjente for å skaffe
gevinster. Der de fleste andre er litt blyge står Kirsti fram med
klar stemme og engasjement for barn og unge. Det gjør at når
basardagen står for døra er premiebordet fullt helt opp, hver
del av arrangementet nøye planlagt og der med andre ord
ikke tilfeldigheter som gjør at det år etter år går like velsmurt.
Det ligger timesvis med arbeid bak en basar. Som nevnt jobber Kirsti i det stille, men alle vi som har fått lov til å bli kjent
med henne vet at hun ikke alltid er like stille. Kirsti gir klare
beskjeder, stiller krav og forventninger til omgivelsene. Når
noen sluntrer unna gir Kirsti klar og tydelig beskjed om at
dette ikke er godt nok. Noen ganger kan meldingene være i
overkant tydelige, men vi som kjenner henne vet at det ligger
alltid en sterk rettferdighetssans, et varmt hjerte og et ønske
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Ønsker og å takke alle foreldre og spillere
som var med på dugnad i hallen.
Bjarte, Kirsti og Sikke.

om å bidra for fellesskapet. Når du har Kirsti med på laget vet
du at du alltid har en frivillig som setter andre foran seg selv.
Vi kan ikke slippe basaren helt. Året gjennom er Kirsti på
jakt etter gaver og premier, hun lagrer, systematiserer og
organiserer. Loddbøkene blir nøye talt opp, trekning av
premier, organisering av lynlodd og praktisk gjennomføring
er like nøye planlagt som en lege sitt kirurgisk inngrep.
Når trenere, foreldre og spillere kommer på basaren og
ser alle gevinster eller når de går hjem et par timer senere
skulle de bare visst hva som lå bak. En sånn dag hadde
Kirsti fortjent en stor klem av alle i hele håndballgruppa.
Kirsti er også den som stiller opp når de alle andre ikke kan.
Som når damelaget i siste seriekamp skulle til Ølen og det
ble forfall på rekke og rad og en dagen før kamp stod uten
sjåfør. Mamma Kirsti tok dattera Sikke og resten av lagvenninnene med i bilen og kjørte til Ølen, ikke bare var ho sjåfør.
Hun ledet også laget til et av lagets får seiere. Og som Kirsti
sa det når ho kom hjem…. Nå vet jeg i alle fall hvor Ølen er.
Basardronninga er med andre ord ikke bare basardronning,
hun er idrettens frivillige potet og ja menneske.
Kirsti, alle gode idrettsvenner takker deg for jobben du gjør
år etter år. Og til som synes synd på dere selv når dere må ut
og selge lodd. Bli med Kirsti noen timer og se hva som ligger
bak av arbeid så er vi sikre på at neste gang du har ei loddbok
så vet du hva som ligger bak det hele.

GEVINSTER FRA:
Apotek1,Klepp
Arena
Bavaria, Bryne
Biltema
Block Berge Bygg
Blomsterkvasten
Bryne Kro og Hotell
Brynhild
Bygg & Miljø
Colorline
Coop Klepp
Ditt Apotek
Elkjøp
Europris Klepp
Fagmøbler
Fargerike Kåsen
Farstad Catering
Fjordline
Georg Jensen, Kvadrat
Grude Gartneri

G-sport
Halliburton Complition
Horpestad Gartneri
HurtigrutaCarglass, Bryne
Huset på landet
Håland Kjøtt
Hårex Frisør
Indre Østfold Reisebyrå AS
Inge Anda “sjå Inge”
Jærbladet
Jæren Sparebank
Kiwi, Verdalen
Klepp Bistro
Klepp Spesial Transport AS
Komplett.no
Kosmoz
Kristinas systue
KT bygg
Kverneland bil, Forus
Kverneland bil, Mazda

Kverneland bil, Toyota
Kverneland bil, Volvo
Kverneland Elektriske
Kymar
Lexus
Lie blikk
Malmin og Orre
Marthinsen AS, Modern
design
Masiv Bygg AS
McDonalds
Meconomen, Klepp
Modell Frisør
Møbelringen Kåsen
Møller bil, Audi
Møller bil, Skoda
Møller bil, VW
Nille Jærhagen
Nordic Crane Vest AS
NorEngro, Bryne

Peking Garden
Pizzabakeren Klepp
Princess
Risa AS
RPT
Sandven og Aase rør
Sele mat
Sparebank1SRbank,Klepp
Sport Outlet Jærhagen
Spotlight Fashion
Stangeland Maskin
Statoil, Klepp
Tesla
Time Elektro
Tom Weum ”Gulli”
Treprosjekt
Unilever
Villa Magnolia
Aarbakke
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HÅNDBALLSESONGEN 16/17
Siste seriekamp er unnagjort og både
trenere og spillere ser fram til noen
velfortjente frihelger uten kamper.
Men vi tar selvsagt ikke ferie. Nå starter planlegging av sesongen 17/18,
Beach håndball samtidig som treningene fortsetter fram til skoleferien.
Årets sesong har vært begivenhetsrik. 350 aktive håndballspillere fordelt på 2 seniorlag, 12 lag i alderen 12-16 år, 3 HU lag
og enda flere minilag krever et stort apparat for å få organisert aktiviteten. Så stort at vi nå har sett at vi må gjøre noe. I
2017 startet vi på «Klubbhuset», NHF`s kvalitetsklubbkonsept
der vi nå framover mot sommer og neste sesong jobber med
å få utarbeidet en klubbhåndbok med årshjul, retningslinjer
og beskrivelser av hvordan organisere arbeidet blant trenere,
lagledere og styre. Deretter skal vi få ned våre sportslige (og
sosiale) strategier i en sportsplan. Målet er at det skal bli lettere å være frivillig og at driften skal gå enklere. Vi tror dette
blir bra til slutt. Samtidig vet vi at det nytter lite med flotte
ord på papir hvis vi ikke har engasjerte frivillige til å bidra.
Vi har mange gutter som spiller håndball i Klepp. Det
er vi glad for. Selvsagt er jentene viktige, men håndball
er mange steder en «jentesport». Herrelandslagets sølv i
januar håper vi fikk øynene opp for hva denne idretten
kan tilby også guttene. Jentene har i mange år hatt sine
forbilder på topp internasjonalt nivå, la oss håpe at guttene
vil bli værende på den arenaen der i mange år framover.
I Klepp IL har vi nå et svært godt samarbeid mellom fotball og

