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KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019

KLEPP IL SI 100-ÅRS FEIRING HAR 
VORE EIN SUKSESS

Dette året – 2019 – er året for å feira Klepp IL sine første 
100 år. Og, nå som året går mot slutten er me stolte 
over at feiringa har blitt akkurat så flott som jubilanten 
fortener. Høgdepunktet var den store jubileumsfesten 
lørdag 5. oktober 2019, mest på dagen 100 år etter 
oppstartdatoen (som var 1. oktober). Me var samla ca 240 
feststemte Klepp IL venner i Turnhallen til ein stilfull og 
flott fest, med perfekt blanding av helsingar, underhalding, 
mat / drikke og godt drøs.

Mange fortener takk for fantastisk arbeid med 
arrangementet. Festkomiteen, med Bente i spissen var 
heilt avgjerande for det gode resultatet. Super-konferansier 
– Kulli – gjorde ein fabelaktig jobb med å binda saman 
eit stramt program. Dugnadsgjengane frå alle deler av 
idrettslaget, men med gjengen frå turnen i ei særstilling, 
jobba «dag og natt» med forarbeid, gjennomføring og 
rydding. Takk for flotte helsingar og gaver frå idretten, 
næringslivet, kommunen og naboklubber. Og ikkje minst, 
tusen takk til alle som deltok på festen, og dermed sørga 
for den vart så bra som den vart.
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LEDEREN

FOR EIN FEST
Det store høgdepunktet på jubileumsfesten var 
då Klepp IL fekk overrekt den gamle stor-turnaren 
– Åge Storhaug – si premiesamling. Idrettslaget 
er både stolte og audmjuke over å bli vist denne 
tilliten frå Storhaug familien. På mange måtar er 
premiesamlinga nå «komen heim», noko Klepp 
IL vil ta ansvaret for å forvalta på beste måte. Ein 
spesiell takk til Gloria Storhaug for at ho tok turen 
til Klepp, og for den fantastiske premiesamlinga. 
Eit anna høgdepunkt på festen var tildeling av 
Klepp IL sitt æresteikn i sølv til ikkje mindre enn 
13 heiderspersonar. Desse er alle kapasitetar som 
gjennom dei siste ti-åra har gjort ein ekstraordinær 
innsats for laget. Me gratulerer!

Klepp IL er sjølvsagt meir enn fest og jubileum. Me 
er midt i sesongavslutninga for fotballen, både for 
store og for små. Aktivitetsnivået er høgt, så mange 
får eit velfortent avbrekk når vinteren står inn. På 
senior sida har me spennande sesongavslutninga 

for herre og dame laga, me kryssar fingrane for 
optimale resultat for begge. Og, fantastisk kjekt at 
Klepp sitt J19 lag nok ein gong er klar for cupfinale i 
Oslo 22. november. Håndballen er i full gang, og har 
nettopp gjennomført nok ein strålande potet-cup. 
HU-laget sprudlar i kjent stil, og vil visa godt igjen 
også denne vinteren. Turnen har stort aktivitetsnivå, 
og aukande medlemstal, det er veldig bra. Og, vår 
siste nyvinning, e-sport tek gradvis nye steg med CS 
(Counter Strike) lag som er i gang, og LoL (League of 
Legends) lag på trappene.

Ha ei god og aktiv haust og vinter!

Helsing
Jarl Haugland
Styreleder

PS! Ikkje gløym å få heim vår fantastiske 
Jubileumsbok nå før jul.
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TUSEN TAKK til alle som var med å lage jubileumsfesten
til en minnerik kveld for alle som deltok. Uten all den gode hjelpen vi fikk
fra frivillige i Klepp IL,  samt eksterne bidragsytere, hadde dette ikke vært mulig.

Jeg vil gi en ekstra STOR takk til Turngruppa som gjorde «mye mer enn forventet».
Pussing av pokaler, rydding av lokalene, fixing og reparering, klargjøring av hallen,
ikke minst pynting av bordene (de var bare et syn) og rydding etter festen.

Ellers vil jeg rette en takk til våre sponsorer og støttespillere for flotte taler
og gaver til 100-års jubileet. Takk til alle som kom på festen og bidro til at 
100-årigen ble feiret på verdig vis J

Til slutt – en stor takk til familien Storhaug og Glora spesielt. Det er med
ydmykhet og stolthet vi takker for den flotte gaven, premiesamlingen til Åge
(se egen artikkel). 

Hilsen jubileumskomiteen v/Bente B. Gjerde

Jeg sier det bare: KULLI, for en mann.
Tusen takk innsatsen du gjorde som toastmaster for oss på 
jubileumsfesten 5. oktober. Det var bare skryt og godord å 
høre rundt alle bord. Til og med da jeg var innom toalettet, 
var det toastmasteren de snakket om. 

Jeg visste på forhånd at når du sier ja til et slikt oppdrag, så 
blir det skikkelig. Du bruker X-antall timer i forberedelser og 
du er pinlig nøyaktig i arbeidet du gjør. Hver og en som skal 
holde tale, blir «gjennomlyst» og gransket, slik at du kan 
presentere de på en skikkelig og festlig måte. Dette året var 
det vel forberedelsene til Torbjørn Hovland sin tale som tok 
kaka, det så ikke ut som Torbjørn kjedet seg heller.

Jeg er evig takknemlig for at vi har slike som deg i vårt 
nettverk/omgangskrets/klubb. Det er aldri nei i din munn 
enten det er å være speaker på stadion, takk for maten taler 
på sponsortreff osv. Du byr alltid på deg selv. Det er alltid liv 
og røre rundt deg.

TUSEN TAKK, Kulli

TUSEN TAKK….. IGJEN
 Bente B. Gjerde
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Vi skal gjøre byggebransjen bedre ved å gi 
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Eg fekk ein telefon frå Lars Storhaug 9. september. Han 
hadde tenkt, og det midt på nåttå til og med. Ting som 
var lufta tidlegare mellom Gloria og Lars, men der ingen-
ting var avgjort. Skulle det skje, det dei tenkte, måtte det 
bli til idrettslaget sin hundreårsfest.

For ein gest, for ei ære, for ein gave, hvis idrettslaget 
kunne få ta imot premiesamlinga til Åge. Det var ikkje til 
å tru. Her måtte me i jubileumskomiteen leggje til rette 
så godt me kunne. Og Gloria og Lars trengte ikkje lang 
tid. Klarsignalet kom og fleire i familien Storhaug bidro 
til å flytte fleire kolli frå Oslo, litt etappevis, før Lars ein 
dag sto i Turnhallen med den storslåtte gaven.

Me som var på plass i hundreårsfesten fekk høyre Gloria 
sine ord ved overrekkinga, men og hennes ord og framti-
dige tankar om ytterlegare premiar, så som kongepoka-
lane mm.. Ein del av denne gedigne premiesamlinga vart 
avduka og bildet med Gloria og Åge sine søsken Lars, 
Arvid og Brit ser du på framsida av Klepp Aktuelt.

