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REDAKSJONEN GRATULERER KLEPP KVINNER
ELITE MED SØLV I SERIEN. FANTASTISK BRAGD!:)
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TOPPSERIELAGET VÅRT ER PÅ VEI
MOT DEN BESTE SESONGEN PÅ
MANGE TI-ÅR

Klepp IL er eit fleir-idrettslag med store og aktive grupper innanfor håndball, turn og fotball. Men, med resultata frå denne sesongen er det på sin plass å snakka
litt ekstra om KKE – Klepp Kvinner Elite. Toppserielaget
vårt leverte ein strålande 2017 sesong med 4. plass i
serien, etter mange år som ”middelhavsfararar”. Nå i
2018 går det endå betre, laget har nyleg tatt sølvmedalje
i serien. Dette er ein bragd og velfortjent. Toppserielaget
og J19 laget har gjort det sterkt også i cupen.
Det er ikkje tilfeldig at KKE oppnår gode resultat.
Spelargruppa, trenarapparatet, administrasjonen og frivillige gjer ein fantastisk jobb, som gjer at me får ”møje
ut av lite”, spesielt når me samanliknar økonomiske
ressursar med ein del andre klubbar i toppserien. Og,

LEDEREN

HEIA KLEPP!
det som er litt av nøkkelen her er at arbeidet som
utføres har klare og langsiktige mål. Eit eksempel på
dette er balansen mellom å trekkje til oss internasjonale topp-spelarar, samtidig som klubben aktivt
faser inn lokale og regionale talent. Når dette blir
gjort på rette måte leverer me resultat, og klarer
samtidig tilby ein optimal utviklingsarena for dei
som er på veg opp.
Eit interessant spørsmål er om me klarer fortsetja
den gode trenden også til neste sesong. Det har me
ingen garanti for, og det vil i iallfall ikkje koma av seg
sjølv. Ting som taler mot oss er at fleire av dei andre
toppserieklubbane har større økonomiske ressursar
enn oss. Med gode resultat må me også rekna med at
nøkkelpersonar i miljøet, inkludert spelarar, vil være
ettertrakta på marknaden. På den andre sida så har
me i Klepp IL ein godt innarbeidd toppidrettskultur,
og gode anlegg for fotball. Me ser også at interesse
frå media og sponsorar er stigande, dette fører til

auka sponsorinntekter til kvinnefotball på nasjonalt
nivå, som igjen medfører meir pengar til oss som har
elite-satsing. Her håper me også at våre gode lokale
sponsorar og samarbeidspartnarar ser potensialet i
auka media profilering og positive resultat.

Me kryssar fingrane for sesong-avslutninga for KKE.
Det same gjer me for siste delen av sesongen for
resten av fotball laga våre. Me ønskjer også håndballen lykke til med ny sesong, endelig med traktordrakter. Og, turnen kjører som vanlig på med mengder av
gode inne-aktiviteter når kveldane mørknar.
Ha ein god og aktiv haust og vinter!
Helsing
Jarl Haugland
Styreleder
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Minneord

– ALFRED BORE
Bente B. Gjerde

Alfred Bore sovnet inn på Stavanger
Universitetssykehus 25. september
2018.

Klepp IL og fotballen stod Alfreds hjerte nært. Han har selv
spilt fotball på bedriftslaget til Kyllingstad, Klepp Old Boys
og Klepp Veteran. Alfred har også mange timer på stadion
som ivrig supporter og støttespiller i «Stadionklubben» og
«Scoringsklubben». Han ble tildelt klubbens Innsatspokal i
1989 og klubbens Ærestegn i sølv i 1994.
Takk for god innsats gjennom mange år.
Jeg ble kjent med Alfred da jeg var leder i
Ungdomsavdelingen i Klepp IL. Alfred var en god mann å bli
kjent med – det var aldri nei i hans munn. Det var ikke en
ting han ikke klarte å løse. Var det noe som måtte fikses og
det ikke fantes i butikken, gikk han like godt hjem og lagde
det selv. Alfred var en ekte kunstner og «Petter Smart»,
alt kunne lages enten det var trearbeid, metallarbeid eller

}

– Det var aldri nei i
hans munn. Det var
ikke en ting han

ikke klarte å løse.
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utskjæringer. Logoen som henger på Turnhallen har han
laget, han har til og med malt portrett av flere Klepp-spillere.
Alfred og Georg (Kyllingstad) var som «Pompel og Pilt», de
holdt sammen og jobbet mange dugnadstimer for Klepp IL.
Jeg var så heldig å få invitere de hjem til meg og Tor Sigve
på middag en lørdags kveld. Da hadde de med seg sine kjære
koner, Litå og Aud. Det var ikke vanskelig å holde drøset i
gang rundt bordet, gamle historier fra Klepp IL og Kleppbygdå ble fortalt. Dette ble en minnerik kveld med mye latter og godt i glasset. Plutselig kom det fra en av dem; «Nå
må me gå, ellers blir me ikkje attebidde».
Jeg har mange gode minner som jeg vil ta med meg videre.
Mine tanker går til barn, barnebarn og oldebarn. Dere er en
stor sammensveiset flokk, men det er tøft å miste både mor
og far på ett år.
Takk for den gode hjelpen jeg fikk av deg Alfred. Jeg vil alltid
minnes din positiviet, ditt lune vesen, din gode humor og
glimtet i øyet.
Kvil i fred.

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

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

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

Hvorfor velge
Jærens eneste
lokalbank?

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

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

Telefon 915 03290 | www.jaerensparebank.no
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Bak fra venstre; McKenzie Berryhill, Tameka Butt, Hanne Kogstad, Lena Soleng Hansen, Lindsey Harris, Kirsty Yallop, Zaneta Wayne, Hege
Hansen, Gry Tofte Ims, Susanne Vistnes Fremme fra venstre; Marthine Østenstad, Elisabeth Terland, Inge Agnete Aarskog, Miriam Byberg,
Kristin Rate, Marie Hella Andresen, Madeleine Hille Mellemstrand, Matilde Rogde, Tuva Hansen

KLEPP KVINNER ELITE 2018
Etter en spennende
2017-sesong, der
laget tok store steg
og var med og kjempet om medalje helt
til siste serierunde,
endte det som kjent til
slutt med en 4. plass.
Utgangspunktet for
2018-sesongen var
imidlertid godt, og vi
visste at det ville være
mulig å ta ytterligere
steg, så lenge vi kunne
bygge videre på arbeidet som var lagt ned
så langt. Kontinuitet er
et nøkkelord i den forstand, både på trenerog spillersiden, og i
spillergruppen var det
bare Karoline Surdal
og Oda Hove Bogstad
som gav seg etter forrige sesong.
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Tor Åge Risnes – Sportslig leder

poeng til Arna-Bjørnar som vi møter i
siste serierunde, med trekamper igjen.

I løpet av vinteren fikk vi også inn
forsterkninger, med keeperen Lindsey
Bruke Harris og Mackenzie Marie
Berryhill, som har funnet seg godt til
rette og blitt gode bidragsytere inn i
laget.

Kolbotn ble slått ut i kvartfinalen i NM,
og 14. oktober var det klart for semifinale på hjemmebane mot Sandviken. I et
surt høstvær var det gledelig å oppleve
at det var over 670 tilskuere som hadde
tatt turen til stadion for å heie oss frem.

Etter en bra sesongoppkjøring var vi
spente og klare for sesongstart når
vi tok imot Arna-Bjørnar hjemme 24.
mars. Etter en jevn kamp var det ArnaBjørnar som gikk av med seieren, men
Klepp fulgte opp med sier i de 4 neste
serierundene. Borte mot Sandviken var
det de som trakk det lengste strået, og
fram mot sommeren ble det 4 seire i de
neste 6 serierundene. I samme periode
startet også Cup-avansementet, med
seire mot Hinna og Øvrevoll-Hosle før
sommeren, og vi gikk inn i sommerpausen på 2. plass på tabellen etter LSK.

Klepp startet ut som det beste laget,
men det var Sandviken som ble belønnet med den første scoringen. Heldigvis
fikk Klepp utlignet til pause, og gikk
inn i 2. omgang med ny energi. Det
ble en forrykende omgang med stort
Klepp-press gjennom hele omgangen,
men flere mål kom det ikke, og det
måtte ekstraomganger til. Etter målløse ekstraomganger skulle da semifinalen avgjøres på straffespark, og her var
det Sandviken som avgjorde kampen i
sin favør. Surt å tape en god kamp på
denne måten, men vi ønsker Sandviken
lykke til i Cupfinalen.

I sommervinduet hentet vi inn en ny
forsterkning – Zaneta Josseline Wyne og
Martine Østenstad kom inn i A-troppen
vår. Maria Sørenes flyttet til Haugesund
for studier, og meldte overgang til
Avaldsnes. Høstsesongen startet også
godt, med kun tap av 4 poeng i de 7
serierundene som har vært fram til nå
(uavgjort mot Sandviken og Vålerenga),
noe som har resultert i at vi i skrivende
stund holder 2. plass på tabellen med 7

Uansett er fasiten at vi har hatt en
flott sesong – bedre enn på mange
år. Med tre serierunder igjen har vi
tatt 41 poeng i årets sesong, har 2.
plass og 7 poeng ned til Arna-Bjørnar
og Sandviken på hhv. 3 og 4. plass.
Det blir en spennende avslutning med
Lilliestrøm borte, Avaldsnes hjemme
og Arna-Bjørnar borte i siste serierunde.

Jenter 19: Bak fra venstre: Vilde Nilsen, Ina Kristoffersen, Heidi
Byberg, Kristin Rage, Lisbeth Ekse, Ingrid Synnøve Nødland, Julie
Austdal, Matilde Rogde, Elisabeth Terland Fremme fra venstre:
Christina Moen, Madeleine Hille Mellemstrand, Ida Hella Andresen,
Karen kraft Vistnes, Anette Jensen, Marthine Østenstad

Det vil si at vi har gode sjanser for å
nå målsettingen for sesongen som var
medalje, og med en ny plassering topp
4 er vi i ferd med å etablere oss som et
av topplagene i Norge.
Vi har god støtte av publikum på hjemmekampene våre. Vi ser at interessen
rundt laget er bra, og tilbakemeldingene fra publikum er at vi har gode arrangementer med godt sportslig innhold
på banen – dette setter vi stor pris på!
Spillere og trenere er også flinke til å
bruke Sosiale medier både i markedsføring av kamper og Klepp Elite som
merkevare, og vi har fått mye positiv
oppmerksomhet rundt klubben.

Venstre bak: Susanne Vistnes, Elisabeth Terland, Tameka Butt, Hege Hansen,
Thea Ims Rugland, McKenzie Berryhill, Hanne Kogstad, Kirsty Yallop, Marie
Hella Andresen, Matilde Rogde, Marthine Østenstad. Venstre fremme; Zaneta
Wayne, Tuva Hansen, Lena Soleng Hansen, Ina Kristoffersen, Madeleine Hille
Mellemstrand. Liggende venstre; Kristin Rage og Lindsey Burke Harris

Vi samarbeider godt med Rogaland
Fotballkrets, NFF og landslagene og
omkringliggende klubber. Det er stadig
aktiviteter med fokus på spillerutvikling i regi av klubben og i samarbeid
med andre aktører i fotball-rogaland.
Vi har en spillerstall med stort potensiale, det er flott å se at de unge spillerne
tar vare på mulighetene sine når de får
dem, og viser at de er modne for oppgavene de møter ved å spille på det øverste nivå i Kvinnefotballen! Samtidig er
det viktig å ha tålmodighet og forståelse for at normen faktisk ikke er å
spille i toppserien når man er 17-18 år
gammel. I løpet av sesongen er det flere
av spillerne våre som har vært innom

sine respektive landslag, noe vi er stolte
over. Vi har et stort fokus på spillerutvikling, og i 2018 har Astrid Grøttå Ree
vært tilsatt som Toppspillerutvikler hos
oss. Å øke kapasiteten på trenersiden
har vært med på å løfte frem og realisere det potensialet som ligger i spillergruppen og individuelt hos spillere.
Vi er fremdeles med og kjemper om en
Cupfinale – J19 laget vårt har i tur og
orden beseiret Lyngdal, Viking, Donn
før Vålerenga måtte gi tapt 1-3 i kvartfinalen. Dermed spiller vi semifinale
hjemme mot Trondheims Ørn den 30.
oktober, og vi krysser fingrene for en ny
Cupfinale for vårt J19 lag.

Bak venstre; Hanne Kogstad, Miriam Byberg, Ine Agnete Aarskog, Susanne Vistnes, Lena Soleng Hansen, Ina Kristoffersen, McKenzie
Berryhill, Elisabeth Terland, Hege Hansen, Marie Hella Andresen, Malin Skogvold Runestad Fremme venstre; Madeleine Hille
Mellemstrand, Matilde Rogde, Lindsey Bruke Harris, Tuva Hansen, Kristin Rage, Gry Tofte Ims, Kirsty Yallop, Tameka Butt 7

KLEPP ELITE - KLEPP3
Per Harald Pedersen

Klepp3 spiller i 3. divisjon. Spillertroppen
er på ca. 12 spillere. Etter sommerferien
har vi hatt store utfordringer med å stille
med 11 spillere. 4 spillere reiste bort på
grunn av skole, i tillegg har vi hatt en del
sykdom og skader.
Klepp3 består i hovedsak av jenter/
damer som prioriterer skole/arbeid. Det
er flott det, men det skaper en del utfordringer å finne tid til trening og kamper.
Vi har klart oss bra når vi tenker på hvor
få treninger vi har hatt med alle spillerne
samlet.

både i Toppserien og NM finaler j19/16.
Vi har også mor og datter på samme lag;
Silje T. Borthen og Martine Eikeskog.
Klepp3 er et annerledes lag, de spiller
bare for det er gøy og sosialt. Det er viktig
med et slikt tilbud!
Karl Jr. Nærland er trener for laget, han er
rett og slett en kjernekar.
Fotballhilsen fra
Per Harald Pedersen
Lagleder Klepp 3

I løpet av sommeren har vi fått tilbake
«gamle» spillere, som tidligere har spilt

Bak fra venstre: Sofie G. Erga, Ingrid H. Holdø, Vilde B.
Honningsvåg, Karen Tveit, Silje T. Borthen, Emilie Vigdel,
Camilla Vølstad, Martine Eikeskog,
Foran fra venstre: Amalie Laland, Maren O. Sele, Celina S.
Osmundsen, Kristine Tveter.