håndball når det gjelder treningstider. Vi har mange kunnskapsrike trenere i begge grupper som skjønner at det å drive flere
idretter er «vinn-vinn» og at holdningene om tidlig spesialisering og ensidig fokus på en idrett kun gir kortsiktige resultat.
Noen løsninger på hallutfordringene i Kleppeområdet ser
vi foreløpig ikke. Vi venter på utspill fra politikere på hvor
de skal plassere den nye skolen. Når dette leses kan det
være at svaret er gitt eller at det kan være at de fortsatt
forhandler med fylket om jordverngrenser. Det vi vet er
at det kommer ny kommunal hall i Verdalen. Det vil selvsagt hjelpe oss en hel del. Selvsagt er det å foretrekke å
ha treninger i egen krets, men når hallen er fullt benyttet
fra 1400- 2200 hver ukedag, er det tross alt bedre å ha en
plass å trene et stykke unna enn å måtte avvise spillere.
Klepp påtok seg som eneste klubb å være arrangør av beach
håndball i fjor. Det har vi gjort i år også, men suksessen fra
Klepp i fjor gjør at flere klubber henger seg på og interessen
er sterkt økende. I tidsrommet 6. -18. juni vil det være full
aktivitet på sandflekken foran det «hvite hus». Vi håper på
samme deltakelse i år som i fjor, rundt 60 lag. Med en litt
annen spillform, et annet underlag, men med kamp om ball
og mål til høy musikk og mye show skal få det beste fram
idretten. Gode opplevelser og lyst til å være fysisk aktiv.
Avslutningsvis vil jeg takke alle frivillige som hver uke legger
ned timevis med arbeid for at våre barn og ungdommer skal
få være fysisk aktive. Til dere foreldre, husk å gi de en takk.
Det fortjener de, hver og en.

Heia
Norge
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Hydraulikk & Slangeservice
Arabergveien 1, 4055 Sola -www.hytech.no - vakt: 982 56 638
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Bedriftsvegen 35, Klepp St. • 51 78 98 50 • post@grudebygg.no
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QUART CUP 28.-30. APRIL
Fredag 28 april reiste 14 og 15 åringen
fra Klepp til Kristiansand for å delta i
årets Quart cup. De ble innkvartert som
alltid på Grim skole i Kristiansand,
men nytt for året var at de fikk servert
frokost på skolen. En stor glede for de
til tider trøtte tenåringen som fikk sove
litt lenger på morgningen.
Lørdag var den store kampdagen. Noen spilte kamper i Gimle området, men guttene hadde sine kamper i
Sukkervannshallen som ligger et lite stykke utenfor sentrum. Det var mye godt spill og håndballglede gjennom hele
lørdagen, men det ble til slutt videre spill i B-sluttspillet. På
lørdagskveld var de fleste med til Gimlehallen for en stor
konsert med Freddy Kalas. En kjempekonsert som fikk det til
å rykka i dansefoten til både spillere og trenere. Helt til slutt
på lørdagskvelden var det sosialt med volleyball og drøs på
skolen før lyset slukket i 00:00 tiden.
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Søndag var det pakking, frokost og rett i hallene for de fleste
for å prøve å spille seg videre. Dessverre gikk det ikke denne
gangen, men guttene fikk en flott avslutting på sin siste
kamp ved at alle jentene var til stede for å heie de frem til
seier. Dessverre glapp seieren for de og i siste sekund.
Selv om vi ikke fikk hjem noe pokal så har alle hatt ei strålende helg. Nye bekjentskap har blitt til og vi håper at det
fleste har blitt enda mer gira på å fortsette håndballkarrieren
i sesongen 2017/18.
En stor takk til alle lagledere og trenere som har vert med
ungdommen denne helgen, dere er fantastiske. Dere er
superviktige for klubben og vi håper virkelig at ungdommen
viser at de setter pris på dere.
Det var det. Nå ser vi frem til seriestart 2017/18. Heia Klepp
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Trening av innvandrerkvinner
Dette var et opplegg Frivillighetssentralen startet og som
Klepp IL ble oppfordret til å overta. Instruktør Kjersti
Rakkenes Anda samler innvandrerkvinner til trening 1 gang
i uka i gymsalen på Kleppe skule. Tema for treningene er
styrke, balanse og bevegelighet. Det deltar kvinner i alle aldre
fra 15 – 50 +. På kort tid har mange av kvinnene fått stor
framgang og det er en entusiastisk instruktør i Kjersti som
skal ha stor ære og kan som vise til gode resultat på kort tid.
Dette opplegger har finansiering foreløpig ut 31.12.17.

Kveldsmat for HU laget
Fysisk form er viktig også for HU utøvere. Mange i denne
gruppa sliter også med overvekt og det er derfor viktig å
sette fokus på sunn mat og godt kosthold. Etter trening
hver fredag fra 17.30-19.00 samles mellom 25-40 spillere,
ledere og støtteapparat seg i Turnhallen for et sunt og godt
måltid. Grovbrød, ost, pålegg, eple, banan, melk og juice.
Ingrediensene for et sunt måltid. To ungdommer har fått
oppgaven med å servere måltidet, dekke til og rydde opp. I
tillegg til et godt måltid blir det tid for god drøs og sosialt
samvær før helgefreden kan senke seg. Tilbakemeldingene er
svært gode for de som benytter seg av tilbudet.

Kjersti Rakkenes Anda har med stort engasjement fått
gått i gang trening for innvandrerkvinner.

Hele HU laget samlet til kveldsmat for anledningen i Klepphallen. Sunn mat og godt sosialt samvær er en fin start på helga.

FOLKEPULSEN
Klepp tok utfordringen idrettslagene
fikk av kommunen og idrettsrådet og
på kort varsel var vi plutselig i gang
med nye tilbud til en nye grupper
utøvere.
Stadig flere grupper mennesker har behov for utvidet fysisk
tilbud. Idrettslagene er som oftest tradisjonsbundne og tilbyr
aktivitet innen vanlige idretter som fotball, håndball, turn
ispedd noen mindre idretter i enkelte lag. Når utfordringen
fra kommunen og idrettsrådet kom var det bare å ta denne
på strak arm og kaste oss ut i nytt farvann.
Helt nytt var det ikke. Klepp IL har siden 2008 drevet håndball lag for utviklingshemmede og har i disse årene fått kompetanse på det å drive med inkludering og integrering. Denne
erfaringen var svært nyttig når nye tilbud skulle skapes.
Mange ideer kom fram, der vi endte opp med to endelige forslag som vi søkte på og fikk innvilget. Det tredje dukket opp
som en mulighet oppunder jul, muligheter er jo til for å tas…
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Kom i form med personlig trener
Personlig trener er i sterk vekst. Mange veltrente og ressurssterke mennesker betaler dyrt for å få veiledning og
oppfølging av en trener. Når veltrente mennesker trenger dette, er det ikke da et enda større behov for de som
er i mindre god form, med noen kilo for mye og som i
store deler av livet har trent lite? Svaret er selvsagt ja. Og
det har vi gjennom dette Folkehelseprosjektet fått vist.
I dag deltar 10 stykk i dette opplegget. Treningen gjennomføres av Tomek Zacharski, klubbens håndballtrener
som i tillegg til sin håndballutdannelse også har spesialisert seg som personlig trener. Treningene foregår på
dagtid i Turnhallen eller hvis været er fint, ute i det fri.
Felles for alle er at de er uten jobb, har slitt med sin
fysiske og psykiske helse og har et sterkt ønske om å bli i
bedre form. Treningene gjennomføres individuelt, to og to
eller i mindre grupper alt etter ønske og ferdigshetsnivå.
Det er ikke knallharde løpeturer som er innholdet her.
Men å få økt kondisjon, styrke og beveglighet slik at hverdagen skal bli lettere. Inne i turnhallen består øktene av
yogaøvelser, grunnleggende styrketrening og tøying av muskler. Noen ganger finnes ballen fram og det spilles litt
fotball, andre ganger går turen til Loen og noen runder
på apparatene der. Målet er at deltakerne skal komme i
såpass god form at de får lyst å trene også på egenhånd.
Dette tilbudet er foreløpig finansiert fram til sommeren.