Mange med turn i hjertet husker gjeve premiar som 
Yttripokalen, Sigdypokalen og Holtapokalen, alle store 
flotte vandrepokalar som Åge fekk til odel og eige. Dei 
færraste husker nok senior Lars Storhaug’s eigen vandre-
pokal som vart sett opp i 1950. Bare Magne Anda brøyt 
Åge si seiersrekke før Åge fekk også denne til odel og 
eige.

Kor mange premiar det var i eskene? Heile 179 med 
smått og stort. 

Ja, det var fantastisk. Nå er det opp til hovedstyret i 
Klepp Idrettslag å forvalte gaven på ein så god måte som 
muleg slik at den blir til varig glede, ikkje bare for laget 
sin medlemmer, men alle interesserte i kommunen vår.

For Åge var frå 
Klepp. Han var 
kjent av alle i 
Klepp og den 
mest profilerte 
Kleppsbuen utover 
det ganske land.

Takken som over-
skygger alt går 
sjølvsagt til Gloria. 
For ein måte å ære 
sin avdøde Åge!

JUBILEUMSBOKA

 Elfin Lea

Kor fantastisk det var........

I forordet til boka skriver redaksjonskomitéen at det viktigste for oss er «at 
det som er fortalt faktisk stemmer». Men så tar vi forbehold om at feil likevel 
kan forekomme, av ulike årsaker. Og noen feil ble det. Vi ser det derfor naturlig 
å korrigere allerede nå i første utgave av Klepp Aktuelt. Vi benytter også 
anledningen til å takke de observante bidragsyterne for rettelsene.

Side 117: 1959. Gullball også til Kjell Grude.

Side 120: Bilde av småguttelaget er fra 1978.

Side 131: Per Audun Fagermo, ikke Per Arne. Aktiv dommer til 2010.

Side 165: Billedtekst: Skal være Ingeborg Hovland, ikke Elisabeth.

Side 181: Bjørg Storhaug – skal være 25 A-landskamper.

Marina Eltervåg Stene har ingen A-landskamper.

Redaksjonskomitéen.

Di hoppe på Kleppe



K. K. Kleppes veg 1, 4350 Kleppe • Gamle lokalene til Coop OBS Bygg 
Tlf: 51 78 88 00 • Mail: info@espenes.no • www.espenes.no

VI HAR FLYTTET TIL NYE STØRRE 
LOKALER MED STOR UTSTILLING AV:

• Alt av Solskjerming  
• Pergola • Stiger  
• Gardintrapper • Stillas  
• Flaggstenger
• Transportkasser

Ønsker du at vi kommer på gratis befaring for et uforpliktende 
tilbud, er det bare å ringe eller å sende oss en mail.

VELKOMMEN INNOM!

VI HAR FLYTTET!

Av NYHETER kan vi friste 
med eksklusive utemøbler 
fra anerkjente Skyline og 
stort utvalg i flotte peisbord.

Vi har flere gode tilbud på 
diverse produkter.

TILBUD! NB! Begrenset antall.

30 - 50 % rabatt på div. stiger, gardintrapper og arbeidsbukker.
30 % rabatt på folde- og rullestillas.
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Den 1. oktober 2019 
var det 100 år siden 
Klepp IL ble stiftet. 
Dette ble markert med 
en flott jubileumsfest 
i turnhallen den 5. 
oktober med ca. 240 
medlemmer/venner 
av laget, sponsorer og 
andre inviterte gjester 
til stede.

Men lenge før en kunne ønske velkommen 
til gjestene var det mye planlegging og 
praktisk tilrettelegging som ble utført. En 
oppnevnt jubileumskomité bestående av 
Bente Gjerde (leder), Silje Thorsen (fotball 
elite), Jan Egil Øksnevad (fotball bredde), Ie 
Penne (håndballgr.) og Elfi n Lea (turngr.) 
startet arbeidet allerede tidlig i vår. Etter 
hvert ble også Knut Henrik Kulleseid 
(heretter kalt Kulli) og Magne Hodne med 
i komitéen – Kulli i egenskap av festens 
konferansier. Gruppene fi kk tildelt hver sine 
ansvarsområder over ting som måtte gjøres 
før arrangementet samt under selve festen. 
Turngruppa fi kk ansvar for rigging og pyn-
ting, håndballgruppa ansvar for servering 
og fotballgruppa for servering av drikke 
samt kontinuerlig rydding av bordene.

I god tid før festen var folk fra turngruppa 
på plass for å vaske alle stolene. (50 nye 
bord var innkjøpt for anledningen.) Mens 
noen vasket stoler var noen av gruppas 
«handy-men» med Magnar Asheim og Leiv 
Arne Engelsvoll i spissen, i sving med å feste 
terskellister, skifte lysrør, fi kse sceneteppet, 
reparere/justere dører på toalettene etc.

Laget sine pokaler i monteret i trappened-
gangen hadde store behov for pussing eller 
vasking. Igjen slo turngruppa sine «handy-
men» til. Stillas ble reist og alle pokaler 
ble hentet ned. Damer fra samme gruppe 
sørget for skinnende pokaler. Alt som ikke 
var av sølv ble plassert tilbake i monteret. 
Sølvpokalene skulle brukes på bordene 
under festen. Dermed måtte stillaset opp 
igjen etter at festen var avholdt.

Fredag 4. oktober var «hele» turngruppa i 
sving fra kl. 16.00, godt assistert av deler av 
komitéen m/ektefeller (Bente og Sigve samt 
Ie og Oddvar). De nye bordene ble satt opp 
i rekordfart og de nyvaskede stolene kom 
på plass. Hvite duker, pyntet med grønne 
traktorløpere ble lagt på før det innleide 
dekketøyet ble plassert. Øvrig pynting med 
blomster i nypussede pokaler ble som ofte 
før ledet av Tone Helen Malmin Sele. Bente 
og Sigve hengte opp masse bilder fra lagets 
historie på den ene veggen. Noen utstillings-
dokker ble påkledd gamle Kleppdrakter og 
fungerte fl ott som «illustrasjoner». Salen 
var et vakkert skue da dugnadsgjengen 
kunne ta kveld.

At salen var et fl ott syn ble bekreftet av 
svært mange av de ca. 240 gjestene som 
kom fra ca. kl. 18.30. Alle fi kk et glass med 
«bobler» som velkomst før de fant plass ved 
bordene. Klepp IL sin leder, Jarl Haugland, 
kunne ønske velkommen presis kl. 19.00. 
Han ga fort ordet til Kulli som orienterte 
om praktiske ting samt litt om kveldens 
program. Deretter presenterte Svenn Arne 
Berge fra Farstad Catering kveldens meny: 
Til forrett skulle det serveres rekecocktail, 
og hovedretten var herlig sursteik, selvsagt 
med poteter samt en spennende og god 
rotfruktblanding. Flotte og gode jubileums-
kaker var bestilte, og disse fungerte godt 
som dessert.

Det ble en blanding av folk fra fotball- og 
håndballgruppa som sto for serveringen. 
Disse fi kk en grei gjennomgang i forkant av 
Berge fra Farstad Catering. La det med en 
gang være klart at disse gjorde en kjempe-
jobb. En skulle nesten tro at de jobbet med 
servering hver eneste lørdag. Ifølge tilbake-
meldinger var det ingen som ble sittende og 
vente på saus eller poteter mens sursteika 
ble kald. Effektiv og stilig servering!! Tilba-
kemeldingene på selve maten har også vært 
de beste.