Karl Jr. Nærland (i sitt ess). Trener for Klepp 3 og en stor
bidragsyter til at den Nye Kunsten ble ferdig i sommer, nå
døpt som «Karlbanen».
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Store deler av Klepp 3 spilte 2. divisjon kamp mot Hinna1; Bak fra venstre: Synne Thunheim (K2), Erica P. Sele, Camilla Vølstad,
Linn C Farbergshagen (K2), Silje T. Borthen, Ingrid H. Holdø, Karoline T. Surdal (K2), Emilie Vigdel. Foran fra venstre: Martine
Eikeskog (K2), Kristin Hole, Celina S. Osmundsen, Maren O. Sele, Vilde B. Honningsvåg.

Berneveien 30, 4365 Nærbø

|

www.reimeoglode.no

|

Tlf. 51 97 10 10

|

post@reimeoglode.no
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FOTBALLFRITIDSORDNING I REGI AV KLEPP IL

ER DU GLAD I Å VÆRE I AKTIVITE
Astrid Grøttå Ree

Da er fotballfritidsordning (FFO) på Klepp stadion noe for deg. Vi har FFO fra skoleslutt og til
kl. 15.30 hver tirsdag og torsdag hele skoleåret.
Tilbudet gjelder for alderen 8-12 år.
Pris per måned - 500 for en dag i uken - 1000 kr
for to ganger i uken. Prisen inkluderer et måltid,
leksehjelp og 60 min trening med kvalifiserte
trenere.
Du er når som helst velkommen til å komme på
en prøveuke her hos oss for å se om dette er noe
for deg.
Assistenttrener på A-laget, Nick Lofthus, har
hovedansvar for FFO. Han blir godt assistert av
Toppspillerutvikler for Klepp Elite, Astrid Grøttå
Ree, samt spillere i fra damelaget og herrelaget.
I tillegg kommer elever fra folkehøgskolen 1
gang ukentlig og bidrar i matlaging, leksehjelp
og sosial lek.

Leksehjelp
10

ET OG ELSKER FOTBALL?
Fotballfritidsordning i regi av Klepp IL
Er du glad i å være i aktivitet og elsker fotball?
Da er fotballfritidsordning (FFO) på Klepp stadion noe for deg.
Vi har FFO fra skoleslutt og til kl. 15.30 hver tirsdag og torsdag hele skoleåret. Tilbudet gjelder
for alderen 8-12 år.
Pris per måned

- 500 for en dag i uken
- 1000 kr for to ganger i uken
Du er når som helst velkommen til å komme på en prøveuke her hos oss for å se om dette er noe
for deg.
For påmelding til prøveuke, vennligst send epost til nick.loftus@kleppil.no.
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FANTASTISK DUGNADSÅND UNDER

JÆRGÅRDS
2018

Litt stygt vær
dempet ikke
stemningen.
Maren Storhaug Fosse

Musikkfestivalen Jærgårds gikk av stabelen for
første gang i Kleppeloen lørdag den 18. august.
Arrangementet ble gjennomført på en flott måte, og
tilnærmet 2000 mennesker fra hele regionen fikk
nyte god musikk og underholdning fra morgen til
kveld. Fantastisk initiativ fra festivalsjef Jan-Gunnar
Haraldseid.
Klepp IL var så heldige å få lov til å være med på laget
under festivalen. Over 50 stykk av klubbens medlemmer møtte opp for å drive kiosksalget. Sammen med
et strålende samarbeid med to av våre sponsorer,
Coop Klepp og Pizzabakeren Klepp, sørget de for en
100 % smertefri gjennomføring. Tilbakemeldingene
vi har fått er at Klepp IL består av flinke, hyggelige
og serviceinnstilte folk, og det gjør oss kjempe stolte!
Klepp IL er ingenting uten alt det frivillige arbeidet
som legges ned av klubbens medlemmer. Vi vil
derfor benytte anledningen til å rette en stor takk
til dere for innsatsen dere gir. Det gjelder dere som
bidro på Jærgårds, dere som baker kaker, dere som
arrangerer kamper, og dere som er ute på treningsfeltet hver dag og legger forholdene til rette for
idrettsglede. Tusen takk, og heia Klepp!

Over: Pizza til folket
Til venstre: «Sjefå over alle sjefer»
- Else Karin Stangeland.
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The boss in town!
99% av alt du kaster går til gjenvinning

Container i 7 dager,
for klubbmedlemmer
kun kr 3 080,Bestill i dag!
Tlf: 51 64 40 00

www.westco.no

TRENINGSPROSJEKTFORJENTER
I REGI AV KLEPP KVINNER ELITE
Astrid Grøttå Ree

Klepp har vært i Toppserien siden tidenes morgen. I vår har vi klart å fortsette den gode trenden fra i fjor, men
vi må fortsatt jobbe hardt for å befeste
vår posisjon i toppen. Å skape en toppklubb krever systematisk jobbing over
år. Vi er på gang, men har fortsatt en
lang vei å gå. Et av områdene vi ønsker
å utvikle oss på er å skape gode relasjoner med lagene i egen klubb, samt
klubber i distriktet.
Nåløyet til Toppserien skal være trangt.
Vi erkjenner derfor at klubbene i
Rogaland sammen må jobbe hardt for
å bidra til at jenter tar spranget opp
i Toppserien. Klepp Elite tror at dette
gjøres best dersom konkurransen er
stor mellom lag i regionen og at spillere blir i sine respektive moderklubber
14

lengst mulig.
Derfor startet vi i vår et prosjekt kalt
«Treningsprosjekt i regi av Klepp
Kvinner Elite». Målet med prosjektet er
å skape en felles arena hvor man kan
inspirere til trening og utveksle erfaringer. Slik håper vi å bidra til utvikling
av jentefotballen i Rogaland, samt øke
interessen for kvinnefotballen i sin
helhet.
Tilbudet gjelder for jenter
født i 2004-2007 som har
gode ferdigheter, positiv innstilling og stor treningsiver.
Trenere og spillere tilknyttet
Klepp Elite har ansvar for
øktene.
I høst har vi 17 deltakere i
04-05 årsklassen og 19 deltakere i 06-07 årsklassen.
Av disse er seks Klepp jenter

med. Det gleder oss stort. Treningen
foregår annenhver fredag på Sandved
kunstgress. Øktene varer i 1 time og 45
min, hvorav de første 20 minuttene er
satt av til skadeforebyggende aktivitet.
Tilbakemeldingene på prosjektet har
så langt vært positive og vi håper på å
videreføre lignende tiltak neste år.

DET KVITE HUS OG GAMMELT
GARDEROBEANLEGG

ER NÅ HISTORIE
Bygningene har i de senere år blitt brukt til lager
og 10. mars i år ble garderobebygget utsatt for hærverk og ildspåsettelse.
Hovedstyret i Klepp IL
besluttet 14.06 å rive
begge bygg og planere ut.
Det ble holdt en dugnad for å fjerne alle
pokaler, hvitevarer, vindu, dører, wc, dusj
anlegg osv. (pokalene er selvsagt tatt vare
på). Steinskifer på taket av det Kvite Hus har
fått nytt liv hos en bonde på Tu.
Rivingstillatelse ble gitt av kommunen i
begynnelsen av juli.

FØLGENDE FIRMA HAR VÆRT MED PÅ JOBBEN:

* Ansvarlig søker - KT Bygg (Karl Nærland)
* Fjerning av asbest plaster – Miljø-Sanering as
* Fjerning av kildesortert avfall – Westco AS
* Riving av bygninger – Klepp Spesialtransport
v/Sjur Lode
* Koordinator: Frode Stangeland

Ferdig revet og planert – 15.09.2018 / Takk
for innsatsen til alle som har deltatt.
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I skrivende stund så sier kalenderen
oktober og en lang og innholdsrik
sesong nærmer seg slutten. Det føles
ikke lenge siden jeg skrev noen ord
om sesongstart og forberedelsene til
denne, noe som minner oss alle om
hvor fort tiden går.
Mye har skjedd i løpet av året, men det er ett par aktiviteter
jeg vil nevne spesielt. I juni arrangerte vi nok en gang Tine
Fotballskole. Dette ble gjennomført etter godt opplegg og
koordinering av Peter Eide og med støtte fra Herre og junior
lag spillere som instruktører. Dette året var der litt færre
påmeldte enn tidligere år noe som skyldes flere ulike årsaker,
men vi har hatt en evaluering og vil gjøre noen justeringer til
neste år. En stor takk til alle som var med å hjelpe til med alt
det praktiske denne helgen.
I august arrangerte vi også merkedag. Det er noen år siden
sist og det var viktig for oss i Breddeutvalget å få denne dagen
opp å gå igjen. Igjen var det Petter Eide som stod for organiseringen ute i felten, mens andre med Monica Aase i spissen
tok seg av alt rundt. Veldig mange klarte ferdighetsmerket
denne gangen, men det er viktig at dette er noe som alle lag
legger inn i treningsarbeidet gjennom hele sesongen slik at
det ikke bli kun en dag i året.
Mange lag har vært på turneringer i sommer. Vi har hatt lag
med i Lyngdal cup, Sør cup, Cup no. 1 i Danmark og Gothia
Cup. Fotballturneringer om sommeren hører alltid med og
for mange er dette høydepunktet i sesongen der ungdommen (og voksne) sitter igjen med gode minner både på og
utenfor banen. Sportslig vil jeg nevne J14 som kom til finalen
i Sør-cup der det ble tap, mens G16 tapte semifinalen på straffespark i Cup no 1.
Herrelaget vårt var tippet i toppen av 4.divisjon. Vårsesongen
var veldig positiv der laget spilte meget bra og holdt seg blant
topp fire i en rekordjevn og spennende avdeling. Dessverre
har høstsesongen vært litt mer variert med en heller laber
16

poengfangst, i skrivende stund ligger laget trygt forankret
midt på tabellen. Selv om det er litt lavere enn forventningen
så er det positivt at så mange unge spillere har fått mye spilletid og bidratt med gode prestasjoner.
Klepp 2 har også gjort det ganske bra i sin første sesong i
5.divisjon. Etter en god start gikk det litt tyngre, men siste
del av høstsesongen har vært veldig positiv. Med en god blanding av eldre og unge spillere fra jr. laget, godt ledet av Arild
Madland og Jan Egil Øksnevad, har laget tatt mye poeng og
har sikret plassen i divisjonen til neste år. Vil også nevne at vi
har fått Ragnvald Soma til Klepp fotball bredde som spillerutvikler. Dette syns vi er veldig spennende og han har allerede
bidratt med sin erfaring og egenskaper inn mot Herrelaget og
vi håper han kan være med å utvikle Klepp videre.
Selv om sesongen går mot slutten har vi fortsatt noen viktige
aktiviteter som gjenstår. Søndag 18.november blir det avslutningsfest for alle i ungdomsavdelingen (sett av datoen).
Vi vil også ha gående Fotball lotteriet (tidligere Kunstgress
lotteriet), jeg håper alle kan bidra aktivt med å selge mye
lodd - dette er en viktig inntektskilde som går til våre 2 fotballavdelinger. I desember vil vi også gjennomføre vårt tradisjonelle juletresalg utenfor Jærhagen. Her oppfordrer jeg alle til
å stikke innom for å kjøpe flotte trær og støtte vårt arbeid i
Klepp IL. Jeg vil benytte anledningen til å takke Nils Håland
som buker mye tid på å organisere disse to aktivitetene.
Jeg vil med dette takke alle trenere, lagledere og frivillige som
gjør en fantastisk innsats for at vi kan gjøre det som vi liker
best, gi alle som spiller fotball i Klepp en flott mulighet til å
utvikle seg sportslig og sosialt i den store fotballfamilien. Vi
vil nå starte forberedelse til sesongen 2019 og håper vi får
mange spennende og gode opplevelser på Klepp stadion også
neste år.
Sportslig hilsen

Torleiv Håland
Leder Breddeutvalget

Gje meg ein K!
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GJORT MULIG, SAMMEN MED OSS.
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Tekst og foto: Tom Gøran Haukalid

I Norge er det 900 dommere som gir seg
med dømming hvert år. Halvparten av
disse gir seg etter én sesong. Alf Inge
Jåtten ga seg ikke etter én sesong. Han
begynte for 39 år siden, og holder på
den dag i dag.