Anna Serina nyter
et sunt måltid etter
trening.
Jorun er en av våre ivrigste deltakere. Her sammen med
Tomek på en tur/økt ved Selestranda.
Folkepulsen er et samarbeidsprosjekt mellom kommune,
Idrettsrådet i kommunen og Rogaland Idrettskrets. Folkepulsen
som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom økt fysisk aktivitet i eksisterende idrettslag. Prosjektet
finansieres gjennom et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og Folkepulsen/NIF og Kulturdepartementet. Klepp
kommune ble Folkepulskommune høsten 2016 og det ble satt
av 200 000,- kroner som kommunens idrettslag ble oppfordret til å søke på. Det kom inn 4 søknader, derav 3 fra Klepp.
Folkepulsen er spennende og inspirerende. Ikke minst gledelig er det nå at kommunen bidrar i et økonomisk spleiselag
sammen med idrettslagene og Rogaland idrettskrets for å få
med nye grupper mennesker som trenger idrettslagene mer
enn noe annet. Idrettslagene besitter store ressurser i å kunne
bidra på dette feltet, men med svært lave rammetilskudd til
drift er det få idrettslag som kan bære hele kostnaden på et så
krevende område.
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VÅRE DRAKTSPONSORER

UMBRO STOLT
SPONSOR!

KLEPP
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VI SIKRER KLUBBEN DIN
DEN BESTE UTSTYRSAVTALEN
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Alt er mulig
Glass til kjøkken-benk, trapper, monter, glasshyller,
dører, bord, osv. Hva kan vi hjelpe deg med?

HÅNDBALLAVSLUTTING
14,15 OG 16 ÅRINGENE
Siden håndballgruppen er blitt så stor
fant vi ut at vi måtte dele avsluttingen
opp i 2. De små hadde den årlige basaren i turnhallen, mens de eldste hadde
sin håndballavslutting hos Håland
Kjøtt. Jenter 16 var ikke tilstede, de
ordnet avslutting på egen hånd.

Det var ca 50 stk tilstede å Håland Kjøtt hadde disket opp
med herlige kveldsmat. Alle ble gode og mette før årets høydepunkt skulle annonseres, årets innsatspokal. Trener Klara
Fatnes tok ordet først på vegen av jenter 14 og 15. Hun holdt
en flott tale til årets spiller som ble Kristin Riveland.
Så tok trener Tomek Zacharski ordet på engelsk for å kunngjøre hvem hos gutter 15 som hadde utmerket seg på håndballbanen. I år ble det Jeppe Hatlestad som har stått på i
mange år og hatt en flott utvikling som spiller.
Vi avsluttet med en quiz. Klara hadde fikset dette og delte inn
i 7 lag å hun styrte de med jernhånd. Det ble til slutt lag 1 som
stakk av med seieren.
Dette var en verdig avslutting på en flott sesong. Vi takker
igjen Håland Kjøtt som møtte oss med den beste servicen.
Heia Klepp

Glassmesterforretning
Einar Knutsen as
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Bli med på
håndballskole
etter skoleslutt
Det er alltid en stor fornøyelse å være
arrangør av håndballskoler. I samarbeid med Viking Stavanger HK har
Klepp hatt 2-3 håndballskoler i året.
Etter at over 30 barn deltok i vinterferien er vi nå klar for en ny runde med
håndballskole uka etter skoleslutt.
Håndballskolen retter seg mot barn
opptil og med 7. klasse. I tillegg til
spillere fra egen klubb har vi fått
besøk av ivrige håndballspillere fra
Voll, Kåsen, Frøyland, Bryne, Ganddal,
Havdur og andre lokale klubber.
På bildet ser dere deltakere på vinterens håndballskole, vi håper å
se flere av disse barna igjen i juni.
Ved fint vær vil vi benytte beach
håndballbanen på stadion, selv om
basen og hovedaktiviteten vil være i
Klepphallen.

Heia
Klepp
STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

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
32

33
33

Sammen med Vilde og Emilie

Vejen idrettscenter 25.- 28. februar

Bjarte og Klepp

Gunnar og Veronica

VENNSKAP, AKTIVITET OG OPPLEVELSER FOR HISTORIEBØKENE
Gutter/Jenter 13 ønsket å bytte ut den
tradisjonelle avslutningsturneringen
med tur til Danmark. I etterkant tror
vi ingen angret på det.
Natt til lørdag var en gjeng med 40 ungdommer som i halvsvime tok plass i bussen og gjorde seg klar for morgenbåten
til Danmark fra Kristiansand. Halvparten kom fra ei uke på
leirskole og lenget nok mer til senga hjemme enn ei natt på
bussen.
Etter en rolig overfart og god mat i buffeten var første
stopp i Skjern. Dansk topphåndball stod på programmet og
helten i Skjern er en norsk landslagskaptein og heter Bjarte
Myrhol. I Danmark fikk vi oppleve god håndballstemning
og selv om gjestende lag Skanderborg aldri kunne by hjemmelaget kamp så var det godt trykk Skjern Bank Arena. Og
ikke minst, vi ble tatt i mot på dansk vis med stor gjestfrihet. Større enn de fleste hadde trodd på forhånd. Det er
ikke ofte et håndball lag fra Klepp blir ønsket spesielt velkommen over høyttaleranlegget… Etter kampen var vi så
heldige at vi fikk hilse på Bjarte Myrhol. Ikke nok med det.
Skjern, topplaget i dansk håndball, hadde en gave til oss.