Så var det klart for kveldens innleide under-
holder – Kevin Lunde – humorist og ma-
giker. Han trollbandt publikum i nærmere 
en halv time med sin lune humor og ulike 
«magiske» stunt. Skribenten av disse ord 
er fortsatt irritert over å ha blitt lurt fl ere 
ganger på så kort tid av denne fyren. Hvor 
ble det f. eks. av den vinfl aska som beviselig 

var i papirposen som han brettet sammen? 
Plagsomt!

Magikeren ble etterfulgt av Jarl Haugland 
som holdt idrettslaget sin tale for kvelden. 
Deretter fulgte taler og hilsener fra Klepp 
Kommune ved nyvalgt ordfører Sigmund 
Rolfsen, Reidun Skretting fra Rogaland 
Idrettskrets, Helge Jørgensen fra NFF Ro-
galand, Magnus Heskje fra NHF Rogaland, 
Anne Løndalen fra Rogaland Gymnastikk og 
Turnkrets, Frode Flesjå fra Jæren Spare-
bank, Trond Inge Rødland fra Coop Klepp, 
Torbjørn Hovland, tidligere daglig leder i 
Klepp IL og Leif Johan Grude fra Klebe SK. 
Mange fi ne (og velfortjente) ord ble sagt og 
samtlige overrakte laget større og mindre 
gaver. Den enkelte taler ble først introdusert 
av Kulli på den fornøyelige måten som bare 
Kulli kan.

Etter talene var det klart for «bokbad». 
Magne Hodne, som hadde vært redaktør av 
den rykende ferske jubileumsboka ble her 
intervjuet av Kulli som stilte spørsmål om 
så vel måten boka ble til og fra innholdet. 
Magne besvarte Kulli etter beste evne. Dess-
verre var tidsskjemaet på dette tidspunktet 
allerede røket og Kulli «brant inne» med 
mange av de planlagte spørsmålene sine for 
å ta inn litt av tiden. Men innslaget hadde 
kanskje likevel sin effekt, i hvert fall var 
det mange som gikk hjem fra festen med 
nyinnkjøpt bok under armen.

Deretter kom ett av kveldens desiderte 
høydepunkter. Åge Storhaug var Norges 
største turner gjennom tidene og døde 
i 2012. Enken etter Åge, Gloria, ønsket å 
donere den store premiesamlingen etter 
Åge til Klepp IL. Denne samlingen var blitt 
fraktet til Klepp på forhånd og en liten del 
av den var blitt plassert på et bord framfor 
scenen og tildekket av en duk inntil Gloria 
kunngjorde beslutningen sin. Duken ble da 
fjernet og jubelen sto i taket. Gloria fortalte 
at hun hadde holdt igjen de 14 kongepoka-
lene, de seks plakettene for Nordiske mester-
skap, kongens fortjenstmedalje i gull og 
noen få andre premier med stor betydning 
for henne og Åge. Jubelen sto nok en gang i 
taket da hun fortalte at også disse skulle til-
falle Klepp IL «nãr hon var borta». Langvarig 
stående applaus fulgte! Det tas avslutnings-
vis med at hele samlingen laget fi kk 

 Tekst:  Magne Hodne,  Foto: Trine Nessler Wichmann
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består av ca. 170 ulike premier som Åge tok 
i karrieren. Den eldste pokalen er fra 1949, 
da Åge var 11 år. Så «ballet det på seg» med 
premier fra KM, NM, Nordiske mesterskap, 
vandrepokaler, premier fra landskamper og 
diverse internasjonale konkurranser inntil 
han la opp som aktiv turner i 1972.

Kveldens siste offisielle post på programmet 
ble også et høydepunkt for mange: Utdeling 
av lagets ærestegn i sølv. Leder i Nemnd for 
ærestegn, Magne Hodne orienterte først 
kort om kriteriene for å få ærestegn og litt 
om nemnda og hovedstyret sine vurde-
ringer av kveldens kandidater. Så over til 
selve utdelingen: Magne ga en kort oversikt 
av hva den enkelte hadde på «merittlista» 
og Jarl sørget for den fysiske tildelingen. 
Følgende ble tildelt ærestegnet:

Yvonne Gulbransen;
Lagleder aldersbestemte jentelag fotball. 
Styremedlem fotball bredde i åtte år. Leder 
ungdomsutvalget i åtte år (2010 – 2017). Fra 
2016 nestleder hovedstyret. Ildsjel for Tine 
fotballskole og Jæren Sparebank cup i alle år.

Monica Hermansen;
Kom inn i laget via støtteapparatet for egne 
barn. 2010 – 2017 styremedlem fotball 
bredde og medlem av ungdomsutvalget. 
Har vært lagleder for P16 fra 2018 og nå 
styremedlem i KKE. Tre år i valgkomitéen. 
Sammen med Yvonne pådriver for Tine 
fotballskole og Jæren Sparebank cup i 
mange år.

Ove Horpestad;
Ove startet også forholdet til Klepp IL via 
egne barn (fotball). Hadde fem år i styret 
KKE. Utover det ulike roller i arrange-
mentstaben KKE. Videre tre år som leder i 
hovedstyret og flere år i markedsutvalget. 
Tre år i valgkomitéen. Nå varamann i kon-
trollutvalget.

Torleiv Håland;
Har spilt fotball hele livet. 283 A-kamper. 
Trener mini- og guttelag 2011 – 2017. Styre-
medlem fotball bredde 2003 og 2017. Leder 
fotball bredde 2004 – 2006 samt fra 2018. 
Fikk Sparebankcupen «opp av grøfta» i 2011 
og har siden vært hovedansvarlig for denne.

Geirr Ims;
Fra 2005 til 2018 økonomiansvarlig i 
KKE. Krevende jobb som bl. a. omfatter å 
utarbeide økonomisk rapport til NFF to 
ganger i året. I samme periode var han en 
viktig mann i arrangementsstaben, både 
i.f.m. kamparrangement og andre ulike 
inntektsbringende arrangement. Geirr fikk 
Innsatspokalen i 2013.

Svein Axel Johannessen;
Kom til Klepp for ca. 20 år siden og meldte 
seg straks til tjeneste for Klepp IL. Først som 
trener for ulike aldersbestemte lag i fotball 
(både jenter og gutter). Ivrig i barneidretts-
gruppa, bl. a. leder i to år. De siste 11 år leder 
i håndballgruppa (ingen har sittet lengre). 
HU-laget ble til i denne perioden. Opptatt av 
hele laget og fikk innsatspokalen i 2009.

Alf Inge Jåtten (Ini);
Noen år styremedlem fotball på 90-tallet. 
Har sprunget maraton et drøss ganger. Mest 
kjent som dommer fra Klepp i nesten 40 år. 
Har dømt over 4800 kamper – også i USA. 
Når han dømmer på Klepp stiller entusias-
ten opp uten regningsblokka – dømming 
for Klepp er dugnad! Fikk innsatspokalen i 
2015.