«Hei. Har du fått dommer til ditt
prosjekt? Hvis ikke så kan jeg kanskje
hjelpe deg. Jeg har nettopp påbegynt
min 40. sesong som dommer. Vennlig
hilsen Alf Inge Jåtten.»
40. sesong som fotballdommer. Det er et halvt liv
det. Jeg har selv dømt,
og to år holdt i massevis, men dette fascinerte meg.
- Hei, det hørtes veldig interessant ut.
Kan vi møtes?
Møtes gjør vi. Alf
Inge Jåtten holder til på Klepp,
og blir snart 55
år. I tillegg til å
være dommer,
er han også
en ildsjel. Det
er ikke bare
en påstand.
I 2015 fikk
han årets
innsatspokal av
Klepp i
tillegg
til prisen
som årets
dommer.
Hundrevis av
dugnadstimer
i form av gratis
dømming for klubben han elsker, er
trolig noe av grunnen.
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Det hele startet likevel for rundt 40 år siden.
Da spilte han fotball for Klepps guttelag.
De gikk imidlertid over til fotballtrening tre
ganger i uken, og det ble for mye for Jåtten.
Samtidig trenger Klepp fotballdommer, og
han tenker at han kan jo prøve. Det går ganske så greit, og dommerkarrieren er i gang.
Dirdalkampen
En sen kveld for 39 år siden dømmer Alf
Inge Jåtten en av sine første kamper. Han
bor på Klepp, men kampen spilles i Dirdal,
som er et stykke unna, i hvert fall hvis du
ikke har bil. Jåtten er 16 år og har ikke bil.
- Heldigvis hadde vi fri fra skolen den dagen,
men jeg husker ikke årsaken. Så jeg tok
toget til Sandnes, og buss til Dirdal, forteller Jåtten. Buss gikk det ikke hjem igjen. En
16 år gammel Alf Inge velger altså å haike
hjem, og flaks har han, for en time senere er
han hjemme.
Kanskje kunne folk rundt ham skjønne
allerede da at dette var en person som kom
til å dømme fotball i mange år fremover.
Personlig har jeg vanskelig for å forstå at
noen ønsker å dømme fotball i så langt tid,
så jeg spør rett ut:

- Hvorfor har du dømt fotball i så lang tid?
- Når du reiser rundt, enten det er i Haugesund, Jørpeland eller Varhaug, det er samme
folk du treffer på. Det er samme folk som er
ledere som tidligere var fotballspillere.
- Og det syns du er gøy?
- Mange av spillerne oppførte seg ikke fint
på fotballbanen, men etterpå var de okey.
Det er «jilt» å se hvordan de har forandret
seg i løpet av årene som ledere.
- Har du oversikt over hvor mange kamper
du har dømt?
- Tja… 4800, rundt der.
4800 kamper. Det tilsvarer 7200 timer, og
da er ikke reisetid og forberedelse før kamp
tatt med. Dette må være helt unikt tenker
jeg selv, og ifølge dommersjef i Norge, Terje
Hauge er det ikke langt fra sannheten:
- Det er veldig unikt i den forstand at en star-

ter i en alder av 16 år, og at han 39 år
senere fortsatt holder på med dømming. Det fins enkelte liknende tilfeller
i Norge, men det står stor respekt av
det.

- Men hvor viktig er det med slike dommere?
- Det er utrolig viktig for Fotball-Norge,
utrolig viktig. Det er ofte undervurdert,
og vi burde kaste mer heder og ære
over dem, og omtale dem enda mer.
Først og fremst har slike dommere en
ekstrem kompetanse med tanke på å
avvikle kamper på en god måte.
Erfaring kan ikke kjøpes.

plass snusen fremfor væske, settes
kampen i gang igjen.
Det hele går rolig for seg. Alf Inge
Jåtten er ikke dommeren som løper
mest, men han har god kontroll på
kampen.
- Han spiller faen aldri, han vet faen
ikke hva veggspill er, lyder det fra sidelinjen, noen minutter før Nærbø går
opp til 2-0.
Det er rett og slett ikke veldig mye
mer som skjer i løpet av kampen, og
det ender med en fortjent 2-0 seier til
Nærbø.

Det røde kortet
Noen år tilbake dømmer Jåtten en
kamp på Frøyland, og her er det en
spiller som ikke er så «jæklig fine på
banen». Jåtten gir ham det gule kortet,
men han fortsetter akkurat på samme
måte. Dommeren med tonnevis av
rutine blir stresset nå, og ber treneren
til Frøyland om å bytte han ut.

- Hvis ikke du gjør det, hiver jeg han ut
sånn som han holder på.
- Den er grei, sier Frøyland-treneren og
tar ham av banen.
- Problemet var jo at jeg hadde glemt
det røde kortet, sier Jåtten.

- Fornøyd?
- Ja… Du vet, det er veldig «jilt». Dette
Men er Alf Inge Jåtten en god dommer?
«Hei. Har er
du akkurat
fått dommer
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prosjekt?jeg
de samme
- Nei… God er ikke det riktige ordet,
Hvis ikke så
kan
jeg
kanskje
hjelpe
dømte for 10-15 år siden. deg. Jeg
men samtidig må jeg være littter
god
når
i en
alder av
16 år, og
at 40.
hansesong
39 år senere
Etter en fem minutters pause, hvor spillerne
har
nettopp
påbegynt
min
som
lag ringer og spør om jeg vil komme
å
holder
fortsatt
på med
fins Dette i stor grad prioriterer å få på plass snusen
dommer.
Vennlig
hilsen
Alfkroner
IngeDet
Jåtten.»
Jåtten
er
nådømming.
895
rikere.
dømme, sier en overraskendeenkelte
beskje- liknende tilfeller i Norge, men det
fordi han denne gangen har dømt tofremfor væske, settes kampen i gang igjen.
den Jåtten.
står40.
stor
respekt
det. der ingen
sesong
somavfotballdommer.
Detaverlagene
et
motstandere
er Det hele går rolig for seg. Alf Inge Jåtten er
- Men
viktig
er
det
med
slike
dommere?
halvthvor
liv det.
Jeg
har
selv
dømt,
og
to
år
holdt
Klepp. Dommerveteranen har nemligikke dommeren som løper mest, men han har
Dommerveteranen er hoveddommer
- Det
eriutrolig
viktig
i massevis,
men
dettefor
fascinerte
meg.
en
tendens
tilFotball-Norge,
å dømme
haugevis av god kontroll på kampen.
5. divisjon og assistentdommer
i- 3.diviHei,viktig.
det hørtes
veldig
interessant
ut.
utrolig
Det
er
ofte
undervurdert,
ogår,viog alt
- Han spiller faen aldri, han vet faen ikke hva
kamper for Klepp i løpet avKan
et
sjon. En tirsdag kveld dømmer han
møtes?
:)
vi burde kaste
hederDet
ogerære
over dem,
påmer
dugnad.
sportslig
leder for veggspill er, lyder det fra sidelinjen, noen miNærbø sitt B-lag mot Undheim. Et herKlepp,
Bore
og omtale dem
endaSvein
mer.Atle
Først
ogtakknemlig
fremst har for.nutter før Nærbø går opp til 2-0.
lig oppgjør. Kampen starter 10 minutt
Møtes
gjør vi.en
Alfekstrem
Inge Jåtten
holder til på
dommere
- Har du
tall påkompetanse
hvor mange med
kamper Det er rett og slett ikke veldig mye mer som
før oppsatt tid fordi spillerne slike
vil rekke
Klepp,
ogavvikle
blir snart
55 år.på
I tillegg
tilmåte.
å være skjer i løpet av kampen, og det ender med en
tanke
på
å
kamper
en
god
PSG-Real Madrid-kampen som går på tv han har dømt på dugnad for Klepp?
dommer, er han også
en ildsjel. Det er ikke
kjøpes.
Nei, det
har jeg ikke. Det er veldig fortjent 2-0 seier til Nærbø.
denne kvelden. Det er kaldt ogErfaring
utrive- kan- ikke
bare en påstand. I 2015 fikk han årets innsat- Fornøyd?
mange. Han sier sjeldent nei.
lig, og jeg er til stede for å sjekke om
spokal
av Inge
KleppJåtten
i tilleggentilgod
prisen
som årets Men
er Alf
dommer?
Ja… Du vet, det er veldig «jilt». Dette
«god» er det riktige ordet.
- Har dereav
noen
liknende personer
dommer. Hundrevis
dugnadstimer
i form i
- Nei…
God er ikke det
riktige
ordet, men
er akkurat de samme spillerne jeg dømte for
- Dommer! Se hendene der! Nærbø
klubben?for klubben han elsker, er
av gratis dømming
samtidig må jeg være litt god når lag ringer
10-15 år siden.
spillerne ettersøker et billig frispark,
- Vigrunnen.
har ingen som har bidratt så mye
trolig noe av
men Jåtten vinker spillet videre.
og Etter
spør om jeg
vil
komme
å
dømme,
sier
en
som ham. Andre har sluttet etter
15 minutt bommer mannen med
den
Kanskje kunne folk rundt ham skjønne aloverraskende
beskjeden
Jåtten.
hvert,
han erfor
velrundt
den som
holdt på
Det hele startet
likevel
40 århar
siden.
festlige løpestilen på en offside.
lerede da at dette var en person som kom til
lengst.
Da spilte han
fotball for Klepps guttelag.
«Helvete dommer!» er helt sikkert
å dømme fotball i mange år fremover. PerDe gikk imidlertid
over
til fotballtrening
treda?
Hvordan
er
han
som
dommer
noe han har hørt før, og spillet flyter
sonlig
har jeg vanskelig for å forstå at noen
-ganger
Nei… iGod
er ikke
det
men
uken,
detvært
bleriktige
for
myeordet,
for
Jåtten.
- Hanoghar
et stort
forbilde.
Det er
videre, før Nærbø går opp i en fortjent
ønsker å dømme fotball i så langt tid, så jeg
samtidig
jeg være littfotballdommer,
god når lag ringer
Samtidigmå
trenger
og
mangeKlepp
som syns dommeroppgaven
er
1-0 ledelse, som også er resultatet til
spør rett ut:
og
spør
om
jeg
vil
komme
å
dømme
han tenkervanskelig,
at han kanmen
jo prøve.
Det går
de kunne
lærtgannoe av- Hvorfor har du dømt fotball i så lang tid?
pause.
ske så greit,
og dommerkarrieren er i gang.
ham.
- Når du reiser rundt, enten det er i Hauge- Nå, hvordan går det?
Og
på
banen?
- Det går greit, men jeg tenker,Dommerveteranen
som
jeg
er hoveddommer i 5. divi- sund, Jørpeland eller Varhaug. Det er samme
Dirdalkampen
folk du treffer på. Det er samme folk som er
Han
er
iiden
divisjonen
sa til deg tidligere: Alle spilleresjon
hadde
Enog
senassistentdommer
kveld for 39god
år siden
dømmer
Alfhan
3.divisjon.
En
tirs-dømledere som tidligere var fotballspillere.
mer.
Han
er
ikke
den
som
springer
hatt godt av å dømme en kamp
Inge
Jåtten
en av sine
Hanmot
bor
dagselv.
kveld
dømmer
han første
Nærbøkamper.
sitt B-lag
- Og det syns du er gøy?
mest,
men
han
tar
det
igjen
på
erfapå Klepp,
kampen
spilles
i Dirdal
som
Undheim.
Etmen
herlig
oppgjør.
Kampen
starter
- Mange av spillerne oppførte seg ikke fint
ring,
sier
Sven
Atle
Bore
leende.
Etter en fem minutters pause,10
hvor
er
et stykke
unna, i hvert
fall hvis
du ikke
minutt
før oppsatt
tid fordi,
spillerne
vilhar på fotballbanen, men etterpå var de okey. Det
spillerne i stor grad prioritererrekke
åbil.
få på
Jåtten er 16Madrid-kampen
år og har ikke bil.som går på
PSG-Real
er «jilt» å se hvordan de har forandret seg i
Heldigvis
hadde
vi fri
fra skolen
den dagen,
tv denne kvelden. Det
er kaldt
og utrivelig,
løpet av årene som ledere.
jegtilhusker
Så jeg
tok er
toget
ogmen
jeg er
stede ikke
for åårsaken.
sjekke om
«god»
- Har du oversikt over hvor mange kamper 19
Sandnes,
og buss til Dirdal, forteller Jåtdettilriktige
ordet.
Jåtten
nå 895 kroner rikere. Dette fordi
du har er
dømt?