Vilde og Emilie
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Bjarte skriver autograf på
Oskar

Drakta til Bjarte. Og ungdommene var strålende fornøyd.
Etter kampen var det siste etappe til Vejen, en tettsted mellom Kolding og Esbjerg. Eller like sør for Legoland, da vet de
fleste hvor det er. Vel framme på senteret så tok det ikke
lang tid før Ole Lukkøye kom på besøk. En lang dag var over.
Søndag morgen var det tidlig opp. Treningsleir er definitivt
ikke ferie. Etter at begge lagene hadde trent var det lunsj og
klar til reis igjen. Denne gang til Esbjerg og Blue Dokken Arena.
Her var det Championsleague og lokaloppgjør (!) mellom
Team Esbjerg og FC Midtjylland. Sentrale på Esbjerg var Vilde
Mortenstad Ingstad, Emily Sando mens sjefen på Midtjylland
var Veronica Kristiansen. Det ble en spennende kamp mellom nabolagene der Esbjerg jublet høyest. Etter kampen var
vi så heldige å få treffe Vilde Mortenstad Ingstad (en stor takk
til Thorir som hadde bidratt litt her) og mens Vilde fortalte
hvordan det var å være proff dukket også Emilie Sando opp.
Veronika Kristiansen var mer deppa etter det bitre tapet, men
stilte velvillig opp på bilder selv om hun nok helst ville vært
i garderoben. På veien hjem var alle tilfredse og glade. Ikke
minst for at heltene vi vanligvis ser på tv vil bruke tid på oss….

Bilde med den serbiske keeperen til Skjern

Mandagen var det opp tidlig igjen. Først trening, så noen
timer til fri disposisjon og mat før det på kvelden var
klart for kamper. Både guttene og jentene møtte Vejen
HK, tett jevne kamper mot kjekke danske lag. Og nytt og
litt stas å få lov til å spille med klister. Mellom treningen og kampen kunne ungdommene bruke fritt. De aller
fleste var på idrettssenteret og brukte trampoline og buldrehallen. Slike arenaer må oppleves. Kan ikke beskrives.
Hadde politikerne sett aktiviteten et slik område genererte hadde den vært bygd uten at du hadde trengt søkt.
Tirsdagen var siste dag. Men allikevel en lang dag. Opp tidlig.
Trening, mat, avreise lunsjtider. Vi stoppet i Vendsyssel, like
nord for Aalborg og var klar for turens siste fysiske aktivitet, kamp mot VRI på et anlegg som ikke var like flott som
Vejen, men som gjør at du før stjerner i øynene sammenlignet med det du har på Klepp. Det ble to gode vennskapelige kamper og turen var i ferd med å gå mot siste kapittel.
Det var mange som hadde planer for ferjeturen hjem. Alle
disse planene ble fort skrinlagt. Bølger, stor bølger. Det ble
en heftig hjemtur der det meste av buffeen ble igjen om bord
på båten. En etter en måtte de kapitulere og sende pom-

Ida og Vilde

Ferjeturen

mes frites, pøler og hamburger tilbake til fiskene. Og soft
is maskinen var på langt nær i samme bruk på hjemveien.
Vi hadde håp om at opplegget skulle falle i smak. Vi håpet at
det meste skulle klaffe. Å reise på tur med 40 ungdommer
som byr på selv, som stiller opp for hverandre og som opptrer på en måte som gjør både trenere og ledere stolt, da er
det en fornøyelse å reise på tur.
Turen til Danmark tror vi disse ungdommene vil huske
lenge. Det er det idrett handler om. Opplevelser, minner, vennskap og trivsel. Å få fram noen enere og vinner pokaler skaper alltid oppmerksomhet og blest.
Men ingenting trumfer vennskap og samhold.
Til slutt. Takk til Bjarte Myrhol, Veronica Kristiansen, Vilde
Mortenstad Ingstad, Emilie Sando og Skjærn. Det at dere tok
dere tid til oss setter vi stor pris på. Det viser at dere ikke bare
er store idrettsutøvere, men også forbilder vi er stolte av og
som vi indentifiserer oss ekstra med når vi heier på dere på
TV.

Vilde Ingsad og Emilie Sando etter kampen
35

Bakerst f.v.: Vegard Hareland, Einar Madland, Villy Hareland, Bjørn Ivar Forberg, Stein Løland, Jan Rune Salte, Nina Vagle Frøland, Jon
Magne Frøland, Mariann Nilsen, Frank Rune Storvik, Glenn Arild Salte, Solfrid Myklebust, Trener Marianne Rangen.
Rekke 2 f.v.: Marianne Voll, Marthe Opstad, Kåre Jan Heien, Sandra Sikveland, Anna Serina Haugland, Eva Malena Myklebust, Karianne
Horpestad, Cecilie Chan, Silje Tveit, Nina Egeland, Rose Marie Lygren.
Rekke 3 f.v.: Trener Lisbeth Midttun Ueland, Anna Kaisa Fosse Dørmænen, Randi Taksdal, Hilde Karin Hodne, Veronica Sveinsvoll, Amalie
Kristiansen Aske, Rune Nese.
Rekke 4 f.v.: Marie Haugland, Ingve Tullin Haugland, Lars Lee, Svein Olav Kristiansen, Dan Thomas Haugland.

HU

SE SÅ FLOTTE

I 2008 ble HU laget startet og drakter
og treningsdresser ble kjøpt inn. Med
mange nye spillere og slitasje gjennom årenes løp var det på tide å få
byttet disse ut.

I året som gikk ble Landsturneringen arrangert i Stavanger.
Med lavere budsjett enn vanlig var det en fin anledning til å
kjøpe inn nytt utstyr. Det var en spent gjeng som ventet på
utstyret, ikke rart det når en ser hvor fine de ble. Eller hva
synes dere?

JENTER MOT
FORELDRE
Jente 13 hadde kamp mot foreldrene etter
sesongslutt. Jentene vant med glans.

En stor takk til våre sponsorer med hovedsponsor Hatteland
elektriske i spissen. Øvrige sponsorer er Auestad Montasje og
Farstad Catering samt draktsponsor Rogalandshus. En stor
takk til Jæren Sparebank sin stiftelse som støttet oss med
20 000,-.

Idèreiser as - Reisebyrå i Verdalen på KLEPP!
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!

Støtt våre sponsorer!
De støtter Klepp IL

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:

37

Jenter 13

HANA CUP
Klepp Hvit kom til kvartfinalen i B-sluttspillet og Klepp Grønn
kom til semifinale i A-sluttspillet. Veldig bra spill av begge lag.

Ved å tilknytte Klepp Idrettslag som din
grasrotmottaker mottar Klepp Idrettslag 5%
av det du spiller for hos Norsk Tipping.
Det koster deg ingenting.
Pr i dag har vi 577 støttespillere som genererer
ca. kr 300 000,- årlig.

Klepp Hvit Bak fra venstre - Anja, Renate, Lena og Susann.
Foran fra Venstre Gerd, Maren, Kristine og keeper Siril.

Klepp Hvit venter på neste
kamp. Fra venstre. Maren,
Siril, Gerd, Renate,
Lena og Susann.
Klepp Grønn klar for kamp. Fra venstre. Ida, Veronica, Lena,
Tiril, Vilde, Gøril, Marte og Emma.
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DonkeyBoy
favoritthus.no/horisont

DIN NYE BOLIGFAVORITT?