Paal Frode Larsen;
Startet også i støtteapparatet for egne barn. 
Plutselig leder i hovedstyret fra 2007 og 
hadde dette vervet i hele seks år (rekord sis-
te 60 år). I styreperioden også leder/med-
lem i Utvalg for anleggsutvikling. Gjorde en 
god jobb i forhold til sponsorer og fortsatte 
i markedsutvalget et par år etter perioden 
som styreleder. Innsatspokalen 2013.

Sjur Lode;
Startet også karrieren som trener/opp-
mann for aldersbestemte lag i fotball. Så le-
der fotball bredde fra 2008 – 2013. Kanskje 
mest kjent for sin enorme dugnadsinnsats 
for lagets anlegg (kunstgras og lysmaster og 
mye mer). Fikk innsatspokalen i 2014 etter 
innstillinger fra flere hold. I en av innstil-
lingene sto det: «Såg i avisa at Risaen hadde 
fått stor kontrakt på grunnarbeid for ny 
kunstgrasbane på Ålgård. Dette arbeidet 
gjorde Sjur på dugnad for Klepp IL ved å 
stille med to traktorer, en lastebil og to 
gravemaskiner».

Tron Ree;
Leder i friidrettsgruppa 2001 – 2003. Leder 
hovedstyret 2003 – 2006. Varamedlem 
hovedstyret 2011 – 2014. Med i hovedkomi-
téen for det nye stadionbygget og leder i 
komitéen for kunstgras og flomlys. I begge 
komitéene gjorde han «arbeidet som ingen 
så» d.v.s. beregninger, dokumentasjoner, 
ulike søknader etc. overfor NFF og Klepp 
Kommune.

Siden 2007 også div. verv i KKE (sikkerhets-
sjef/arrangementssjef etc.) Innsatspokalen 
2014.

Tone Helen Malmin Sele;
Håndball og turn som barn og tenåring. 
I voksen alder kun turn, bl. a. trener for 

ulike barneparti samt Damer II. Mange år 
på Klepp sin mix-tropp. Leder turngruppa 
1992 – 1994. Leder hovedkomité for vok-
senturnstevne på Klepp med 788 deltakere. 
Verv i kretsen på 90-tallet. Har de siste 26 
år vært trener for Klepp sin herretropp, som 
for øvrig er alene i landet om å stille på 
stevner!

Reidun Skretting;
Aktiv i turn på 80-tallet. Borte en del år, 
men tilbake fra 2003 som leder av turn-
gruppa. Dette vervet hadde hun sammen-
hengende i 16 år, noe som er rekord i 
lagets historie. Trener nesten like lenge for 
damer mosjon og damer stevne. Flere verv 
i kretsen, bl. a. nestleder. Også verv i Norges 
Gymnastikk og Turnforbund i fire år. Nå 
varamedlem i styret i Rogaland Idrettskrets. 
Innsatspokalen for 2012.

Martha Aase;
Aktiv fotballspiller i 18 år, 160 A-kamper og 
et drøss B- og C-kamper. Også aktiv innen 
håndball. I mange, mange år ulike trener- 
og lederroller i fotball. Også ulike roller i 
styrer (bredde og KKE) i 23 – 24 år. Har vært 
medlemsansvarlig i Klepp IL de siste 11 år, 
og er nå også medlem i Nemnd for æres-
tegn. Fikk innsatspokalen i 1999.

Med unntak av Alf Inge Jåtten var alle 
mottagerne av ærestegnet til stede og hver 
enkel (også den fraværende) fikk stor jubel 
og stående, velfortjent applaus.

Da utdelingen var over hadde klokka blitt 
23.59 og Kulli kunne senke skuldrene etter 
en formidabel jobb som konferansier. Det 
samme kunne komitéen og andre som 
hadde hatt en eller annen medvirkning 
under festen. Baren (som var betjent av folk 
fra Vaaland på Bryne) var åpen til kl. 01.00, 
og resten av kvelden/natten gikk med til 
hyggelig mingling, og mange koste seg med 
det gode jubileumsølet som Tor Åge Risnes 
hadde brygget for anledningen. Men noen 
fra turngruppa og komitéen gikk etter hvert 
i gang med rydding av bordene før en møt-
tes igjen søndag kl. 13.00 for den endelige, 
siste ryddingen.

I dagene og ukene etter jubileumsfesten har 
styret, komitéen og andre involverte fått 
veldig mange positive kommentarer fra fest-
deltagere som virkelig hadde kost seg under 
arrangementet. Konklusjonen må da være 
at Klepp IL markerte sitt 100-årsjubileum på 
en flott og minneverdig måte. 

Vel blåst!
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Fra venstre: Ove Horpestad, Geirr Ims, Monica Hermansen, Tron Ree, Tone Helen Malmin Sele, Reidun Skretting, Pål Frode Larsen, Martha 
Aase, Yvonne Gulbransen, Sjur Lode, Svein Axel Johannesen og Torleiv Håland.

Farstad Catering

Elfin Lea Dugnadsgjengen

Jarl Haugland

10 
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Magne Jakobsen, Elfin Lea, Magne Hodne 
og Oddvar Meland. Styremedlemmer ved 
50-års jubileumet

Goe kara

Bokbad

Sigmund Rolfsen, Klepp Kommune

Kevin Lunde

Bjørg og Magne Jakobsen

Kongepokal

Fritjof Helland, Klepp Idrettsråd

Godt drøs

Trond Inge Rødland, COOP Klepp

Kulli
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Frode Flesjå, Jæren Sparebank

Jubileumsboka Jubileumsøl

Godt drøs

Kulli

Magne Hodne

Kevin Lunde

12 
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Gloria Storhaug Ordfører Sigmund Rolfsen Magnus Heskje, Norges Håndballforbund
Region Sørvest

Helge Jørgensen, NFF Rogaland Reidun Skretting, repr. Idrettskretsen Anne Løndalen, Rogaland Turnkrets

Eldres dag

Dugnadsgjengen;

Fra venstre: Beate Horpestad, Irene Haugland, Gøril Lima Horpestad, Marianne T. Hetlelid, Marte Haugland, Renate T. Hetlelid, Martine 
Erga, Susann Hagland, Sølvi Anita Storhaugen og Jorunn Hagland.

Tradisjonen tro, serverte flotte jenter/damer fra håndballgruppa 
på arrangementet «Eldres dag». Hein Steinskog holdt årets festtale 
og det var underholdning fra Klepp Kulturskule med flotte innslag. 29.09.2019
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Lenge hadde vi drømt, snakket om og jobbet med mulighetene for 
at Thorir skulle ta verdens beste håndballjenter med til Klepp og 
Jæren. Vi hadde i fl ere år pekt ut 2019 og Klepp sitt 100 års jubileum 
som den perfekte anledning. Det er mange hensyn å ta når en slik 
samling skal plasseres, det såg lenge ut til at dette ikke skulle gå 
selv om både Thorir og vi ønsket dette sterkt. Så kom beskjeden fra 
NHF, dette kan la seg gjøre. Danmark kommer også. 