Slike avgjørelser vitner om en enorm
rutine. Ikke det å glemme det røde
kortet naturligvis, men måten han
løser dette på. Det kan mannen som
nå blir 55 år bekrefte. For er det noe
han har tatt med seg videre i livet fra
dømming, er det å kunne ta kjappe
beslutninger, som han forteller har
hjulpet ham ellers i livet. Det samme
sier dommersjefen i Norge. Han forteller at mange som blir ledere i yrker har
bakgrunn fra dømming hvor de har
lært seg å ta kjappe avgjørelser. Videre
trekker han frem erfaring som noe av
det viktigste, og regel 18 som en av de
viktigste: Å bruke sunn fornuft.

kommentarer «som er så stygge at det
- Tenker du over det, hvis du har
ikke finnes i noen ordbok». Han har
avgjort en kamp negativt?
fått beskjed om at han vil bli klaget til
- Nei. Hvis jeg har vært i Egersund og
ham. Andre har sluttet etter hvert, han er vel mannen som nå blir 55 år bekrefte. For er
kretsen, men etter 40 år, holder han
gjort en brøler, er jeg ferdig med det
den som har holdt på lengst.
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på.
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- Det kan være både og. Hvis jeg kjen-

Men, hva skiller en god og en dårlig
dommer?
- Jeg vil ikke si at det finnes dårlige,
alle kan være gode på sitt nivå. Men
for å bli en god dommer, må du være
godt trent, du må kunne bevege deg og
komme nær situasjonen. Du må kunne
spillereglene slik at du forstår hva du
skal se etter, og til slutt må du har
fotball forståelse. Når spilleren prøver
på en ærlig måte å takle ballen, når
ner begge lag sine spillere, da vet jeg at
spilleren prøver å skade motstanderen,
vi kan ha en hyggelig tone, men hvis
sier Terje Hauge.
Det
jegrøde
ikkekortet
kjenner lagene kan det være
Noen år tilbake dømmer Jåtten en kamp på
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men «å kunne forså hva du skal se
- Hvor om
lenge
kunne
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å bytte
han du
ut. tenkt deg å
etter» som Terje Hauge sier, er noe Alf - Hvis ikke du gjør det, hiver jeg han ut sånn
dømme?
Inge Jåtten lærte seg etter kun noen år. som han holder på.
- Jeg skulle egentlig gi meg etter det
Fordi før en kamp starter, varmer ikke - Den er grei, sier Frøyland-treneren og tar
20. året, nå er det dobbelt så mye.
mannen fra Klepp opp på samme måte ham av banen.
- Kan vi regne
så mye
var jo med
at jegdobbelt
hadde glemt
det
som mange dommere. Han lusker litt - Problemet
røde
kortet,
sier Jåtten.
som
40 da?
rundt før kamp. Ser litt på spillerne
avgjørelser
- Nei.
Toppen vitner
10 år om
til. en enorm rutine.
mens de varmer opp, prøver å finne ut Slike
hvem han må holde øye med. Hvis han Ikke det å glemme det røde kortet naturligvis, men måten han løser dette på. Det kan
ikke gjør dette, klarer han ikke dømme Den (u)riktige offside avgjørelsen
I 1989 dømmer Jåtten old boys laget
på en like god måte, sier han.
til Sandnes Ulf mot Klepp. Der løper
Sandnes Ulfvingen i offside. Eller
Den skumle dama på Orre
gjør han det? Mannen i den gule
- Jeg dømte på Orre i fjor. De tapte 5-1
dommerdrakta blåser i hvert fall for
eller noe sånn. Jeg bet meg merke i
offside, og det til stor frustrasjon for
ei gammel dame på siden, hun så så
vingen. Spillet går videre og det gjør
veldig sint ut. Så til pause fant jeg ut
også livet. 22 år senere i 2011, møter
at jeg ikke blåser i nærheten av henne.
Jåtten Sandnes Ulf-vingen igjen ved en
Men når jeg kom hjem, lå det en melding på Facebook. «Du var god i dag, og tilfeldighet. Her forteller han at han
du klarte deg godt». Den meldingen tar fortsett irriterer seg over offsiden han
ble avblåst for. I en old boys kamp. For
jeg vare på.
22 år siden.
Slike meldinger er ikke hverdagskost
for dommere. Han sier han har fått
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dommer, må du være godt trent, du må kunne
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du skal se etter, og til slutt må du har fotballforståelse. Når prøver spilleren på en ærlig
måte å takle ballen, når prøver spilleren å
skade motstanderen, sier Terje Hauge.
Det som jeg syns er interessant, er å se hvilke
likheter en tidligere toppdommer, og en dommer med 40 års erfaring har. Det viser seg å
være flere, men «å kunne forså hva du skal
se etter» som Terje Hauge sier, er noe Alf
Inge Jåtten lærte seg etter kun noen år. Fordi
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dager der han bare vil gjøre noe helt
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Så tilfra
Varhaug,
dasåbegynte
regne
pause fant jeg ut at jeg ikke blåser i nærheten
øst i ansiktet på meg. Det var kaldt, og
av henne. Men når jeg kom hjem, lå det en
da begynte
jeg å lure
melding
på Facebook.
«Dupå
varhva
god ii helsikken
dag, og
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holder
på
med.
Det
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du klarte deg godt». Den meldingen tar
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kjekkere
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vare
på.

litt over gamle bilder eller noe slikt.

Muligens er det akkurat dette han gjør
om 10 år. Da har han i så fall en 50
års lang dommerkarriere han kan se
tilbake på.

Jentene er klar for Disco

Aud Eikeland Hodne - oppmor

Jenter 12

LYNGDAL CUP 2018

16 jenter fra J-12 var på Lyngdal cup i
sommer. Vi stilte med to lag på cupen
og spilte totalt 8 kamper. Det ble 7 seiere
og ett tap.
Jentene gjorde en fantastisk innsats på
alle kamper i cupen.
Mange engasjerte foreldre hadde tatt
turen til Lyngdal for å heie på jentene.
Været var flott og innimellom kampene
var jentene på Sørlandsbadet og vi hadde
en tur til kulpen sammen med foreldre
og søsken.
Disse jentene er inkluderende og har et
godt samhold. Det har vært en fryd å
være på tur med disse flotte jentene.

Bak fra venstre: Trener Lars Petter Hodne, Isabell S. Pettersen, Kirsten S. Håland,
Hanna Hove, Sarah Ege, Åsne Bø, Carina Pedersen, Mathilde Bore, Trener Njål
Hove, Trener Sam Nair.
I midten: Liva Eikeland Hodne, Thalia Torland, Tia Eline Schanche Selbekk,
Ksenija Skubure, Caroline S. Svendsen, Victoria Nott Jakobsdottir.
Liggende fremme: Bertine Schanche Selbekk, Maren Velde
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TINE FOTBALLSKOLE
Inghild Versland

Den 8. og 9. juni samla nærmere 70 fotballglade jenter og gutter seg på stadion til årets
kuleste fotballskole – TINE fotballskole.
I strålende sol fikk ungene i alderen 5-12 år masse fotballmoro, forskjellige
øvelser, turnering og kamper.
Det var A-lag/juniorspillere og en del andre dyktige fotballtrenere som var
instruktører disse to dagene. På kjøkkenet stod trofaste foreldre på dugnad
og hjalp til med smøring og tilbereding av mat.
Alle deltakere fikk rød drakt fra Nike, rød sekk med fotballnett og ett TINE
produkt hver dag.
Det var to jille dager som ble avslutta med diplom, is og vannkrig.
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Vi bemanner
Jæren

KOTORFJORDEN

MONTENEGRO

Idèreiser AS

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

Ring oss for reise om du er bedriftsleder, tar ditt personal på tur, lager styretur, skoletur, tematur,
pensjonist tur, dansetur, landbruksfaglig tur, golf-tur, jubileumstur, båt og sykkelferie, venninne–
eller gutteturen.
Her formidles òg utleie av 60 leiligheter eid av nordmenn i Montenegro - et billigere feriealternativ
enn Kroatia - Kan anbefales på det sterkeste. - Spektakulær natur, god mat og kjekt prisnivå.
Vi har ledige plasser på tur til Heviz i Ungarn med SPA & velvære - fly direkte til Budapest
Reisetidspunkt: 8. - 18. februar 2019
Vi hjelper gjerne med sykkelturer langs Balatonsjøen i Ungarn med mulighet for mange flotte opplevelser.
Ring oss eller send mail for en ferieprat!

Idèreiser as, Verdalsvegen 28, 4352 Kleppe, Tlf. 51425744
Mob. 909 77 141

ide@idereiser.no

www.idereiser.no
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- SÅ DI SEIE PÅ KLEPP
Runar Andersen

Årets sesong har vært en liten berg og
dalbane. I vår spilte vi mange gode
kamper og vant mange av de jevne.
Høydepunkter som sene seire hjemme
mot Varhaug og Frøyland,
smakte spesielt godt. Dessverre ble
det også noen nedturer. Tapene mot
Lura og MIL var særdeles fortjente.
Vi tok ferie med kontakt til toppen og
så for oss at vi virkelig skulle kunne
kjempe om opprykk til høsten, om vi
bare ble mer stabile.
Høsten gikk nok ikke slik vi håpte. Første kamp borte mot
Varhaug var skikkelig «ræva» fra vår side og endte med tap.
De neste kampene var viktige for å henge med. Spillerne gav
gass og leverte 3 gode prestasjoner, mot MIL, Frøyland og Moi.
Dessverre endte de to første med tap, og da hjelper det lite at vi
selv synes vi hadde fortjent bedre. I skrivende stund er vi nok
det noen vil kalle en middelhavsfarer, på trygg avstand nedover, men for langt opp. Nå har vi nettopp slått Nærbø borte.
Målet for resten av sesongen er flere slike kjekke opplevelser.
For min del begynner det å nærme seg slutten på min tid som
Klepp-trener. Om det er fordi det har vært så gøy, eller det er
jeg som har blitt gammel - i hvert fall måtte jeg inn på nettet
for å sjekke hvor mange år jeg hadde vært i klubben. Ett år
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som spiller, etterfulgt av fire år som trener (og litt spiller) er
fasiten. Tiden har definitivt vært kjekk! Nå legger jeg årene
på land for en stund og gleder meg til mer tid med familien.
Høydepunktene har vært mange, utrolig mange. Sportslig
var 2016 sesongen den beste sesongen. Vi vant puljen vår
og toppet det med KM tittelen. Dette var også året divisjonssystemet ble lagt om, så opprykk ble det allikevel ikke. En av
de mest minnerike kampene er definitivt bortekampen mot
Eiger i 2015. Som egersunder, vokst opp på rett side av brua
(Eigerøy bru, ikke Skjævelandsbrunå), er det å slå Eiger alltid
en høydare! Rammen var perfekt. Mange fra Klepp hadde tatt
turen. Ståle Bore tok beina fatt og gikk hele veien fra Klepp
til Egersund, Hugo Waaland (suspendert) var heiagjengleder. Det var toppkamp. Kristian Fjeldstad scoret et drømmemål med ei kanonkule fra 25 meter, men det var utligningsmålet til 2-2 som var kampens høydepunkt. Drømmemål
er ikke ord sterkt nok for Leif Vesteheim Malmins scoring.
Fra 23.5 meter mottar han et oppspill fra egen halvdel, med
mann i ryggen demper han på brystet og i vendingen hamrer
han ballen i tverrligger og inn på volley. Til dags dato det
fineste målet jeg har sett «live». Når samme mann scorer vinnermålet på straffe like etter, er stemningen mildt sagt god!
Om de sportslige høydepunktene har vært mange, har de
utenomsportslige vært enda flere. Et herlig miljø over hele
linja. Min assistenttrener de første tre sesongene, Tallak
Uberg Nærland får sin del av æren, men ei super spillergruppe
og støtteapparat har vært prikken over i-en. Sven André Kyvik
har vært offer for et par legendariske pranks verdt å nevne.
Baggen hans i garderoben ble etter hver trening, sakte men
sikkert, fylt med ting fra lagkameratene. Uten at Sven merket

Fra venstre bak;

Fra venstre fremme:

Tallak N. Uberg,
Ørjan Grødem,
Joachim Moen, Ingebreth Mossige, Haja
Andrian, Arve Gimre,
Kristian Håland,
Ronny Egelandsdal,
Ørjan Sande, Bård
Stangeland, Ådne
Berge, Martin Norheim, Eirik Stokka

Ordin Braut, Sebastian H. Jåtten,
Sven Andre Kyvik,
Eirik P. Vesthovde,
Tommy Espenes,
Fredrik Vigre, Sondre
Kyllingstad, Preben
Stengeland, Kjartan S.
Kjartansson, Marius
S. Osmundsen.
Foto; Sven Atle Bore

noe som helst. Jeg nevner blant annet engangsgrill, bleie med
nugatti, flagg, vedkubbe, posemat mm. Stemningen var høy
når han etter hvert oppdaget hva som gjorde baggen hans så
tung.. Sven André er en av de mest utfordrende spillerne jeg
har vært trener for, men som jeg aldri ville vært foruten. God
kar er han, og skaper alltid latter i garderoben, enten frivillig
eller ufrivillig.
Benytter anledningen til å sende en hyllest til alle de som
går på kampene våre, og spesielt de som også til stadighet
har fulgt oss på bortekampene. De er flere, men Alf Ingve
«Ini» Jåtten er kanskje den som tar kaka. Syklende eller
gående ut over Jæren, med i spillerbussen til nordfylket eller
da han kombinerte tog og sykkel for å ta seg til Sokndal.
Imponerende! Morgan Waaland får fort også en plass på pallen. Alle de som så ofte var med oss på tur i 2016-sesongen
da vi var ni ganger over fjorden, bidrog til at denne sesongen
også var en høydare sosialt sett. Takk! Svigermor Tone er
også en ivrig fan, sammen med sin søster har de vært på
både hjemmekamper og bortekamper. Tones gode kanelboller har også blitt særdeles godt mottatt i garderoben, enten
det har vært som oppmuntring i takt med dårlige resultater
eller som belønning etter gode kamper. Du er god Tone!
(Svigersønnpoeng utbetales i kanelboller).
Selv om årets sesong ikke ble den beste resultatmessig er det
utrolig mange lyspunkter. Vi har fått opp flere unge spillere
enn noen gang, og de har vist at de har ferdigheter gode nok
for 4.divisjon, selv om de bare er i tenårene. At det har blitt
gjort mye rett i ungdomsavdelingen er det ingen tvil om. Jeg
er overbevist om at med rett innstilling og påvirkning fra
både trenere og mer etablerte lagkamerater, vil mange av

de unge på årets Klepp-lag kunne ta steget opp i divisjonssystemet på sikt. Håper at mange av de rutinerte tar fatt på
flere sesonger. Ikke bare er de gode spillere, men de har også
mye å lære bort, selv om egne ambisjoner kanskje er parkert.  
Avslutningsvis vil jeg gi skryt til min medtrener av året Eirik
Stokka. Han har gjort en fantastisk jobb rundt A-laget, i tillegg til jobben han gjør i ungdomsavdelingen. Idrettslaget
er heldige som har han. Vi er faktisk heldige som har så
mange som bidrar på forskjellige vis. Jeg merker selvfølgelig
mest til de som har vært rundt eget lag, men du skal være
temmelig blind for ikke å legge merke til alle de andre ivrige
sjelene som til daglig befinner seg på stadion, treningsbanen,
«Karlbanen» eller hvor det måtte være.
Den som i min tid i klubben har betydd mest for at herrelaget
skal fungere, er Sven Atle Bore. Fy søren for en jobb du gjør
hvert år, Svenni! I år har det nok også vært godt å få med en
medhjelper i Ørjan Grødem. Knoll og Tott er et godt team.   
En gratulasjon til damelaget er også på sin plass. For en fantastisk sesong!