HORISONT
Eneboliger med høy standard på Kleppevarden
Foto: Gio Trentadue

Kleppeloen 2017
Søndag 11.juni 2017
Eit gratis arrangement for alle
Stort mattelt, sal av grillmat og drikke, ansiktsmaling,
ballongfigurar, barneaktiviteter, kulturinnslag med meir.
“Kulturrebus over Hålandsmarka” (kl 12.00-14.00)
- vinn flotte premiar sponset av Næringslivet i Klepp.

PROGRAM FRA KLOKKEN 12:00:

17:00

Det store korslaget med over 120 barn
Klepp Hornmusikk
Big Band Bonanza
Skulekorpsa i Klepp
DonkeyBoy (Hovedscene)

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

ARRANGØRER:

Klepp Kommune

SAMARBEIDSPARTNERE:

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.

Telefon 03290
www.jaerensparebank.no

www.klepp.kommune.no
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Bryne ◊ Jærhagen ◊ Kleppe
Kvernaland ◊ Undheim
Varhaug ◊ Vigrestad

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

BRA inntil 347 m2
med utleieleilighet.
Horisont byr på en lys og
åpen beliggenhet tett
på barnehager, skoler og
turområder like i nærheten.
Klepp sentrum og Jærhagen
ligger også bare en 10
minutters spasertur unna.

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

Ta gjerne kontakt for tomtevisning
eller møte vedrørende prosjektet:
Jan Einar Thesen, Eiendomsmegler1
Tlf. 917 03 533 • jan.einar.thesen@em1.no

Kurt Sande, Favoritthus
Tlf: 900 11 055 • kurt.sande@favoritthus.no

Les mer på favoritthus.no/horisont
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KLEPP IL
Fra besøket Hos Øglærnd System

Hege Hansen, Tor Egil Lie, Maria Thorirsdottir, Frode Flesjå
og Tuva Hansen med de nye traktordraktene.

Sponsorfrokost

HOS VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE
Med stor pågang på Klepp IL’s sponsorfrokoster har vi
fortsatt trenden med å besøke våre samarbeidspartnere og
arrangert sponsorfrokoster i deres lokaler. Dette er flott både
for klubben og våre samarbeidspartnere og en gyllen mulighet til å komme på besøk hos så mange flotte bedrifter. Den
årlige julefrokosten ble i år arrangert hos generalsponsor
Jæren Sparebank, i deres lokaler på Klepp. Banken holdt et
foredrag med fokus både på bedrift- og privatmarked og med
oppmøte på hele 55 stykker kan vi ikke be om stort mer! Det
ble også en runde fra Klepp IL, hvor selvsagt J19 NM gullet sto
i fokus!

I mars måned bar turen til Øglænd System på Øksnevad.
Med et flott lokale og 60 påmeldte deltakere ble det både
bedriftspresentasjon ved salgsdirektør Jone Kristensen samt
omvisning for alle påmeldte i veldig flotte lokaler. En veldig
imponerende bedrift og morsomt for alle involverte å få se på
innsiden av en av de største bedriftene på Jæren.
Klepp Idrettslag har som målsetning å ha de mest fornøyde
sponsorene på Jæren. Det er fantastisk at så mange bedrifter
ønsker å være en del av vår klubb og vi håper at vi med våre
sponsorarrangement skal fortsette å legge til rette for et
vinn/vinn samarbeid!

ÅRETS

ARRANGØR

I TOPPSERIEN
I regi av NFF deltar Klepp IL som
Toppserieklubb i årlig arrangørkonkurranse. Konkurransen skal kåre den beste kamparrangøren av de 12 Toppserieklubbene
og blir bedømt med et sett av kriterier
satt av NFF. Representanter fra forbundet
er tilstede på hver hjemmekamp og det er
her opp til klubbene å vise seg fra sin beste
side. I sesongen 2016 gikk Klepp IL av med
seieren som Toppseriens beste kamparrangør, foran Stabæk og Arna-Bjørnar. Daglig
leder Thomas Langholm Engen mottar trofeet av leder for NFF Rogaland, Hans-Olav
Braut i forbindelse med hjemmekampen
mot Grand Bodø 23. april 2017.

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 2017 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,-

Sponsortur

TIL BARCELONA

Klepp IL arrangerte sin første sponsortur til Liverpool høsten 2015. I år bar
turen til Barcelona og denne gang med
hele 40 deltakere, en dobling fra sist
tur!
Anne Kari Tveit Fossen hos Idereiser AS sto for planlegging av
turen og jeg snakker for alle involverte når jeg sier at Idereiser
AS kan vi anbefale til alle! Med avreise fredag 3.mars var det
en knallblid gjeng som satt turen sørover fra Sola Flyplass.
Med oss på laget hadde vi Roar Fjeldheim fra Sandnes-firmaet
Evan-Jones. Evan-Jones er et coaching og rådgivningssenter
innenfor organisasjonsutvikling, salg, ledelse og strategi som
kom inn i Klepp IL’s sponsornettverk senhøsten 2016. For oss
i Klepp IL var det viktig å ha med oss kvalifisert personell til
å drive den faglige biten av turen og Roar Fjeldheim leverte
til topp karakter. Lærerikt, muntert og engasjerende, og vi
er helt sikre på at samtlige involverte fikk med seg viktige
erfaringer å ta tilbake til sin egen bedrift.
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Ved siden av det faglige var det nok av tid til den sosiale biten
og med 40 deltakere på turen ble det nok latter og historier
til å gi et smil om munnen ut hele 2017! Rebusløp i sentrum,
vinsmaking og lattermilde restaurantbesøk sto på menyen.
Klepp IL er ikke det største nettverket på Jæren, men det er
definitivt det triveligste! Når du planlegger tur til Barcelona er
det selvsagt at Camp Nou står på programmet. FC Barcelona
med Lionel Messi i spissen slo Celta Vigo hele 5-0, en fantastisk opplevelse for alle å være med på!
Hele turen gikk knirkefritt og igjen skal vi rette en takk til
Anne Kari Tveit Fossen i Idereiser AS som planla og gjennomførte en fantastisk tur for alle involverte. Å få ta med oss så
mange fra vårt nettverk på sponsortur er et privilegium for
oss som jobber i klubben. Det viser et utrolig engasjement
i vårt sponsornettverk og sammen gjør vi hverandre gode!