Så stod vi der med en unik mulighet til å skape noe ekstra i lokal-
miljøet midt i beste ferietid. Vi måtte bestemme oss. Vi trengte 
400 000,-,  en hall å trene i, et hotell å bo på, et anlegg å spille 
kamper i og ikke minst så skulle det legges ned et stykke arbeid i or-
ganisering av oppholdet. Hovedstyret i Klepp sa som alltid - kjør på 
- dette får vi til. Kåsen IL sa umiddelbart ja, dere kan få låne hallen 
vår gratis. Nærbø IL sa også ja, vi vil gjerne ha verdens beste hånd-
ballspillere til Loen. Politikerne var begeistret og bevilget 150 000,- 
til oppholdet. Arena treningssenter sa ja og stilte treningsstudioet 
til fri disposisjon både for Norge og Danmark. Sjeldent har vi 
opplevd så mange ja på så kort tid.

Vi hadde gledet oss lenge, så var dagen her. Norge var på plass på 
Bryne Kro & Hotell. Når verdens beste håndballspillere kommer til 
Klepp så var det jo selvsagt naturlig at de fi kk møte verdens beste 
HU lag. Spenningen var til å ta og føle på og det fi kk både Stein Lø-
land og Mariann Nielsen kjenne på når de mandags morgen måtte 
inn på NRK lokalen og snakke om den store «snakkisen» - Norge 
mot Klepp IL HU lag. Mandag ettermiddag var Kåsenhallen fylt 
opp av publikummere som fi kk se meritterte landslagsjenter møte 
HU laget. Dette møte var mer enn en showkamp. Den viste de aller 
beste sidene ved den norske idrettsmodellen, topp mot bredde. Men 
med fellesnevnerne lidenskap, fellesskap, idrettsglede, begeistring 
og samhold. 

Ettermiddagen i Kåsenhallen satte standarden på ei uke som aldri 
vil glemmes. Håndball- og idrettsvenner som var på Jæren fi kk 
oppleve håndballstjernene på nært hold, når dette har komt på 
avstand så tror jeg mange tenker som oss. – Ikke rart disse jentene 
er populære når de velger å bruke så mye tid og gi så mye av seg 
selv til omgivelsene. Oppholdet på Jæren kunne det vært skrevet 
bok om, men for å fatte oss i korthet kan vi oppsummere noe av det 
som omverden fi kk oppleve av jentene;

* Landslagsjentene besøkte lokale ungdomslag,
* Autografskriving og aktiviteter på Jærhagen, 
* Åpne treninger i Kåsenhallen, 
* Fellestrening Norge- Danmark Kåsenhallen og 
* Rosinen i pølsa: Landskampen i Nye Loen lørdag 26. juli.

Danmark slo Norge, det har vi glemt i dag. Det vi husker er den 
fantastiske rammen for kampen. Alle vi som var engasjert i ar-
rangementet fi kk gåsehud når vi kom til Loen og såg det norske og 
danske fl agget side ved side med Klepp IL og Nærbø IL sine fl agg. Å 
se Norge og Danmark stille opp sammen med våre ungdommer når 

«Ja vi elsker» og «Det er et yndigt land» runget gjennom høytaleran-
legget, og ikke minst se den jobben Nærbø IL hadde gjort for å krone 
oppholdet med et arrangement i verdensklasse. 

Et kulinarisk minne tror jeg de fl este norske og danske landslags-
spillere også fi kk når vi siste kvelden hadde avskjedsmiddag i 
Edeståvå hos Idar Håland. Kjødhandlaren bydde på det beste en 
kjødhandlar kunne og det var ikke mange kjøttbitene igjen når me-
ritterte håndballspillere hadde gjort sin innhogst i kjødhandlerens 
utsøkte varer.

Det er høst, mørkt ute og vi er midt i hverdagen igjen. For oss som 
er engasjert i idretten så er hverdagen som denne: «Har vi folk til 
kiosken, har vi dommere til neste kamp og hvem tar neste dugnads-
vakt?» Norge og Danmark forbereder seg VM i Japan og snart sitter 
vi i stua og hopper i stolen og jubler hvis vi vinner og ergrer oss hvis 
vi taper. For alle oss som fi kk oppleve denne fl otte uka på Klepp så 
krysser vi fi ngre for at håndballjentene står på toppen når medal-
jene deles ut.
Skulle det ende på 5., 7. eller 10. plass så blir vi skuffet. Men ikke 
lenge. 

TUSEN TAKK NORGE OG THORIR fordi dere er de dere er. Takk for 
det dere gav oss denne uka og lykke til i Japan. Dere er og vil være 
våre helter uansett utfall. 

Vi må rette en stor takk til Kåsen IL v/Anette Nedrebø og gode hjel-
pere, Nærbø IL v/Trond Knutsen og en hel haug av gode hjelpere, til 
Arena Treningssenter, Jærhagen, NHF Region Sørvest og formann-
skapet i Klepp kommune.

19.-26. juli 2019 vil være ei uke som vil stå i Klepp IL’s historiebøker 
for alltid, og det med god grunn. Vi fi kk oppleve alt det beste idret-
ten kunne by på i ei hel uke - i vår egen bursdag.

Ydmyke og takknemlige på vegne av alle håndballvenner i Klepp IL;
Svein Axel og Bente

BURSDAGSFESTEN
SOM ALDRI GLEMMES
En uke for historiebøkene
En sprø ide. Norges mest populære lag. En merittert landslagssjef bosatt 
på Klepp. Et idrettslag som fyller 100 år. Et lokalmiljø som sammen ville 
få til noe. Summen ble en uke for historiebøkene.
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Foto: Trine Nessler Wichmann
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I år bestemte me oss for 
å arrangere sponsor-
turnering for våre 
samarbeidspartnere. 
For å få dette til så 
måtte me planlegge litt 
og vi hadde med oss 
nogen nøkkelpersoner. 
Banketten skulle være i 
Edeståvå, så me hadde 
planleggingsmøte der; 
Idar, Kulli, Hege, Thomas 
og undertegnede. Ikkje 
lett å få ei felles helg som 
passa for alle, men til 
slutt så fant me ein ledig 
dato – 19. oktober.

Organisering hadde me god kontroll på 
og alt var klart når laga kom. Preben 
og Per Harald var som vanlig viktige 
her. At me hadde med oss vår eminente 
dommer Alf Inge Jåtten var og fantas-
tisk, resten av kampane vart dømt av 
Preben og gode ungdommer på Klepp 
Herre A.

13 av våre samarbeidspartnere meldte 
seg på med egne lag;

DGM, Håland Kjøtt, Møller Bil Sandnes 
og Jæren, Lie Blikk, Lie Ventilasjon, 
Eiendomsmegler 1 Jærmegleren, Bryne 
Bil, Fjøssystemer, Jæren Sparebank, Hy-
tech Trading, Pizzabakeren, McDonalds 
og Dataplan.

For å få ei verdig åpning av turneringa 
måtte me sjølvsagt ha med vår alles 
kjære Elfi n Lea. Han kom med fl otte ord 
og avslutta med å klippe sperrebånd å 
erklære turneringa for åpna. 