Sportslig hilsen

Runar Andersen
Hovedtrener Kleppe Herre A
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MERKEDAGEN2018
Petter Eide

Søndag 26. august ble det arrangert merkedag for barne- og
ungdomsavdelingen i Klepp IL på Stadion.
For anledningen var det etter forholdene tålig godt i været
og alt lå til rette for en kjekk dag.
Det var på forhånd meldt om stor interesse og vi hadde samlet en god gjeng med frivillige trenere og foreldre som skulle
se til at gjennomføringen av årets merkedag gikk smertefritt. Tusen takk for hjelpen.
Vi hadde også åpen kiosk hvor folk kunne får seg en forfriskning og ta en drøs.
Det møtte opp rundt 70 håpefulle gutter og jenter, fra 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 kullene, som skulle
bryne seg på Minimerket 1 og 2, mens andre var klar for teknikkmerket i både blått, rødt, bronse, sølv og gull.
Til informasjon består teknikkmerket av 7 ulike øvelser.
Totalt 47 klarte et av merkene hvorav 21 Minimerket 1,
Minimerket 2, 13 Blått, 2 Rødt og 3 Bronse og en stor gratulasjon til alle disse.
Til ettertanke ser vi at det som forventet blir vanskeligere og
vanskeligere å lykkes etter hvert som vanskelighetsgraden
øker, og at det med fordel kan legges til rette for å øve litt
mer på de ulike øvelsene tilhørende teknikkmerket på forhånd, og da gjerne på trening så ungene kan få veiledning til
teknisk utførelse av enkelte av øvelsene.
Tusen takk for en kjempekjekk dag.

26
jenter J-9; Amalie
Bore og Mille Osland

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.

• HU-laget i håndball har 10-års
jubileum dette året. Når de
startet opp var de 9 spillere,
i dag er det ca. 37 spillere.

FAKTA OM

VISSTE DU AT..?

KLEPP IL

• Preben Gausland Stangeland
ble tildelt Pølseprisen i 2018
(se egen artikkel).
• Herretroppen til Klepp IL
turn teller 14-16 mann. De er i
alderen 66-80 år og trenes av
Tone Helen Malmin Sele (både
som trimparti og stevneparti).
Klepp sin tropp er den eneste
(og selvfølgelig den største) i
landet.
• I 1922 ble arbeidet med
turnhall på Riskjell startet.
Tilsammen 32 «glade givere»
bidro med et samlet beløp på
kr. 1.495,-. Sammen med lagets
kontantbeholdning hadde en
da en startkapital på ca. 3.500,Turnhallen stod ferdig i 1925
og husets totale kostnad kom
opp i 28.000,-. (fra boka «Klepp
IL gjennom 30 år).
• Den første og eneste registrerte fotballkampen for Klepp
var i 1919. Den var mellom et

lag fra Voll og et lag fra Kleppe.
Kampen ble spilt i Holeheia og
det ble Kleppseier 2-1 etter en
bra kamp (fra boka «Klepp IL
gjennom 30 år»).
• Sagt om fotballdommere i
1920-årene (står i referatene):

- I 1922 var dommeren fra Ulf
og «han var helste dårlige»
- I 1924 var det dommer fra
Sportsklubben og han var
«meget dårlig»
- I 1928 var det dommer fra
Svithun og «han var meget
slett». Om en fra Egersund står
det: «han var den sletteste og
mest partiske som har dømt
på vår bane»
- «Dommeren fra Sandnes var
bare gutungen»
«Dommeren var en pøik fra
Sandnes»
- «Av og til viste de at de
hadde forstand på fotball»

Me lige å grava!

Per Terje: 468 90 169
www.grava.no
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PØLSEPRISEN 2018

-PREBEN
Gausland Stangeland

Pølseprisen 2018 ble tildelt Preben Gausland
Stangeland for sitt brennende engasjement
i Klepp IL - Fotball bredde.
En del av prisen er gratis pølse fra Håland Kjøtt i ett år;
«En fantastisk god pølse metter her og nå, og er derfor viktig i dette øyeblikk.
Det samme gjelder vår prisvinner, som akkurat her og nå, har et brennende
engasjement. Dette engasjementet smitter av seg, og fører til økt motivasjon og
forsterket mestringsfølelse i barn og unges hverdag» sier Idar Håland.
Idar fortsetter;
«Preben er et strålende eksempel på en ung idrettsutøver som
også engasjerer seg i trening og utvikling av barn og unge. En
kjemperessurs for Klepp IL og nærmiljøet som de unge ser opp
til og respekterer».
TILBAKEMELDINGER FRA KLEPP IL;
Preben har hatt en utrolig positiv påvirkning på veldig
mange spillere i Klepp, gutter og jenter. Hans energi, entusiasme og dedikasjon til trenergjerningen har gjort Klepp
Stadion til et herlig sted for alle som har gleden av å jobbe
med han!
For at Klepp skal kunne tilby en god fotballfaglig arena, samt
trygge rammer for unge spillere, så trenger vi dedikerte trenere som bryr seg om unge spillere. Her er Preben i toppklasse.
Preben bryr seg om spillere i alle årsklasser og av alle ferdighetsnivåer.
Han har lagt inn et enormt antall timer på stadion, og er blitt en utrolig
viktig person i Klepp IL. Vi håper å ha han med i mange år fremover!”

Idar Håland og Preben
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Preben, ordfører Anne Mari Braut Nese og statsminister Erna Solberg

STOLT
SPONSOR
AV
IDRETT
I LOKAL
MILJØET

www.coopklepp.no

NYSGJERRIG PÅ KLEPP?

PRØV JÆRBLADET
GRATIS I 3 UKER!
SEND «JA TAKK» PÅ SMS TIL 930 96 714
INNEN UTGANGEN AV NOVEMBER.
Helt uforpliktende, avisen stopper etter 3 uker.
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BLI BETRE KJEND MED STYRELEDER –

JARL HAUGLAND
Bente B. Gjerde

Litt om deg sjølv:
Eg er vel ein nokså normal jærbu, og
er stolt av det. Eigentleg er eg ganske
rastlaus, og likar å få ting gjort. Men,
eg er ikkje av dei som er desperat etter
oppmerksomheit.
Eg er veldig glad i å få til ting samen
med andre. Det kan være i eit prosjekt
i jobb samanheng, frivillig arbeid for
idrettslaget, arrangere ein fest eller
være ein gjeng som fikser eit byggjeprosjekt.
Eg er nok over middels interessert i
alt som er teknisk, eg er glad i både
store og små «gadgets». Så sjølv om
eg ikkje er nokon «shoppingløve» så
kan eg bruke mykje tid i elektrobutikkar, byggshops, bilforretningar og på
Felleskjøpet.
Fortel litt om jobben din (som privatperson) og kvar du jobbar:
Tidleg i 20-års alderen hadde eg valet
mellom å bli bonde eller å havna
på kontor. Eg valde ingeniørstudiar, og havna etterkvart på kontor.

Konsekvensen er at eg nå sit på kontor
og lengtar etter å sitja på traktoren.
Dersom eg hadde valt motsett, ville eg
kjørt traktor og lengta etter å sitja på
kontor.
Eg liker best å tenkja på jobben min
som ingeniør, der me lagar ting og driv
med produktutvikling. I praksis blir
det litt for mykje administrering og
organisering, og litt for lite å laga ting.
Men, eg har gjennom dei siste 20 åra
hatt produktutvikling av programvare
som hovedfokus. Fram til nå i oljeindustrien, men framover meir i straum
bransjen.

Kvifor tok du på deg vervet som styreformann i Klepp IL?
Eg hadde allereie eit par år i styret
frå før av, og visste litt om alt det
spennande som skjer i idrettslaget. I
utgangspunktet hadde eg ikkje tid til
å ta på meg leiarvervet, men med litt
rydding i kalenderen klarte me få til ein
kabal som har vist seg å fungere bra.

Kva er oppgåvene dine som styreformann?
Det geniale er at styreformannen
bestemmer løna til daglig leiar
(Thomas) – dette fører til at administrasjonen jobbar som gale og gjer ein
fantastisk jobb – som igjen fører til at
styreformann jobben eigentleg er ganske enkel.
Litt meir seriøst så er hovudjobben for
styreformannen å sikra at me har eit
vel fungerande hovedstyre som jobbar
godt saman. Hovedstyret sine oppgåver
er to ting: Passe på at me driv klubben
på en god måte, som å ha kontroll på
økonomien. Vidare er det å staka ut
kursen framover, samt å følgja opp at
me går i den retninga me har bestemt
me skal gå.
Kva ser du på som den viktigaste oppgåva/utfordringa for idrettslag/frivillige organisasjonar i framtida?
Klepp IL si viktigaste oppgåve er å gje
alle som vil eit godt idrettstilbod. For å
få til dette må me ha tilbod som appellerer til så mange grupper i samfunnet
som mulig. Me må ”følgja med i timen”
ved å vidareutvikla aktivitetane me
allereie har, og introdusera nye tilbod
som treffer nye målgrupper.
For idrettslaget, som for andre frivillige
organisasjonar, er det fundamentalt å
få med nok frivillige til å driva aktivitetane våre. Me opplever at folk blir meir
og meir forsiktige med å binda opp tid
til frivillig arbeid. Difor må me bli endå
flinkare å visa folk at deltaking i frivillig
arbeid gjer meir tilbake en det kostar. Å
bidra som frivillig er knallkjekt, du utvider kontaktnettet, lærer nye ting, får
jobba tett med barn og unge, osv.
Kva brenn du for i klubben?
Me må bruka mest mogleg tid på positivt arbeid, og minst mogleg tid på det
som er negativt. Det betyr for eksempel
at me heller ynskjer å være på trenings-

Jarl og brødrene Rune og Odd.
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PERSONALIA:
JARL HAUGLAND
Alder: 50+ (har fødselsdato 060666)
Bustad: Slettevegen på Kleppe
Sivilstand: Gift med Kristin
Barn: Mari (18), Svein Inge (14), Dina (11)
Utdanning: Sivilingeniør – Informasjonsteknologi
Jobb: Ja, opptil fleire...
Tidlegare jobbar: Dreng/avløysar/bonde frå eg var 11-12 år til
litt oppi 20-åra, har det som hobby nå.
Verv: Styreleder Klepp IL, Styremedlem Klepp Idrettsråd
Interesser: Idrett, alt som er teknisk, musikk
Favoritt mat: Sushi
Favoritt musikk: Mykje forskjellig, for eksempel Little
Steven, U2, Pink Floyd, REM, Queen, Muse, Avicii, Kygo,
Tønes, Kaizers, Calle Fjogstad
Favoritt film/serie: Aristokattene (og den har eg sett
maaaange gonger)
Favorittbok: Det er mange, men sist leste er «Når landet
mørknar» av Tore Kvæven frå Sirdal – ganske grei den.
Favoritt sport: Å driva med: Ski, Å sjå på: Fotball
Laget i ditt hjarta (utanom Klepp): Liverpool, Hognest, Bryne
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Midten: Jarl og sonen
Svein Inge – På besøk hos
Liverpool shop i Kuala
Lumpur.
Under: Jarl og minstejenta
Dina ute på sykkeltur.
feltet med dei aktive enn å bruka tid
i møter for å diskutere ting som ikkje
fungerer. For å få til dette må me ha
god nok struktur og organisering slik at
frivillige, tilsette, dei aktive og foreldre
raskt forstår ”kæ dæ går i”. Kall det gjerne å blir eit par hakk meir profesjonelle.

Korleis ser ein alminneleg arbeidsdag ut?
Eg starter arbeidsdagen i 8-tida, alltid
med kaffi, mens eg oppdaterer meg på
e-post og ting som er planlagt for dagen.
I beste fall er det få eller ingen møter,
i verste fall er dagen tettpakka. Eg er
involvert i mange forskjellege aktivitetar, både i Norge, Europa og globalt.
På ein typisk arbeidsdag blir det ofte
samarbeid med miljø i 3-4 ulike land.
Arbeidsspråket er meir engelsk enn
norsk. Arbeidsdagen sluttar når jobben
er gjort, men eg prøver å væra heime frå
jobb mellom 16:30 og 17:30.
Har du tid til «andre» fritidsinteresser?
Ja, eg brukar så mykje tid som mogleg
med familie og vener, og aller helst med
utandørs aktivitetar. På vinteren er det
ski som gjeld, både bortoverski og nedoverski. På sommaren blir det litt sykling og turgåing. Elles er eg glad i byggeprosjekt, med snekring og andre ting
som gjer god unnskyldning til å kjøpa
nytt verktøy. Og, sjølvsagt på traktor
eller andre maskinar så ofte som mulig.
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Har du ei oppfordring til Klepp IL sine
medlemmer / Klepp sine innbyggarar?
Med dei resultata toppserielaget vårt
viser for tida så ”må dokke koma dokke
på kamp”. Me har eit av Norges beste
kvinnelag i fotball, faktisk det einaste
fotballaget i topp-divisjonen på denne
sida av Boknafjorden. Me er kåra til den
beste kamp-arrangøren, det er knallkjekt
på stadion. Så, du som ikkje har vore
på toppseriekamp før, stikk nedom på
neste kamp og sjekk ut forholda.

Dersom du skulle få velje frå øvste hylle,
kva er ditt høgaste ønske for Klepp IL?
At Klepp Kommune, med politikarane i spissen, går vidare med å byggja
Folkehelseanlegg på Meieritomta slik
Klepp Idrettsråd og Klepp IL har føreslått. Det vil opna fantastiske muligheiter både for idretten og sentrumsutvikling i åra framover.