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 2017 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: ____________________________________

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

Telefon: ______________ Email:_________________
Dato: ________ Underskrift: ___________________
Vervet av:___________________________________
Ja, jeg ønsker et maksimumsbeløp på 500 kr
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DE RETTE MENNESKENE
TIL DE RETTE JOBBENE

q-10.no

Jan Egil Øksnevad

INNSATSPOKALEN 2016
Det er vanlig at Klepp IL sin Innsatspokal
blir utdelt på årsmøtet. Slik også i år,
til tross for at mottaker av pokalen,
Jan Egil Øksnevad, var forhindret fra å
delta på årsmøtet.
Nemnd for ærestegn fikk faktisk to innspill på kandidaten.
Når forslagene ble «flettet sammen» ble begrunnelsen formulert slik:
Jan Egil har i mange år brukt det meste av sin fritid (og noe
av arbeidstiden) på breddefotballen i Klepp IL. Han har flere
år som trener for ulike aldersbestemte lag og flere år i gruppestyret, bl. a. 3 år som leder i fotball bredde. Jan Egil har vært
en pådriver for dugnadsinnsats generelt, men det må likevel
trekkes fram dugnad i forbindelse med legging av kunstgressbane samt snørydding.
Gruppens økonomi har alltid hatt Jan Egil sitt fokus for at
alle, uansett alder, skal kunne få det beste utstyret og de
beste forholdene. Å sende trenere og lagledere på kurs for å
utvikle seg koster også penger og Jan Egil har skaffet mange
dugnadsjobber som har vært med å finansiere de nevnte
prioriteringer.

Audi A3 e-tron

Jan Egil har alltid vært brennende opptatt av lagets ve og vel,
og at alle i gruppen skal behandles likt. Han har vært opptatt
av (sitat): «Ikke ha små klubber i klubben og han vet å sette
foten ned for urett og småsjefer/småmanagere».
Videre heter det at han ikke alltid er like strukturert, men
i likhet med mange andre som kan være litt ustrukturerte,
får han ting gjort. Jan Egil kan kanskje (av enkelte) oppleves
som «stor i kjeften», men sier han at «dette skal jeg ordne»
eller «dette skal jeg skaffe», så vet alle at ting blir ordnet eller
skaffet.
Som nevnt innledningsvis var Jan Egil Øksnevad ikke til stede
under utdelingen (jobb i Bergen). Det forhindret ikke at tildelingen resulterte i stor og velfortjent applaus fra årsmøtet.

Se prisen - leveringsklar, premium hybrid!
Audi A3 e-tron Sport plug-in hybrid fra 2.390,-/mnd*
Inkl. fri service 3 år/45.000 km** og kampanjerente 1,99%*

M.H.

Følgende utstyr er inkludert i prisen:
• Xenon plus
• Sportsseter
• Lys-/regnsensor
• 3-eiket MLF-ratt i skinn
• Interiørlister i alu. finish
• 7,5 m. ladekabel
Fra
kr.

361.800,-*

Privatleasing Audi Financial Services
Fra kr.

2.390,-** /pr. mnd

• Automatisk avblendbart speil
• MMI radio plus
• Komplette vinterhjul
Kontakt oss for prøvekjøring
eller nærmere informasjon i dag!

*

Veil. pris levert forhandler, inkl. frakt og leveringssomkostninger. Årsavgift tilkommer. Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etablerings gebyr kr 2.724. Total kredittkjøpspris kr 165 674. Forutsetter 35% kontantandel og finansiering i Audi Finans.
Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. Startleie/etableringsgebyr gjennom Audi Financial Services 75.300,-, månedsleie 2.390,- og totalkostnad 165.192,-, vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde 45.000 km.
Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildet kan avvike fra pristilbudet. Tilbudet gjelder t.o.m. 31.04 2017. Forbruk 1,7-1,6 l/100km ved bl. kjøring. CO2-utslipp 38-36 g/km.
** Serviceavtalen dekker alle kostnader til bilens serviceprogram (foreskrevet av produsent) og innebærer bl.a. skift av oljer, oljefilter, luftfilter, pollenfilter, samt avlesing av lagrede feil i styreenheter og kontroll av alle sikkerhetsrelaterte komponenter m.m.

Forus
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eller

• 17” felger
• DAB+ radio
• Audi parkeringssystem bak

Vassbotnen 6, 4067 Stavanger. Tlf: 24 03 41 00, audiforhandlere.no/Moller-Bil-forus

facebook.com/audiforus
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MultiGrid™
- MARKEDETS MEST KOMPLETTE
MULTI-DISIPLINE OPPHENGSSYSTEM

Me lige å grava!

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!

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
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

ECS En internasjonal totalleverandør

Per Terje: 468 90 169
www.grava.no

FAMILIENS DRØMME-SUV
Turkjempen ŠKODA KODIAQ

Av Prosess og Kontroll systemer.
ECS Automation AS

•
•
•
•
•
•

Prosess Control system.

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:

Power plant.
Food Industri.

Production Control and
Switch Board Cabinet

SIMPLY CLEVER

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

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

5- eller 7-seter, og klassens
største bagasjerom.

ŠKODA KODIAQ fra

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

Kontakt oss utenfor Basis tid:
Vakt / support telefon 24Timer.

Kl. 07.00 til 15.00.
+47 51770970.
+47 51771465.
+47 51770978.
+47 51770972.
+47 51770970.
+47 51770972.

Kl. 15.00 til 07.00.
+47 98213491

342.600,-

*Avbildet modell kan avvike fra tilbudt modell. Drivstofforbruk og CO2-utslipp 5,0l/100km og 131g/km. Pris gjelder levert fra forhandler. Årsavgift kommer i tillegg.

Med 5- eller 7-seter og klassens største bagasjerom får du med deg alt og alle.
ŠKODA KODIAQ er som skapt for en hver tur, kort eller lang. 4x4 tar deg dit du skal. Med 5- eller 7-seter og
klassens største bagasjerom får du med deg alt og alle. Den er like fullstappet av avanserte assistanse-systemer
som av praktiske ”simply clever”-løsninger, og det nye ŠKODA Connect-systemet tilbyr helt nye informasjonsog navigasjonstjenester, og kan varsle nødetater automatisk om det skulle oppstå et trafikkuhell.
ŠKODA KODIAQ er nå klar til prøvekjøring!

Vassbotnen 6, 4313 Sandnes. Tlf: 24 03 19 50. www.skodaforhandlere.no/moller-bil-forus
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Lise Olsen Hodnefjell
Markedssjef. Tlf. 915 22 510

Arne Aadnøy
Selger. Tlf. 916 53 540

Svein Storedale
Selger. Tlf. 902 58 372

Marit Hasselberg Petersen
Selger. Tlf. 903 62 473

Elias Martinsen
Selger. Tlf. 909 79 615
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KLEPP STADION 80 ÅR
Klepp Idrettslag ble stiftet i 1919 og det gikk helt til 1937
før Klepp Idrettslag fikk anlagt Stadion. De første fotballkampene ble holdt på torvbeene hos Hans Kleppe nord for
Kleppekrossen. Her fikk laget oppnavnet sitt «de rygende»
og her kjempet en både mot torvrøyken og motstanderne.
Men dette kunne ikke bli et blivende sted. Så i 1921 sendte
laget søknad til skolestyret om å nytte Haugebakke til
idrettsplass. Kampene måtte en fortsatt spille på kjelvene
hvor en slapp til og etter at avlen var kommet i hus.
I løpet av den tida en holdt til på Hagebakke så sprengte en
bort meget stein og jamnet ut tuene. Ungdommen satt her
kveld etter kveld og minte på stein. Det sang i slegge og bolt,

og dynamittskuddene knallet. Etter som månedene gikk
ble plassen fullt brukbart til fotballbane og delvis også til
idrettsplass.
Så kom skuffelsen. Kommunen forlangte at stedet måtte
forlates. Haugebakke skulle beplantes og gjøres til et vakkert
sted.
En ble altså nøgd til å holde seg på kjelvene hos de bøndene
som var velvillig innstilt overfor laget. Det gjalt å slippe til
når slåtten var unnagjort og det var ikke alle steder det passet med fotballbane heller. Hadde bonden hatt gressmark
det ene året, skulle det gjerne være åker det neste.