Det gjekk heftig for seg i kampane. Sjølv 
var eg manager for Bryne Bil sitt lag og 
måtte av og til lukke augene og krysse 
fi ngrene for at det ikkje gjekk gale. Hel-
digvis så var det ingen alvorlige skader 
å spora, bare blide og glade folk. Det 

var og jamne kamper så det var fl eire 
som kunne nådd fi nalespelet. Det blei 
klart at nogen av spillerne måtte kaste 
inn håndkleet etter kvart pga. for stor 
belastning. Hodet vil som regel meir 
enn kroppen når ein får på seg ei drakt. 
Til slutt var det fi nalespel og den gjekk 
mellom Møller Bil Sandnes og Jæren og 
Bryne Bil.

Finalen vart fi lma av vår gode mann 
Odd Rune Kyllingstad og kommentert 
av Kulli. Dette vart fantastisk under-
holdning etter premieutdelinga på 
Edeståvå. Finaledommar var sjølsagt 
Alf Inge Jåtten som myndig styrte 
kampen. Kampen vippa litt, Møller 
Bil kom best i gang og leda 1-0 lenge. 
Utlikninga kom godt ut i andre omgang 
og stillinga vart 1-1 etter ordinær tid. 
Her var det ikkje rom for å pressa fram 
ekstraomganger, så me gjekk rett på 
straffespark konkurranse. 

Her var det spenning og jamt ei stund, 
men så satte en gammel kjenning, Ro-
ald Salte for Møller Bil, spikeren i kista. 
Kjekt for han å få vinna noge igjen og 
jubelscenene var store og gode.

Etterpå fekk adle som ville lov å dusja 
og gjere seg klar for Bankett. Med over 
100 deltakere så var det jo bra at ikkje 
alle kunne delta på Edeståvå, men me 
vart ein fl ott gjeng der etterpå.

Ulike priser vart dela ut, alle var 
fortjente. Adle laga fekk signert Klepp 
Kvinner Elite drakt. Finalelaga fekk sitt 
sjølvsagt. Utenom det så var det og 
mange andre priser;  pølser og servelat 
frå Idar og Håland Kjøtt.

Etter premieutdelinga så var det takk 
for maten tale av Kulli som alltid må 
tvingas fram i mikrofonen Kulli var 
og speaker mellom kampene han sjøl 
spelte, fantastisk kjekt. Etterpå viste me 
fi nalen på storskjerm og dei godt 20 
minuttane gjekk fort. God fi lming og 
engasjert kommentator gjorde susen. 
Her fekk me jo VAR inn, så me såg at Ini 

iallefall gjorde ein feil dommeravgjø-
relse!!

Etter alt dette så var stemninga på 
topp. Fantastisk kjekt å sjå så mange 
blide folk som bare kosa seg. Flott og 
god lagbygging, kjekt å få treffa fl otte 
ansatte hos våre samarbeidspartnere.

Sjølv så tok eg etter kvart fram gitaren 
og hadde eit par svisker til dessert. 
«Einar Braut» sangen gjekk litt vel 
mange gonger, men det får eg bare 
leva med. Sjølvsagt var ikkje den med 
på mitt repetoar men den kom fort 
mellom slaga.

Tusen takk til alle som deltok i og rundt 
dette arrangementet. Dette blir garan-
tert ein tradisjon, så eg rekner med at 
det blir like bra neste år! Stor takk og 
til Hege Hansen som hadde ansvaret 
for å halda i trådane rundt dette. At ho 
ikkje kunne bli med på turneringa var 
jo ganske naturlig, for mens fi nalen 
gjekk på Klepp Stadion var ho heime 
med sin nye fl otte datter, Mille. Ho kom 
før termin – det var jodårlig timing av 
Hege, men heilt fantastisk!! Gratulerer 
til dåkke begge, Hege og Sondre 

SPONSOR-
 Einar Braut

Medhjelperne

TURNERING19. oktober
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Møller Bil Sandnes og JærenStolt Generalsponsor Snart klar

Lie Blikk - Lie Ventilasjon

Fjøssystemer

DGM

Casillas Klepp IL TV-sendingManagarene

Håland Kjøtt med fleire

McDonalds

Eiendomsmegler 1 - SR-Bank

Offisiell åpning

Bryne Bil
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Finalelagene, Møller Bil og Bryne Bil

Supermann fra Fjøssystemer Alltid fornøyde Egil

Hytech

PizzabakerenDataplanJæren Sparebank
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Alle idrettslag trenger frivillige, det gjelder også Klepp. Å være med på et slikt 
lag gir mer tilbake enn det krever av hver enkelt. Det er svært viktig at vi som 
voksne tar ansvar og kommer «tett på» barn og unge i nærmiljøet. Er du ny i 
kommunen vår eller nylig innflyttet, er dette en ypperlig arena for det sosiale 
og nettverksbygging - her snakker jeg av egen erfaring 

Det er flere oppgaver du kan bidra med; Styreverv, trener, lagleder, ulike 
komiteer, hjelpe til i kaféen, litt vaktmestertjenester, ansvarlig for et spesifikk/
enkelt prosjekt osv. 

VIL DU VÆRE MED
PÅ LAGET?

KRETSTURNSTEVNE
PÅ BRUSAND
 Lene Kaspersen

Helgen 15. - 16. juni var det de voksne som skulle på stevne. 
Lørdagen startet med treninger og knallvær! Mixtroppen 
rakk akkurat å trene ferdig før regnet kom. 

Lørdagskvelden var det god mat, dans og sosialt samvær. 
På søndagen fortsatte finværet og defilering ble unnagjort 
i strålende sol og blå himmel. På oppvisningen strålte alle 
og det ble en knallkjekk dag. 

VI VIL GJERNE HA DEG MED PÅ LAGET – Å VÆRE FRIVILLIG GIR MENING 
Ta kontakt med administrasjonen så formidler jeg kontakt videre.

bente.gjerde@kleppil.no / 97 19 70 40 / Bente B. Gjerde

KLEPP IDRETTSLAG HAR FIRE FORSKJELLIGE GRUPPER;
• Klepp Kvinner Elite – fotball • Fotball bredde – (barnefotball, ungdomsfotball, Herre A + B, osv.) 

• Turn – barneidrett, trampett og turn • Håndball • HU-lag i håndball
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Einar BrautEinar Braut
Den 15. juni i 2015 var min første dag i jobben 
som markedssjef i Klepp IL. Det betyr at tida 
går veldig fort og at det neste sommer er 5 år 
siden eg kom inn i Klepp miljøet igjen. Sjøl var 
eg aktiv i Klepp fra 6 års alderen til eg var 16-17 
år. Hovedgreia mi var fotball, men eg var også 
innom håndball og turn. Fra denne tida har 
eg fl eire av mine beste minner fra idretten, og 
då snakker eg nok mest om fotball som var 
min lidenskap. Åra i Klepp ga meg ballast og 
grunnlag for å gå videre til Bryne der eg fekk 
oppleve både første divisjon og Tippeliga spel. 
Det kan sies at det var bedre tider for A-laget 
til både Bryne og Klepp på den tida. Klepp var 
lag nr. 2 i distriktet etter Bryne!