!
t
e
Nyh

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

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

ARKIVET

FOTBALLAGET 1945

Dette var et av de beste lagene Klepp har hatt. I cupen
dette året slo Klepp først Hetland 5-0, deretter Ulf 3-0,
Mandalskameratene 5-3. Deretter møtte de Viking i
Stavanger (2. runde) og tapte 2-1.

Bildet over fra venstre:
Garman Fjogstad, Alf Laland, Torkel Stangeland, Odd Storhaug, Karl Hatteland, Magne
Hatteland, Per Skjæveland, Ingvar Håland,
Karl Hauge, Martin Håland og Norleif Skretting.

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

Vardheivegen 60, 4340 Bryne
trykkeri@jprint.no
tlf. 952 99 844
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Rigmor Grude;
4 landskamper U-20 (1996),
vant åpent nordisk mesterskap. Kretslag 3-4 år. 172
kamper og 48 mål for Klepp.
Hans Kyllingstad:
501 kamper og 33 mål for
Klepp.

Bjørg Storhaug:
25 landskamper, vant gull i
EM 1987. Vinner av prøve VM
i Kina i 1988. 239 kamper og
107 mål for Klepp.
Georg Kyllingstad junior:
316 kamper og 12 mål for
Klepp.
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Fra

ARKIVET

Friidrett

«FRIHET – SUNNHET – KULTUR»
Fra ”Klepp Idrettslag gjennom 30 år.”

På det konstituerende møtet var
friidrett tatt med som den andre av
de sportsgrener laget skulle dyrke.
Idrettsfolkene førte en omflakkende
tilværelse de første åra, uten bane
og vanskelige treningsforhold. Nord
for Kleppekrossen lå et sandtak som
ble kalt «Sandholen». Her drev en på
med hopp, sprang og kast. Alle løp
foregikk på landevegen, helst sør-

over fra Krossen. Det første referatet
finner vi fra 17. mai 1920 – idrettslaget hadde sine første idrettsleker.
Det mangler den del referater fra
årsmøter de første årene, men i
1927 sier referenten på årsmøtet:
«Friidrett har vi i årets løp hatt lite
av, kun litt på 17. mai. Dette kommer
av at de fleste idrettsmenn er opptatte med fotballen så de har liten
tid at trene».

Fra venstre: Agnar Hatteland - Ingvald Tjelta, Hans Sveinsvold, Rasmus L. Hole, Martin L.Hole
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DA KLEPP SPILTE SINE
FØRSTE KAMPER
Fra kampprogram fotball 1974
Det eldste bildet av fotball-laget fra Klepp er fra 1920.
Men kvaliteten er så dårlig at det har ingen hensikt å
gjengi det her. Men laget spilte bla. to kamper mot Gann
fra Ganddalen. Første kampen ble spilt på Klepp 24. april
og gav seier 1-0. Returkampen gikk på Ganddal 13. mai
og endte med nederlag 3-5.
De som var med i 1920 var: Garmann Grude, Magnus
Skretting, Karsten Knutsen, Livar Storhaug, Lars
Storhaug, Georg Husstøl, Svenn Grude, Louis Storhaug,
Lars Øvregård, Arne Gude, Bh. Grude.
Vi kan ikke nekte leserne gleden og fornøyelsen av å
gjengi sekretærens referat av den siste kampen:
«Den 13. mai hadde vi atter kamp med «Gann». Denne
gangen på deres bane, som ikke var førsteklasses.
Ganddalkarene hadde tatt gode forholdsregler for de
hadde sat to fra nederlaget på Storhaug, og det synte
seg snart at de hadde hat en hemmelig conferanse med
dommeren, for denne viste seg i den grad at være partisk. Vi fik målvalg og valge at spille med vinden. Spillet
tok sin begynnelse, og farten sattes opp. Vi forsøkte
med fine opløb at faa goal, men opløbene ble brudt av
backs. Det lykkedes oss imidlertid at sende ind 2 maal i
første omgang. I anden omgang hadde vaart forsvar et
haardt arbeide, men vaare løbere laa ikke paa ladsiden
og efterat «Gann» hadde faat sit første maal, kviteret vi
straks med et flot skud fra høire ving. Ganndalskarene
anstrenget sig nu til det yterste hvis deres drøm om
seier skulle gaa i opfyldelse, og før fløiten lød til avslutning hadde Arne hentet ballen 5 ganger ut av maal. Vi
tabte altsaa denne gang 3-5. Men tabet kan vi for en stor
del gi dommeren skylden for. Han synes ikke at være
meget bibelsprengd i fotballoven.»

i 1920
Bli medlem av

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

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

Stadion gir mange gleder
- vi trenger din støtte!
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KLEPP-TURNARAR I PESARO,
ITALIA, 15.-21.SEPTEMBER 2018.
Kl 04.00 natta til 15. september, stod 17 turnarar, 14 damer og 3 menn,
+ instruktør Linn, klare på Sola. Me skulle til Pesaro i Italia for å delta
på Golden Age Gym Festival. For å delta måtte ein vera over 50 år. Hos
oss var det deltakarar mellom 58 og 80 år. Alle deltok på fire workshops.

Annvor Erås

Me kom vel fram til Milano etter mellomlanding i København. I Milano tok
me tog til sentrum jernbanestasjon
og så bytte me tog og drog vidare til
Pesaro.
Vel framme måtte me som dei spreke
turnarane me er, gå til hotellet. I varmen var det langt, og me var både svette og trøytte, då me kom fram til Hotel
des Bains der me skulle bu. Der var det
godt å vera for då hadde me kort veg til
alt. Det var 4 steg til treningsarenaen
som låg rett utanfor hotellet og 5 steg
til havet, der me bada i fløyelsjø.
Gjekk me 12 steg kom me til Rocca
Constansa, borga, som var festivalområdet, og gjekk me 15 steg kom me til
Piazza del Popole der det var opningsseremoni, workshops, galla og avslutningsseremoni.
Det var altså ikkje langt til noko, og det
var godt, for me levde heile veka i ein
herleg varme, ca 25 grader om dagen og
litt lågare om natta. Det var ikkje rart at
mange utnytta ein kvar anledning til å
bada og sola seg.
Defileringa var stilig. Norge viste godt
igjen med sine røde jakkar, og så var
me flest deltakarar av alle, nesten 600
turnarar. Det utgjorde nesten 30 % av
alle deltakarane.
Me skulle ha 2 oppvisningar saman med
Ganddal, Nærbø og Varhaug. Allereie
mandagen var det vår tur. Oppvisninga
gjekk bra, tykte me, og det gjorde det
andre gongen og. Linn skrytte av oss og
då er det godt.
Me deltok på 4 workshops: «liscio»,
«jazz gymnastic», «dansing» og «tango».
Liscio viste seg å vera sein, stilig vals,
der det var det nøye med steg og hald38

ning, og sjølv om ein ikkje alltid kjende
seg så veldig elegant, så tykte me at me
fekk det godt til.
«Jazz gymnastic» var hardt, det gjekk
fort og underlaget var ujamt, me dansa
i vollgrava. Men gildt var det.
«Dansing» var topp og læraren var fantastisk.
«Hey, Tequila, la notte nos termina,»
(Hei tequila, må natta aldri ta slutt)
ropte me mens me bølga fram og tilbake i dansen på scenen. Det var rytme
og fart. Stemningen var på topp.
Tango var siste time og det er ikkje
lært på på ein snipp snare. Me forstod
at her måtte det mykje øving til for å
få til rette steg og haldning. Me hadde
workshoppane på forskjellige dagar.
Det var godt å ha Linn med. Ho var til
stor hjelp og støtte og så imponerte ho
danselærarane.

Me brukte og tida på å sjå på oppvisningar. Frå hotellet såg me rett ned på oppvisningsplassen. Det var mange veldig
flotte framføringar, men heldigvis var
nokon litt usikre og.
Medan nokre låg på stranda, drog andre
på tur til Urbino, ein flott renessanseby
litt inn i landet. Den var dominert av ei
mektig borg, gatene var bratte og smale
og brolagte. Det var ei fin oppleving.
Byen står på Unesco si liste over verneverdige byar.
Oftast hadde me middag i lag alle om
kvelden. Maten var god, pasta, pizza, biff,
salatar, alt mogleg prøvde me. Og øl og
vin smakte godt i Italia. Appelsinjuicen
var og kjempegod. Stemningen var god.
Reidun hadde gjort ein kjempejobb
med opplegget. Tusen takk.

E NS IGN

Jærhagen blir et av regionens største handlesenter

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

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

PÅLITELIGHET OG HANDLEKRAFT

masiv.no

En ren fornøyelse
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KRETSTU
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URNSTEVNE 2018
Synnøve Baustad

På ny var Klepp turn verter
for årets kretsturnstevne i
Rogaland, det 91. kretsstevne for voksne. Sist vi
arrangerte var i 2014. I år
var det 271 deltagere fra 21
turnforeninger. Dette var en
liten nedgang fra 2014. Alle
i Klepptroppen hadde dette
året fått tildelt nye flotte
lysegrønne T-skjorter, vi var
derfor lett synlige slik at alle
kunne se hvem de skulle henvende seg til med spørsmål.
Et flott tiltak.
Hovedkomiteen for turnstevnet dette
året var:
Leder: Magne Hodne
Sekretær: Lene Kaspersen
Ansv. teknisk: Linn og Reidun Skretting
Innkvartering: Bjørn Hatteland
Mat, salg og fest: Nelly Engelsvoll
Tidlig lørdag ankom de første turnerne
til Klepp i et strålende vær. Værgudene
var dessuten med oss under hele stevnet, det var så varmt at Norsk Folkehjelp
var til stede under treningene og kjølte
ned svette og varme turnere.

De ca. 90 som skulle overnatte kom til
Klepp barneskole og ble innkvartert i tildelte rom før de startet på treningene.
Treningen på Klepp stadion foregikk
fortløpende fra kl. 10.00 til kl. 16.00
på lørdag, søndag var det bare litt «finpuss» for noen av gruppene.
Turnfesten lørdag kveld var jo et høydepunkt for hele stevnet. Her var det flott
dekket og pyntet i turnhallen til hele
turn folket. Som vanlig var turnerne
presise og ankom 18.30 for å sikre seg
noe godt i glasset før festen startet
kl. 19.00. God mat, levert fra Farstad
Catering. Biff stroganoff, og Dronning
Maud pudding til dessert. Som vanlig
var det lite «herreben» men dansen gikk
godt til musikk av Laurits og Berland. Vi
hadde en lang polonese både inne og
ute, noe som gjorde at mesteparten av
festfolket fikk leet på seg.
Søndag hadde vi samme flotte været
og det ble en fryd å ha oppvisning.
Først var det duket for god frokost i
Turnhallen for alle som hadde overnattet. Etter det kunne alle lade opp til de
respektive oppvisninger.
Selve stevnet startet med defilering
fra Kleppe skule til Stadion, med både
Klepp skulekorps og Klepp hornmusikk. På stadion var vår faste speaker

Odd Særheim på plass og presenterte
de forskjellige lag for publikum. Det
kunne godt vært flere på Stadion og sett
de fine oppvisningene i det strålende
været.
Det var hilsener fra vår egen leder for
turngruppaReidun Skretting.
Videre var det hilsen fra Klepp kommune v/varaordfører Torbjørn Hovland,
før Tone J. Røksund fra gymnastikkutvalget i RGTK hadde den offisielle
åpningen av turnstevnet.
Det var flotte oppvisninger av i alt
6 tropper i det flotte sommerværet;
Herre-tropp Klepp, Lær på stedet,
Kvinnelige veteraner, Klepp Mix-tropp,
Foreningstropp Ålgård og til slutt fellestropp med program av Linn Skretting.
Ca. kl. 15.00 kunne vi si VEL BLÅST
til enda et vellykket turnstevne på
Klepp. Ryddekomiteen kunne starte sitt
arbeid. Dette gikk som vanlig i god
dugnadsånd.
Hele turn gjengen var til slutt samlet
for en koselig avslutning i Turnhallen.
Nå er det bare å se frem til ny start
på nye turneventyr til høsten.
En god høst/vinter til dere alle!
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Linn Skretting

9.-10. juni var det duket for vårens vakreste
eventyr BARNAS TURNFESTIVAL. Som vanlig var
det to arrangører, dette året var det Brusand og
Havørn som skulle ta i mot spente gymnaster.
Vi i Klepp var en herlig gjeng på hele 85!
gymnaster som dro til Brusand.
Da vi
ankom på lørdagen ble tingene våre plassert i et rom fordi det
var aktivitet der vi skulle sove. Dette til stor fortvilelse hos noen, da det
å finne den perfekte soveplassen er noe av det viktigste når vi drar på
slike turer. Heldigvis ble det fort glemt da vi skulle rundt på forskjellige aktiviteter. Brusand hadde laget til noe for en hver smak. Det
var sparkesykler i skateboulen, dans, akrobatikk og sporløype for
å nevne noen. Solen skinte og vi koste oss ute store deler av formiddagen. Vi var også på trening for å finpusse dans og hopp til
søndagens oppvisning. Alle treningene var på kunstgressbanen
og den hadde de akkurat fylt på med nye gummikuler. For de
som har vært borti dem før, vet at de farger av på huden. Det
var derfor noen skitne gymnaster som kom inn på ettermiddagen for å gjøre seg klar til middag og diskotek, men en tur
i dusjen og på med finstasen gjorde susen. På diskoteket ble
det vist film fra dagen som hadde vært og det ble avholdt
ulike konkurranser som ståbingo og bruskasseklatring. Kl.
23.00 var det leggetid, eller i hvert fall et forsøk på det. I
tro tradisjon var det alltid noen som måtte tøye grensene
for å se hvor lenge de kunne være våkne, men det angret
de sterkt på når de ble vekket kl. 07.30 morenen etter.
Av lang erfaring, forventer vi ikke at det blir noen endring på dette i 2019  Det er vel Kanskje er vel litt av
sjarmen med slike turer?
På søndagen var det «Lær på stedet». Alle samlet
seg på kunstgressbanen for å lære en dans som
skulle være med i oppvisningen. Etter det var
det «slappe turnpølser» til lunsj før det var
oppstilling til defilering og åpning av stevnet.
Gymnastene fra Klepp var veldig synlige under
oppvisningene; både på dans, trampett og
tumbling. Jeg er kanskje litt inhabil, men vi
som trenere er veldig stolte over den gjengen som var med og vi gleder oss til neste
år.
Tusen takk for turen, dere er fantastiske
hver og en!
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Multidisipline
Opphengssystemer
Komplette systemer for elektro,
instrumentering, telekom og piping.
40 ÅR MED PRODUKSJON
Øglænd System var opprinnelig en del av den lokale hjørnesteinsbedriften Jonas Øglænd som blant annet produserte DBS sykler i
Sandnes. I dag er vi en global markedsledende leverandør av multidisipline opphengssystemer, kabelstiger og kabelbaner til industrier som:
olje & gass, infrastruktur, skipsbygging, vindkraft og havbruk.