I 1925 leiet styret fotballbane hos Sven Grude for sesongen
til en pris av kr 400,-. Her holdt en til i 3 år frem til 1928. Fra
dette året leiet laget hos Berge Hatteland. Leiekontrakten
fornyes i 1932 og her holder en seg da i ro frem til 1937.
Styret er ennå ikke tilfreds med forholdene. Målet er egen
idrettsplass.
Høsten 1935 besluttet styret å forespørre Sven Grude og
Berge Hatteland om kjøp av jord til bane.
En måneds tid senere forelå tilbud fra Sven Grude. Prisen
skulle være kr 500,- pr mål i en bredde av 85 m, lengde ca
130 m.

Det trengs penger og det ble søkt både NFF`s banefond og
NIF om støtte til idrettsplassen.
I januar 1936 sendes ny søknad dit om å komme i betraktning ved tildeling av krisemidlene. Dette var i realiteten
nød-arbeidspenger, hvor Staten ytte kr 1,50 pr dag og laget
måtte yte tilsvarende. Ingen av søknadene resulterte i noe
positivt, og det blir som tidligere å klare seg selv.
Laget maktet å løse inn jorda med egne midler spart gjennom årenes løp.
Her ble det dugnad. Utrettelig, kveld etter kveld møtte medlemmene frem til arbeid med og uten hest.

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS
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Kretsfortjenestemedalje

I SØLV TIL
REIDUN SKRETTING
Under Rogaland Gymnastikk og Turnkrets’ ting 10. og 11. mars ble
Reidun Skretting tildelt kretsens nest høyeste utmerkelse; «Norges
Gymnastikk og turnforbunds kretsfortjenestemedalje i sølv» som den
offisielt heter. Den litt enklere betegnelsen «Kretsfortjenestemedalje i
sølv» brukes i dagligtale.

Trampett 1.-4.klasse
SALTO OG STIFT

Me er ein god sammensatt gjeng på ca 25
unger (2/3 er jenter) som trener i klepphallen
kvar tirsdag kl 17.45-18.45.
Her har me det veldig gøy. Me balanserer, øver oss i ringene, me høpp og
sprett på trampetten kor me lærer oss salto og stift. På tumblingbanen
(luftputa) vår øver me masse på å slå hjul og araber, samt rulle og slå
flikk flakk. Me gjer rett å slett masse forskjellige sprettne ting.
I februar var me på turntreff på ogna å hadde med oss nokre jenter
fra turnen også. Der var det kjekt. Mange forskjellige stasjoner me var
innom kor me fekk prøvd oss litt ut. Me gjekk natursti og hadde 17. mai
leker ute. Me øvde på akrobatikk og laga pyramider. Det var teikning og
ansiktsmaling samt endel turning. På slutten av dagen hadde me felles
oppvisning for familie og venner av en dans me lærte på treffet.
Det neste me ser fram til nå er barnas turnfestival i juni kor me reiser på
overnatting og turner masse.

I statuttene for medaljen står det bl. a. «….. kan tildeles personer som
ved sitt arbeid gjennom flere år har gjort en innsats av meget høy verdi
for gymnastikk og turn». Videre fra statuttene: «Medaljen kan tildeles
personer som har utført et administrativt og/eller praktisk arbeid på
lags- krets- eller forbundsplan».
Reidun sin innsats er definitivt innenfor disse kriteriene, noe som
framgår av innstillingen fra styret i Turngruppa:
Reidun var aktiv på Klepp sitt dameparti en del år (slutten av 70-tallet/begynnelsen av 80-tallet?). Så ble hun borte fra turnen i mange
år – helt til 2003. Da ble hun valgt til leder av turngruppa, et verv
hun fortsatt har, og skjøtter på en veldig god måte. Som gruppeleder i
Klepp IL er hun også automatisk med i hovedstyret.
Rett etter at hun ble valgt til leder ble det behov for ny trener til damepartiet – så til damer trim. Reidun påtok seg trenerjobben for begge
partiene og er fortsatt, 14 år etter, en populær trener for disse.
I 2007 ble hun valgt inn som styremedlem i Rogaland Gymnastikk og
Turnkrets, og i 2009 ble hun valgt til nestleder for to år. Videre har
hun vært med i kretsens utdanningsutvalg, varamedlem og medlem i
valgkomitéen og hun har hatt ulike roller i Gymnastikkutvalget (GU),
bl. a. leder av GU Barn.
På forbundstinget i 2009 ble hun valgt inn som varamedlem i styret i
NGTF. To år senere ble hun valgt inn som styremedlem for 2 år.
Det var en stolt (og litt rørt) Reidun som mottok medalje, diplom og
blomster av kretsleder Anne Løndalen – til stor applaus fra ca. 65
representanter under tingmiddagen.

Trampett er kjekt!

Turngruppa i Klepp IL gratulerer med velfortjent utmerkelse!
M.H.
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Turnen

JULEMØNSTRING
ORREVEGEN 468, 4340 BRYNE • 51 42 43 46

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

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

Fra den årlige julemønstringen i Klepp hallen.

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

KIOSKVARER / AVISER RIKSTOTO DIR.HVER KVELD
COFFE SHOP
NORSK TIPPING
RIKSTOTO

+

Vi tilbyr GRATIS og uforpliktende oppmåling.

PERGOLA
MARKISETAK

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

RV. 44 v/Øksnevad • Tlf 51 78 88 00 • www.espenes.no
Åpent: Mand., onsd. og fred. 7–16. Tirsd. og torsd. 7–18 Lørdag stengt
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Gyldig hos McDonald’s Klepp, Kvadrat, Vågen, Mariero og
Søregata til og med 30.06.2017

• Motorisert, med treramme
eller lakkert alu-ramme
• Tåler storm –
opptil 88 km/t!
• Leveres på mål –med utfall
opptil 9 meter!

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

VELKOMMEN INNOM!

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

SOLSKJERMING
Stort utvalg med høy kvalitet!