Å komme tilbake til Klepp, har vekka disse 
minnene, personene som er viktige i et 
idrettslag vil ikkje være der til evig tid. Malvin 
Austli var jo ein slik person, han var der når 
eg kom som 6 åring.  Eg fekk gleden av å 
treffe han igjen i kulissene, då eg kom tilbake 
i ny rolle. Han var og med på sponsortur 
med oss der me fekk mimra litt, før han brått 
forsvant i fjor. Minnene vil leve videre for oss 
som kjente han og fekk gleden av å oppleve 
han. Heldigvis så er det slik at det fortsatt er, 
og at det fortsatt kommer inn nye gode folk, 
som legger ned en fantastisk innsats i Klepp 
IL. Folk som bærer Klepp IL videre og som gir 
nye generasjoner muligheten til å utvikle seg 
de neste 100 år.

Kvifor nevner eg dette? Jo, for at det er disse 
ildsjelene er utrulig viktige. Reidun Skretting 
og Magne Hodne i turnen, Else Karin har jo 
vært der heile livet for Klepp Kvinner Elite, 
Svein Axel i håndballen, for å nevne noen. 
Dyktige gruppeledere, trenere og støttespil-
lere, vi har og landets fl otteste HU-lag i hånd-
ball, lista er lang. Det som alle må vite er at 
alle som er engasjerte i og rundt Klepp IL, er 
Klepp IL. Måten vi er på og står sammen på, 
er med på å skape det som vi er og det som 
eg, eller vi sammen skal «selge».

Min oppgave er jo å ta vare på våre samar-
beidspartnere, og skaffe nye. Det er vi helt 
klart avhengige av for å kunne tilby godt 
tilbud til alle gruppene våre. Vår alles kjære 
Elfi n var min forgjenger i dette arbeidet og 
han hadde starta eit fl ott arbeid som eg 
brukte som mal vidare. 

Eg må sei at stammen av våre samarbeids-
partnere er fantastisk fl otte folk som bryr seg 
veldig om Klepp. Sponsorfrokostene våre har 
på disse åra gått fra godt 30 deltakere til nå 
godt 60 deltakere.

Våre sponsorturer på våren har og gått fra 
godt 20 personer til over 50 i år då me var i 
Brighton.

Sponsorinntektene har me sjølvsagt øka 
i takt med dette, selv i et litt utfordrende 
marked. Filosofi en har være å ta godt vare på 
dei me har. Me har eit godt omdømme og har 
vært heldige med at folk har snakka varmt 
om oss, og nærmest rekruttert nye samar-
beidspartnere selv. Eg trur vi kan sei vi har eit 
av de varmeste og fl otteste sponsornettverka 
som er å fi nne.

På denne tida i 2016 skulle Jenter 19 nok 
ein gong spille cupfi nale på direktesendt 
TV. Dette var starten på Traktordrakta. Som 
bonde så såg eg traktorene i graset, identite-
ten vår på Jæren. Me måtte få godkjenning 
av Moods of Norway før Scantrade (Umbro) 
ville kjøre produksjonen i gang. Nå har alle 
laga våre fått traktordrakter og det er kjekt å 
sjå alle de fl otte ungene våre i disse draktene. 
Snart er vi klar for nok ein cupfi nale med J19, 
nå i november.

Stillinga mi er 50% og den er jo nokså 
hektisk. Den er og spennende og givende. 
Hege Hansen kom inn i år på marked med 
hovedfokus på Klepp Kvinner Elite og Toppse-
rien. Det er heilt klart at me som et fl aggskip 
i Kvinnefotballen har meir å hente her, med 
tanke på å få inn nye samarbeidspartnere. 
Interessen for kvinnefotballen øker heile 
tida og det er mange fl otte og gode jentelag 
i distriktet. Hege er nå i barselpermisjon 
men kommer nok sterkt tilbake etterpå for å 
fortsette dette arbeidet. 

Me har fortsatt mye å selge og det er plass til 
fl ere samarbeidspartnere. Me føler at me er 
litt i vinden og har allerede fått på plass noen 
nye i vår familie. Det er bare å ta kontakt om 
en ønsker å bidra sammen med oss. 

På nyåret får me håpa at me har fått nok på 
plass til å fortsette ei bærekraftig utvikling, at 
vi fortsatt er i grønn sone og me kan få fl otte 
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MARKEDSSJEFEN, BONDEN 
OG TREBARNSFAREN 

opplevelser for alle aktive. Det er viktig å vite at det er våre gode 
støttespillere som gjør dette mulig! 

I år har vi hatt frokost hos Møller Bil Sandnes og Jæren, Masiv, 
Sola Strandhotel, Jæren Sparebank og nå til slutt skal vi runde 
av med julefrokost i Edeståvå hos Idar Håland. Her har me og 
hatt «Pølseforrspill» med «Heimalagt» (familen Braut) for 4. året 
på rad og med stinn brakke til inntekt for Klepp IL.

I vår hadde me Sponsortur til Brighton med over 50 deltakere 
med Idereiser og Anne Kari som reiseleder. Det er alltid fantas-

tisk. Det vart også i år ein kveld heime hos meg i Smuget på 
Braut. 

Må sei at fellesnevneren for alt dette har vært veldig kjekt og vel-
lykka. Takk til våre fantastiske samarbeidspartnere som er med 
og bidrar og byr på seg sjøl for at me sammen kan ha det så bra!

Nå håper eg bare at fortsettelsen blir like bra og ser fram mot 
ein spennende høst for oss adle!!

Auksjon på Pølsefårrspill hos Håland Kjøtt  2 gode kollegaer Sponsorfrokost hos Sola Strand Hotell

Markedsmedarbeiderne: Einar Braut og Hege Hansen
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Sponsorfrokost og foredrag med Gjert Ingebrigtsen hos Møller Bil Sandnes og Jæren

Sponsortur til Brighton – ved klippene Daglig leder (Thomas) observerer vinrankene

Sponsorfrokost hos Jæren Sparebank
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Gruppebilde fra klippene ved Brighton

Overrekkelse av den flotte «Klepp bilen» som vi 
disponerer. Olli Harder, Roald Salte og Nick Loftus
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Velkommen til
SHOPPING & OPPLEVELSER

på Jærhagen

Spesialbutikker:
Apotek 1 Lerka (1. etg.)
Apotek 1 Jærhagen
Brilleland
Cutters
Glamour Nails World
G-Sport
Floriss
Jærhagen Gull & ur
KOZMOS
Møller Bil - Skoda
MUSTI
Norli
Normal
SAYSO
Sunkost
Thansen
Uno X
VITA 
Synsam 
(åpner 31. oktober)

Tjenesteytende:
Kristinas Systue
Phone Lab
Arena Treningssenter
Skyland Trampolinepark
Jærklinikken

Klær/sko:
Lykkeliten 0-16
KappAhl
Match
Spotlight Fashion
MIZZY
Zavanna
Claire DK Woman
!Solid
City Outlet
Sport Outlet
Eurosko
Youth

Spisesteder:
Burger King
Big Bite
Jordbærpikene
Sele Mat
Den Danske Bager
Jonas B. Gundersen
(åpner 14. november)

Hus/hjem:
Elkjøp
Fagmøbler
Jernia
Kid Interiør
Kitch`n
Lampehuset
Nille
Obs bygg
Power
Princess
RUSTA
Tilbords

Mat/drikke:
Coop Express
Holdbart
Coop Mega
Vinmonopolet

jaerhagen.no

SKYLAND TRAMPOLINEPARK 
Hverdager     14 - 20
Lørdag og Søndag    10 - 20
Skolefri     10 - 20

BARNAS
TURNFESTIVAL
 Lene Kaspersen

Helgen 25. og 26. mai var det endelig tid for Barnas Turn-
festival på Sola. Nå skulle endelig gymnastene få vise hva de 
hadde øvd på det siste halve året. Lørdag bestod av masse 
kjekke aktiviteter både inne og ute, og avslutning med under-
holdning og disko på kvelden. På søndag startet dagen med 

frokost og «Lær på stedet».  Dette er en dans som alle lærer 
sammen på stevnet.