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

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

Øglænd System AS, Engelsvollveien 264, Postboks 133, N-4358 Kleppe
T: + 47 51 78 81 00 F: + 47 51 78 81 61 E: oglaend@oglaend-system.com

E-mail: oglaend@oglaend-system.com

Tlf.: (+47) 51 78 81 00

www.øs.no
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3 Kjappe
Hvorfor er din bedrift med som samarbeidspartner i Klepp IL?
Føler du at din bedrift og Klepp IL deler noen felles verdier?
Hva slags utbytte får du og din bedrift som samarbeidspartner i Klepp IL?

Block Watne har sterke tradisjoner
som boligbygger på Jæren, og distriktskontoret som dekker jær-kommunene
Klepp, Time og Hå har i lang tid sett det
som naturlig å være en støttespiller for
Klepp IL. Som et heleid OBOS-selskap,
hvor Obos støtter både bredde og topp,
ble det også naturlig for vår del å ta en
større posisjon på sponsorsiden i år.
Våre verdier i OBOS-konsernet oppsummeres i Skikkelig- Kvalitetsbevisst
– Offensiv – Lønnsom- Engasjert. Vår
oppfatning av Klepp IL er at klubben
bygger på dette, kanskje uttrykt med
andre ord. Vi finner imidlertid en tydelig klangbunn for våre verdier i Klepp
IL. Begge deler oppgaven ved å være en
positiv faktor i lokalsamfunnet, Klepp
som breddeklubb/samfunnsbygger,
Block Watne som bolig/samfunnsbygger.
Vårt samarbeid med Klepp gir oss lokal
synlighet som vi knytter til markedsføring av prosjekter i Klepp kommune.
Den økte satsingen vi gjorde i forkant
av inneværende sesong, sammen med
den sterke posisjonen OBOS har tatt
i kvinnefotball og Obosligaen, gir oss
også verdifull merkevarebygging, både
lokalt og nasjonalt. Tilknytningen til
Klepp IL og sponsornettverket gir også
nyttige kontaktflater med andre lokale
aktører.
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For oss som er veletablert på Klepp,
og vært her i 15 år, er det viktig å bidra
til lokalmiljøet. Jobben som blir gjort
i Klepp IL er helt fantastisk, og vi er
veldig stolte over å få være med som
samarbeidspartner.

Det er kjekt å være med å støtte godt
organiserte tiltak, spesielt for barn/
ungdom

Et av våre mottoer er «Pizza til folket». Vi føler Klepp IL (på samme måte
som oss) bidrar med «Idrett til folket».
Felleskap og godt miljø er verdier vi
setter høyt, dette er noe som også står
høyt også hos Klepp IL. Vi har et ungt
miljø hos Pizzabakeren og ser at mange
av våre ansatte er på forskjellige lag i
Klepp IL. Stas med et kvinnelag som er
helt i toppen av Toppserie.

Mange nye gode relasjoner og kontakter. Og stort utbytte med å se gleden til
barn og spesielt HU-laget som vi støtter
mest.

Vi er godt synlige på Klepp med vårt skilt
på 45 meter på stadion. Pizzabakeren
har nærmest vokst opp her på Klepp,
vi får mange positive tilbakemeldinger
på å være godt profilert. Felleskapet
vi får være med på i form av sponsormøter og treff er det noe unikt over.
Veldig mange lag er flinke å bruke oss
til samlinger og avslutninger, gavekort
i Scoringsklubben og til banenes beste
osv. Når det er kamper på stadion tar
mange turen innom oss etterpå. Det er
utrolig hyggelig at mange er fornøyd
med oss og vi håper Klepp IL har utbytte av å ha oss med på laget.

Ja, vi er veldig for at alle skal kunne få
en sjangs.

Klepp IL har de siste årene bygget opp et solid sponsornettverk. Klubbens sponsorfrokoster har
hatt opptil 65 deltakere og det er fantastisk å se at det lokale og regionale næringslivet ønsker å
støtte opp rundt det arbeidet Klepp IL gjør. Samtidig ser vi at klubbens sponsornettverk er en flott
arena for klubbens partnere til å fremme sin egen bedrift. Vi ønsker å presentere deler av vårt
sponsornettverk i Klepp Aktuelt fremover, med noen enkle spørsmål til noen av våres sponsorer:

Vi vil gjerne støtte i nærmiljøet – spesielt
barn og unge. Vi har vært med i over 20 år
med forskjellige bidrag. Vi vet at Klepp IL
trenger sponsorer og støtte og det er derfor
jillt å være med.
Begge «bedrifter» prøver å gjøre en god jobb.
Vi prøver å gjøre kundene fornøy, Klepp IL
gjør det samme med å lage et godt opplegg
for bygdas barn og unge, og ønsker at de blir
med i mange år.
Fra reklame og annonsering får vi kanskje
ikke så mye igjen. Det er den personlige
kontakten og nettverket vi bygger opp som
gir oss mest tilbake. Å være med i sponsornettverket treffer vi nye og gamle kjente, vi
treffer de på stadion og nye kontakter opprettes. Omtale på folkemunne betyr også
en del.

Lyse er eid av 16 kommuner i SørRogaland, deriblant Klepp. Vi bryr oss
og er opptatt av hva som rører seg
i den aktive regionen vår, og ønsker
å være en lagspiller i stort og smått.
Derfor sponsor Lyse bredt, fra kultur
og toppidrett til breddeidrett og samfunnsengasjement. Klepp IL er en av
våre samarbeidspartnere – et samarbeid som ble forsterket i år da vi ble
hovedsponsor for klubbens barne- og
ungdomsavdeling.

Hvem kan si nei til Einar når han spør
oss om å være med? Ikke jeg i hvert fall.
Og det var starten. Gjennom flere frokostsamlinger, bedriftsbesøk, kveldssamlinger på Braut-Gården og reiser
sammen med sponsorgruppen ser vi at
vi har gjort et riktig valg om å være med
i denne gruppen. Og det at vi får være
med Einar, Thomas og Bente med å
forme hvilken sponsorpakke vi ønsker
å bidra i synes vi har vært en flott måte
å få profilert vår bedrift DGM AS på.

Absolutt. Riktignok er Klepp IL og Lyse
forskjellig når det gjelder daglig virke,
men vi deler uten tvil mange av de
samme verdiene, for eksempel innen
samfunnsengasjement. Idretten er
som kjent knallviktig for barn og unge,
og Klepp IL gjør en solid innsats som
en trygg og inkluderende møteplass for
sine medlemmer. Lyse er også en samfunnsbygger – og det er utrolig fint å
kunne støtte opp om det gode arbeidet
som klubben gjør.

Vi er ett firma som går på jobb ikke
bare for å tjene penger men for å ha det
gøy også. Dette har vi også sett i Klepp.
Det er mye latter, moro og seriøsitet
på samlinger vi deltar på. Når vi går på
kamper møtes vi med mye godt humør
og takhøyde, det setter vi pris på. Vi
liker å møte våre kunder med et smil og
det føler vi at Klepp gir oss også.

Som hovedsponsor for klubbens barneog ungdomsavdeling er det uten tvil
stas å ha hovedplassen på de nye traktordraktene, så eksponering er jo en del
av samarbeidet. I tillegg deltar vi aktivt
på sponsorsamlinger som betyr at vi
bygger nettverk og får gode relasjoner
med andre som er aktive rundt Klepp
IL. Og selvsagt er det bra å bli assosiert
med lagånden som Klepp IL representerer – den kjenner vi oss igjen i.

Vi er ett konsulentfirma som livnærer oss med å bistå med forsendelser
av farlig gods verden over. I denne
sponsorgruppen er vårt salgsområde
snevert for gruppen, men vi har hatt
henvendelser. Utbytte vi har fått er at
det er mange leverandører i gruppen
som leverer tjenester vi benytter, her
har vi gjort bedre avtaler en vi har hatt
tidligere. Så utbyttet for oss har vært
god, og stadig dukker det opp nye ting
vi får bruk for fra gruppens sponsorer.
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VÅRE DRAKTSPONSORER

Kjøpesenteret på Klepp
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Vi sikrer Klepp IL det beste utstyret

HÅNDBALLSESONGEN
ER I

FULL
GANG
Eneste fordel med
mørkere kvelder og
sommeren på hell er
at håndballen igjen
er i gang. Først ut av
våre lag var HU laget
som første helga i
september var på
Landsturnering i
Bergen. Årets flotteste idrettsturnering
ble også i år en stor
opplevelse og mange
gode minner ble tatt
med hjem.
Nytt av året er at håndballen bytter fra hvite til grønne drakter. Vi
er skikkelig stolte av våre nye traktordrakter og gleder oss til å være
likt uniformerte, fra våre yngste 6
åringer, tenåringer, seniorspillere
og HU laget. Om vi ikke er best på
banen, har vi i alle fall de fineste
drakten!
Det er krevende å tilrettelegge
for ungdom. Klepp har i likhet
med andre klubber utfordringer
med å gi godt nok tilbud fra 12
år og oppover. Gjennom en tett
og god dialog med naboklubber
stiller vi nå felles lag med Voll i
J16, Damelag og J13 og sammen
med Kåsen i G14. Målet er å skape
større treningsmiljø og kjekkere
treninger. Samtidig vet vi at vi
alltid har nok spillere til kamp og
om en spiller en gang i blant ikke
kan være med, så trenger en ikke
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har dårlig samvittighet for sine
lagkamerater.
Samfunnet er i endring og det
er mer krevende å organisere
lagidrett nå enn før. Lojalitet til å
følge opp forpliktelser er en helt
annen i dag enn for få år siden.
Spillere som i juni i samtaler med
trener sier at han/hun vil spille
håndball og trene x antall ganger i
uka kan plutselig komme i august
og si at en skal slutte eller begynne i ny klubb. Hvor mange timer
som er brukt for å «berge lag» og
løse opp i slike utfordringer har
jeg heldigvis ikke tall på, men det
er svært mange. Driver du individuell idrett går dine endrede valg
kun utover deg selv, i lagidrett går
det utover et helt lag, motstandere når lag må trekkes og øvrige
medlemmer må jobbe dugnad for
å betale bota vi får når vi trekker
laget.
Før valget i 2015 gikk politikere
ut og lovet ny hall i kommende
periode. Mye har skjedd siden da
og vi gleder oss til ny hall står klar
ved Bore skole. Dette vil hjelpe
også den krevende situasjonen
Klepp er i. Klepp IL har jobbet med
ulike løsninger og har gjennom
idrettsrådet hatt dialog med kommunen om ny «Folkehelsehall»,
et framtidsrettet bygg som skal
kunne ivareta både dagens behov
til den tradisjonelle idretten og
ikke minst møte utfordringene
til den kommende generasjon.
Jeg har selvsagt forståelse for at
dette er snakk om store beløp og
vanskelige avgjørelser, men for å
beskrive min opplevelse av dette

i et håndballspråk så virker det
som de involverte stadig hiver inn
«time out kortet» og de som sitter
i sekretariatet sover kun reagerer
hver gang publikum sier lagene
er klar igjen…. Vi andre ønsker
kampen gjennomført for å få et
resultat.
Foran årets sesong gav to engasjerte medlemmer seg. Klara
Fatnes har vært med i håndballen
i ca 10 år som trener, styremedlem og en haug andre engasjement. Ho har gjort en stor jobb for
barn og unge. Takk for innsatsen.
Alice Friestad har vært med i styret omtrent halve tida, hatt ansvar
for innkjøp og utstyr, potetcup og
diverse andre engasjement. Takk
for innsatsen.
Heldigvis har vi fått inn nye frivillige til å erstatte disse og har
nå for første gang på lang tid et
fulltallig styre. Vi er nå klar til å
gjennomføre et aldri så lite generasjonsskifte der vi første gang på
mange år opplever en nedgang i
aldersgruppa 13-16, men med flere
store kull i de yngste klasser og
dermed et stabilt aktivitetsnivå.
Dessverre har vi store begrensninger i treningstider i tidsrommet
17-20.00 for å kunne øke nivået
vårt mer enn det vi har i dag.
Helsing

Svein Axel
Johannessen
Leder Klepp IL håndball

Jenter 11
Gutter 15

HU 2018
HU 2018

Jenter 12
Jenter 11
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SAMMEN ER VI

Svein Axel Johannessen

Både Klepp og Voll stod i fare for å
måtte trekke damelaget foran årets
sesong. Et utmerket samarbeid på
tvers av klubbene ble løsningen.
Når årets første seriekamp ble spilt i Vollhallen søndag 30.
september var det i grønne Kleppdrakter og et lag bestående
av spillere fra begge klubber.
Halvannen måned tidligere hadde klubbene innkalt det som
var igjen av spillere for å se om vi kunne få til noe sammen.
8 jenter møtte, flere hadde sagt at de “kanskje” skulle spille
men med den positive innstilling blant jentene som møtte
var vi enig om å gjøre et forsøk.
Dyktige trenere hadde vi i Alicja Zacharska og mannen
Tomek Zacharski så kvaliteten på treningene skulle iallefall
være god. Alicja spiller på Sola, Tom er keepertrener på Sola,
rekruttrener i Viking 2 dager i uka og har topp trenerutdannelse fra Polen.
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I håndball er det lov å stille med 14 spillere i en seniorkamp
og få eller ingen hadde tenkt tanken at når vi kom til første
seriekamp så måtte noen stå over fordi vi hadde for mange
spillere.
Vi gleder oss til fortsettelsen. Vi gleder oss over at vi har fått
ei god treningsgruppe som gjør at vi er mange på trening,
trenger ikke bekymre oss om vi kan stille lag og ei gruppe
som gjør at du faktisk må komme på trening for å bli med
på kamp.
Klepp har i år også samarbeid med Voll rundt J2002 og J2005
mens vi i G2004 har et tilsvarende samarbeid med Kåsen.
Når kullene blir små er det å sammen søke løsninger nok
noe som hører framtida til. Når vi er flere får vi kjekkere treninger, mindre sårbare på kamper og vi får utnyttet hall- og
trenerkreftene optimalt.
Og for de som lurer; Voll /Klepp vant 23-18. Men akkurat i
denne kampen var det at vi hadde et lag for framtida viktigere enn seieren.