STORSKJERM - SPENNING

Borevegen 5,
4352 Kleppe
Tel: 51 425155
Faks: 51421020
Mob. 932 15061

LANDETS BESTE UTVALG I SLANGER OG KUPLINGER!
MOBILSERVICE • 24/7-SERVICE
FRA 30 AVDELINGER I NORGE
Hydroscand Forus | Vestre Svanholmen 15b, 4313 Sandnes
Telefon: 51 63 77 70 | Vakttelefon: 90 13 88 11
E-post: forus@hydroscand.no | www.hydroscand.no

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

Vi tar over der andre gir opp!
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skarp.no

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

EN MODERNE
ENTREPRENØR
- i et område i utvikling
I mer enn 50 år har Block Berge Bygg
vært en av hjørnesteinsbedriftene
i Klepp kommune. Vi utvikler og
gjennomfører prosjekter innenfor
næring, bolig, byggfornyelse og
betongelementproduksjon. Med
solid kompetanse og kapasitet innen
industriell tilnærming til prosjektene
bygger vi løsninger for framtiden.
Vi holder til i Bedriftsvegen på
Øksnevad.

Noen av våre lærlinger som tok fagbrev i
2016: fra venstre: Daniel Nese, Daniel Hauge,
Vegard Borsheim, Preben Voll Hansen

LOKOMOTIV MEDIA. Foto: Erlend Skarsaune, Jærbladet.

Bente Håland,
daglig leder
FINANSPARKEN

ØRLAND TRANSPORT

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

HAUGESUNDSGATA / 5° Øst
51 78 99 00

blockberge.no

– en del av Veidekke

• VANNSKJÆRING
• SVEISING
• PLASMASKJÆRING • GASSKJÆRING

www.IKM.no
bente@haalandasfalt.no

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

Din lokale
VENTILASJONSENTREPRENØR
Orstadvegen 126, 4353 Klepp st.
• Godt inneklima
• Energieffektive
løsninger
• Næring og privat
• Nybygg og
rehabilitering
• Service

tlf. sentalbord 07825
www.norskstaal.no

DIN LOKALE BILVERKSTAD

· Service
· EU kontroll
· Reparasjoner
• Karroseri og lakk
Velkommen uansett bilmerke!

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

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

ARKITEKTUR - PROSJEKTERING
NYBYGG - REHABILITERING
TLF: 918 20 243

E.mail: post@ktbygg.no

En del av Lie-gruppen:

www.mecacarservice.no
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Støtt våre sponsorer!
De støtter Klepp IL
www.finnoybuss.no
Tlf. 51 71 08 40
TELEFON 51 42 11 80 • www.direktebygg.no
Betongsaging - Meisling - Boring - Riving • www.leikvoll.no

.no
+37&*&/,-&11&5&-&'0/

Jærvegen 502, Kleppe
51 42 31 00

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

Alt i søm

rolfs Dekk_logo.pdf

23.10.2008

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

22:49:48

Tlf. 51 42 14 50

mob. 46 21 66 00
Epost. stinakleppe@gmail.com
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PMS 381 EC

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

CY

CMY

Orstadvegen 112, 4353 Klepp st.

K

51 78 91 50
www.klepp-prosjektering.no

PMS 421 EC

PMS 424 EC

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

post@klepp-prosjektering.no
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Fra

ARKIVET

Fotball smågutt, 1980:
Bak fra venstre: Henning Sletten, Torbjørn Refsland, Kjetil Maudal, Oddvar Refsland, Geir Kyllingstad, Tom Horpestad, Magne Søyland,
Jan Sølve Thu.
Foran fra venstre: Tor Bjarte Salte, Ståle Bore, Lars Friestad, Bjarne Jåtten, Atle Opstad, Kjetil Gaarde, Levin Storhaug og Karl Særheim.

Håndball 1953:
Bak frå venstre: Anna Svela (Håland), Aud Kyllingstad (Larsen), Gunvor Mjåtveit (Kylligstad), Anna Pedersen, Ester Nese.
Foran frå venstre: Brynhild Aase (Horpestad), Aase Storhaug (Bolme), Tordis Jåtten (Anda).

FRA ÅPNINGEN AV
SPAREBANK SØR,
BRYNE 27. APRIL 2017
Klepp Idrettslag vil igjen få takke Sparebank Sør
for gaven som ble tildelt Klepp Idrettslag avd.
HU Håndball.
Vi ønsker dere til lykke med deres flotte avd.
kontor på Bryne.

Klepp turnere
Kraft, stil og presisjon er det her over Klepp herretropp i 1938. Bilde er tatt på Bryne skole 8. mai under Jærstevnet (vi skimter Losjehuset
til høyre på bildet).
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Bilde: fra venste: Torbjørn Hovland, varaordfører
Klepp, Marianne Ødegård Rangen, HU laget
Jørn Sirevåg, banksjef og Lisbeth Midtun Ueland,
HU laget.
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STØTTEANNONSØRER
Berland Betong A/S

Smørpiggen

Kverneland

51 48 53 11

Gilje Tre A/S

Giljastølveien 8

Dirdal

51 61 14 00

Gjesdal Caravan Service

Jærhagen

Kleppe

480 27 979

Gudmestad Maskin

Nesheim

Nærbø

920 59 038

Horpestad Plantesalg

Roslandsvegen 14

Tjøtta

51 78 88 80

Klepp Fotklinikk

Kjelvene 31

Kleppe

926 42 624

Reve Kompost A/S

Nordsjøvegen 522

Kleppe

907 95 390

Rogaland Bildeler AS

www.rogalandbildeler.no

Egersund

51 49 49 00

Sageneset Feriesenter

www.sagenesetferiesenter

Sirdal

975 03 777

Sele Auto A/S

Selevegen 4

Voll

51 42 32 73

Sprøyte Gården A/S

Nordsjøvegen 613

Kleppe

51 42 06 10

Tore Vagle A/S

Langgt. 103

Sandnes

51 60 13 00

Tuff-Kote Dinol

Luramyrvn. 77

Sandnes

51 63 00 50

Åge Reve byggmester

Linjevegen 4

Kleppe

926 36 010

Sele Kalk A/S

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!
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JÆRBLADET STØTTER
IDRETTEN PÅ JÆREN
Abonnementsbestilling på jbl.no eller abo@jbl.no/51 77 99 00
62

62

Idrettslaget
for dei som vil
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På toppen av Kleppestemmen
Flotte eneboliger kommer for salg
Illustrasjon

Kleppestemmen Klepp
Store, frittliggende eneboliger, de fleste med dobbel garasje samt to tomannsboliger
kommer for salg. Tomtestørrelser eneboliger fra 397 til 573 kvm.
blockwatne.no/klepp

Illustrasjon

Illustrasjon

NB! Ved salgsstart vil Obos-medlemmer ha forkjøpsrett.
Kontakt: Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no
Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med høy standard.
Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.
Kontoret har langåpent tirsdager til kl 19.