IT PARTNER + REGNSKAP + PROGRAMVARER

DATAPLAN

for tjenester levert av oss.

at dere kan vokse og blomstre med god kontroll og uten bekymringer

KORT SAGT: Vi sikrer gode og trygge vekstforhold for dine røtter slik

seg fullt ut om å tjene penger på sin kjernevirksomhet.

ÉN PLAN. Vi drifter og sikrer dette slik at våre kunder kan konsentrere

software og business intelligence til å analysere, gi råd og designe

Vi bruker vår brede kompetanse innenfor økonomi, it, sky-tjenester,

ÉN
PLAN

VIKING HÅNDBALLSKOLE
AVD. KLEPP
I høstferien var 20 barn i alderen
8-12 år samlet til aktiv høstferie
der menyen bestod av håndball.
Det arrangeres mange aktiviteter
og tilsvarende tilbud i andre klubber. Vi er derfor glad for at vi også i
denne ferien var nok deltakere til å
kunne gi et slikt tilbud i lokalmiljøet. Deltakerne kom fra Voll, Klepp,
Kåsen, Bryne, Orstad og Ganddal.
Vi takker deltakerne for god innsats og håper å se dere igjen i
vinterferien 

52
Dekor Touran
Horpestad G.

Tone Wølstad-Knudsen
Tone Grete Gundersen

Farger: 100-13
100-122

Produksjoner:

14870 Horpestad Gartneri 19/8-04 - Composer

DUGNAD PÅ
ELDRES DAG
Bente B. Gjerde

Vår flotte gjeng fra håndballen hadde som vanlig dugnad da Klepp
Kommune arrangerte Eldres dag i Klepp Rådhus søndag 30. september.
Det var ca. 150 fremmøtte gjester som fikk høre foredrag om
«Jærbuen og havet» av Egil Harald Grude. Videre ble det sang og
musikk av Klepp Kulturskule. Varaordfører Torbjørn Hovland ledet
festkvelden. Håndballgjengen fra Klepp IL var ansvarlig for servering
av smørbrød, kaffi og kaker. Alle de fremmøtte satte stor pris på
servicen og det gode humøret til hjelperne.

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

Bryllup
Grillparty
Merkedager
Firmafester
Julebord
Koldtbord
Smørbrød
Tapas
Minnestunder
Alle typer selskapsmat

farstad-catering.no

Fra venstre; Jenny Svarstad, Sturla Ingebrigtsen, Anja Ingebrigtsen, Amalie
Knutsen, Kristin Riveland, Tuva Reime, Aina Svarstad, Yrjan Reime, Siri
Simonsen, Ingvild Refsnes og Kirsti Kvål.
Foto: Karl E. Grude.

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

BERGEN 7.-9.
SEPTEMBER 2018
KLEPP HU LAG I HÅNDBALL
Lisbeth M. Ueland og Marianne Ø. Rangen

Fredag:
Fredag morgen reiste vi med buss fra Klepp Stadion til Bergen.
Vi var 20 spillere, 10 ledsagere, 2 hjelpetrenere og 2 trenere.
Vi var alle spente på helgens opplegg og ikke minst været i Bergen, om vi
i det hele tatt fikk se sol.
Vi ankom Scandic Neptun, og trenerne fikk gitt nødvendig informasjon
og ikke minst levert ut de nye traktor draktene våre. (vi fikk mye skryt av
disse draktene i løpet av helgen)
Kl 17.00 var det offisiell åpning av landsturneringen på
Torgalmenningen, og Bergen viste seg fra sin beste side med 22 grader,
sol og varmt.
Mye god underholdning med musikk av blant annet Eirik Søfteland og
danseoppvisning av gode dansere.
Kvelden ble avsluttet med en bli kjent fest på et av hotellene med mat og
underholdning.
Lørdag:
Kampdag av de store, denne landsturneringen stilte vi med et
rent jentelag for førstegang, og et mix lag.
Alle gjorde en kjempeinnsats, og fikk møte nye lag vi ikke
hadde møtt før.
Begge lagene fikk 2 kamper hver.
Om kvelden var det bankett i Grieghallen, og det var en festkledd og feststemt gjeng som stod klar utenfor hotellet og klar
til å gå i samlet flokk til Grieg hallen.Vi ble møtt med trommefanfare og rød løper på vei inn i Grieghallen - det var stort.Vi
fikk en kjempefin plassering i spissen i andre etasje, og maten
som ble servert var fantastisk.
Etter 7 år med landsturnering for oss trenere er det ekstra
spennende for hver gang hvordan maten er. Og det skulle mye
til å slå den vi fikk i Stjørdal i 2014, men det klarte de.
Et heidundrende flott band sørget for å få gang på dansefoten
etter at utdelingen av Fair Play pris var unna gjort. Klepp HU
klart ikke å få den denne gangen heller, men vi får bare prøve
enda hardere neste år når vi skal til Stjørdal.
Søndag:
Søndag var enda en stor kampdag med gode resultater og
kjempeinnsats av alle spillere. Hvert lag fikk 2 kamper hver, før
vi vendte nesen hjemover og ankom Klepp Stadion kl 21.45.
Tusen takk for all hjelp og innsats av Klepp IL, spillere og frivillige som legger til rette for at vi får reise på slik en fantastisk
Landsturnering.
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Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum.
Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner
og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/
Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter,
årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

DANSKE KVALITETSDØRER OG VINDU

BOLIG

LANDBRUK

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 400 06 279

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

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

÷50
%

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

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

ULDAL VINDU

inkl. mva.

2

FÅ TILBUD PÅ VINDU FERDIG MONTERT!

2

2

2

VI GIR TILBUD PÅ
KOMPLETT TAK,
FERDIG LAGT!

Prisene er eks. mva.

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

ECS En internasjonal totalleverandør

Av Prosess og Kontroll systemer.
ECS Automation AS

•
•
•
•
•
•

Prosess Control system.

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

Med Motto: Fra

Ide til ferdig anlegg.

Water and Waste Water.

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

Machine and Robot.

Kontakt oss i: Basis tid / normal arbeidstid:

Kl. 07.00 til 15.00.

Kontakt oss utenfor Basis tid:

Kl. 15.00 til 07.00.

Power plant.
Food Industri.

Production Control and
Switch Board Cabinet

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

Vakt / support telefon 24Timer.

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

+47 51770970.
+47 51771465.
+47 51770978.
+47 51770972.
+47 51770970.
+47 51770972.
+47 98213491
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POTETCUPEN 19.-21.10

IDRETTSGLEDE
PÅ SITT BESTE
Svein Axel Johanessen

Rammen for årets
turnering var 100
lag, 700 barn i alderen
fra 8-11 år, 29 timer
med arrangement,
4-500 dugnadstimer
og sist men ikke
minst landslagssjef
Thorir Hergeirsson i
kulissene også i år.
Potetcupen er turneringen der lek,
aktivitet og moro på og utenfor
banen står i høysetet. Et besøk på
Potetcupen viser det beste av barneidrett. Aktive barn i fri utfoldelse,
dedikerte trenere og lagledere fra
en rekke lokale klubber som skaper
den aktiviteten vi liker best: Hyppig
ballkontakt, mestring og flest mulig
mest mulig i aktivitet.
Allerede to timer før turneringen
ble kastet i gang fredag ettermiddag
begynte våre ungdommer å forberede seg. Selv om mye av turneringen
er voksenstyrt så må hele håndballfamilien i Klepp bidra og innsatsen
og frivilligheten til ungdommen er
helt nødvendig for at dette skal gå
opp. I år var det G2004 og J2003
som måtte gjennom dommerkurs.
Etter endt teoriøkt var Potetcupen
første praksisøkt og dømmingen ble
kyndig veiledet av Oddvar Penne.
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Selv i en travel periode med forberedelsene til mesterskap i Frankrike
hadde Thorir tid til å besøke turneringen han grunnla for 16 år siden.
Et populært innslag er «time out»
der kampene stoppes og landslagssjefen har ei 30 minutters miniøkt
for 75-100 små håndballspillere samtidig. Det er et skue i seg selv. 3 slike
økter fikk vi til, ikke verst det når
Thorir i tillegg var i Kristiansand og
så Vipers i Champions league lørdag
kveld. Populært er det også å få en
signert håndball eller landslagsdrakt
som premie for utvalgte lag som har
lagt ekstra flid i å pynte opp en maskot eller laget et heiarop utenom det
vanlige.
Når siste kamp ble blåst av søndag
kveld kl 1930 ble punktum satt for en
vellykket turnering. Mest gledelig er
det at våre håndballvenner fra lokale
klubber kommer igjen år etter år og
bidrar til Potetcupen blir så bra som
den er. Ingen god fest uten feststemte deltakere. Takk for deltakelsen.
Avslutningsvis må vi takke alle som
har stilt på dugnad. Til spiller på J14,
G14, G15, J15 og J16 som har dømt, til
J12 som har jobbet i kiosken og foreldre som har bakt, stått i kiosken,
delt ut premier og styrt kampgjennomøringen fra sekretariatet. Takk til
Westco for container til avfall, Lerøy
for sushiprodukter og ikke minst
turneringens hovedsponsor Jæren
Sparebank.

«Time out» der kampene
stoppes og landslagssjefen har ei
30 minutters miniøkt for 75-100
små håndballspillere samtidig.

skarp.no

Din lokale
VENTILASJONSENTREPRENØR

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

www.IKM.no

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

Hydraulikk & Slangeservice
Arabergveien 1, 4055 Sola -www.hytech.no - vakt: 982 56 638
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4353 Klepp Stasjon
Telefon: 51 78 82 00
Fax:
51 78 82 01
www.neringsparken.no
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KONTAKTPERSONER:
P A R T N E R E :
Torill Skjæveland
Hodne
Torill
Skjæveland
Hodne
Rune Stakkeland
Rune
Stakkeland
Oddmund Wiig
Oddmund
Wiig
Magnar Espedal
Magnar Espedal
Tlf. 51 78 86 50
post@jaeren-regnskap.no
post@j-regnskap.no
www.jaerenregnskap.no
www.j-regnskap.no
Block-gården, 4352 Kleppe

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

MIX KLEPPE
Tlf: 51 42 12 95

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

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

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

DIN LOKALE BILVERKSTAD

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

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

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

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

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

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

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

Challenge Us
Kunde: Orstad Rør
Selger: Vidar Sigurdsen

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

Avdeling: --Design: Tom-Kenneth Amdal

Filnavn: Orstad Rør logo oppsett

© Copyright: Alle rettigheter til idéer og evnt. vedlagte skisser, originaler og tekstforslag er forbeholdt opphavspersonen og må ikke brukes,
bearbeides eller vises uvedkommende uten tillatelse. Uautorisert bruk av skissemateriell vil medføre fakturering av medgått arbeid.

Dato: 22.03.17 Rev: 2
Dato: ---------- Rev:
Dato: ---------- Rev:
Dato: ---------- Rev:
Dato: ---------- Rev:

Nytt TLF / TKA
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Opptak offline

Se offline

Programarkiv

Globalt søk

Krystallklart

Apper på tv

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

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

Kjelvene 31

Kleppe

926 42 624

Sageneset Feriesenter

www.sagenesetferiesenter

Sirdal

975 03 777

Sprøyte Gården A/S

Nordsjøvegen 613

Kleppe

51 42 06 10

En stor takk rettes 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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Dynjarbakken - Kleppestemmen Klepp
Bo i en moderne frittliggende enebolig på stor tomt. BRA fra 148 -180 kvm. Her får du fire soverom,
to bad, biinngang/vaskerom fra garasjen, stor takterrasse oppå den doble garasjen, gode solforhold og
nydelig utsikt. Det er også en flott tomannsbolig med carport for salg, BRA 92 kvm. Boligen har også
stor takterrasse, carport/bod, romslig utvendig bod, tre soverom, godt bad og eget vaskerom.
Pris tomannsbolig 3 548 000,- I Pris eneboliger fra 5 798 000,Les mer på blockwatne.no/dynjarbakken
Kontakt: Kåre Vigdel, Telefon: 916 00 086, E-post: kare.vigdel@blockwatne.no
Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer. Trygt og oversiktlig.