Dagens oppvisninger gikk strålende og jeg tror samtlige 
gymnaster reiste trøtte å glade hjem for sommerferie :)
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GYMNASTRADA 
– ØSTERRIKE 2019
 Lene Kaspersen

7.-13. juli deltok 14 turnere fra 
Klepp Turn på Gymnastrada i 
Østerrike. Vi var med i Norge sin 
fellestropp som hadde totalt 175 
deltakere på gressmatten samtidig 
- fordelt på 3 nivåer.  

Åpningsseremonien skulle vært på søndagen, men på grunn 
av været måtte denne flyttes til onsdagen (vi var litt glade 
for det, da det regnet sidelengs og var et fælt tordenvær). Vi 

bodde på en flott skole og fikk flotte velkomstbeskjeder fra 
elevene på tavlene. Mandagen hadde vi trening på morgenen 
og oppvisning på ettermiddagen. Det er enormt kjekt å ha 
oppvisning sammen med så mange fra andre steder i Norge 
- vi storkoste oss 

Totalt hadde vi 4 oppvisninger, den ene var på Dornbirn 
Spesial som ble sendt på TV i Østerrike. Vi hadde en kjekk uke 
der vi fikk se turnere fra andre land og andre oppvisninger. 
Vi kom hjem med masse inspirasjon til høstens turn år. Vi 
gleder oss allerede til Amsterdam, som er arrangør i 2023! 



HVA HAR DIN BEDRIFT 
BEHOV FOR?

IT

SIKKERHET

PROGRAMVARE 

ØKONOMI

HR & LØNN

SALG, MARKED 
& CRM

13 tjenester

15 tjenester
4 tjenester

16 tjenester

4 tjenester

10 tjenester

 
Kontakt oss for et uforpliktende møte og gjennomgang. 

  Vi holder til på Bryne, Forus og Sandnes, telf. 51 96 30 00 eller firmapost@dataplan.no
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POTETCUP  
18.-20. OKTOBER

110 lag fra 16 klubber dannet 
rammene for den 17. Potetcupen 
i håndball. De første kampene 
hadde avkast fredag kl 16.45 og 
Klepphallen var fylt med aktivitet 
helt til søndag kl 18.00.

«Hyppig ballkontakt og enkelt spill» var slagordet når Thorir 
og resten av Potetcupgjengen dro i gang turneringen for 
17 år siden. Den dag i dag lever turneringen fortsatt opp til 
slagordet og alle som var innom Klepphallen i løpet av denne 
helga fikk se noe av det beste idretten kan tilby – aktive barn 
i lek med ball. 

Populært er det selvsagt også at landslagstrener Thorir 
Hergeirsson fortsatt er aktiv bidragsyter under alle turnerin-
gens 3 dager. Et populært innslag er når turneringen tar en 
«time out» i kamp programmet og hallen fylles av 70-80 små 
ungdommer som får ei halvtimes treningsøkt med Thorir. Få 
er forunt å ha en trener som gir så mye av selv til lokalmil-
jøet og grasrota.

Turneringen er ellers fylt med positive spillere, flotte rol-
lemodeller av trenere og lagledere som gjør det å være 
arrangør til en fornøyelse. Vi må også takke alle foreldre og 
ikke minst aktive spillere fra dame/herrelag og samtlige 
ungdomslag som stiller opp som dommere og frivillige. 

Vi har her samlet et knippe flotte bilder fra turneringens 3 
dager. Frasen «Potetcupen må oppleves, kan ikke beskrives» 
lever godt. Men for dere alle som ikke var i hallen denne 
helga, her er en smakebit.

3 DAGER MED 
IDRETTSGLEDE
 Svein Axel Johannessen
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Nok en lang og innholdsrik sesong 
nærmer seg slutten og det har vært 
både spennende og nervepirrende å 
følge alle lagene gjennom oppturer 
og nedturer. Det har også vært ett 
år der vi har hatt en veldig kjekk 
feiring av 100-års jubilanten og jeg 
vil takke alle som var med å arran-
gere jubileumsfesten i oktober, det 
var en fantastisk kjekk kveld som 
alle vil huske tilbake på.

Fotball bredde har hatt mange aktiviteter i løpet av året. I 
august arrangerte vi Tine fotballskule med over 80 deltakere 
og god tilbakemelding på opplegget. Dette er en økning fra i 
fjor og vi tror at det var lurt å arrangere denne helgen etter 
skulestart. Takk til Preben, Eirik, Simen og Kristian som 
koordinerte dette, med god støtte fra Herre-/juniorlag spil-
lere som instruktører. I tillegg en stor takk til Monica og 
Inghild som organiserte det hele. I september hadde vi også 
merkedag. Dette er en viktig aktivitet for Bredden, det å klare 
ferdighetsmerke må henge høyt. Av praktiske årsaker så 
klarte vi ikke å arrangere denne før sent på året, dette må vi 
endre på til neste år.  Planen er å ha en slik dag mye tidligere 
slik at flere kan bruke tiden til å trene på øvelsene. Stor takk 
til Petter Eide som koordinerte denne dagen.

Ellers så er jeg også veldig stolt over dugnadsinnsatsen til 
hele Fotball bredde dette året. Utrolig mange har bidratt 
og sørget for at arrangementer som Jæren Sparebank cup, 
Northman og dans i turnhallen har gått knirkefritt. Uten 
disse tiltakene så hadde det vært vanskelig å få økonomien til 
å gå rundt. Tusen takk til alle som stiller opp, det er inspire-
rende å se at dugnadsånden fortsatt er intakt i Klepp. Vil også 
benytte anledningen til å takke Nils Håland som koordinerer 
vår dugnadsaktivitet, ikke alltid den letteste jobben.

Mange lag har vært på turneringer i sommer. Vi har blant 
annet hatt lag med i Lyngdal cup, Sør cup og Dana cup (sik-
kert flere jeg har glemt her). Fotballturneringer om somme-
ren er en kjekk opplevelse og for mange er dette høydepunk-
tet i sesongen. 

Herrelaget har dessverre slitt veldig i 4.divisjon dette året. 
Laget er igjennom ett generasjonsskifte der over halvparten 

av a-troppen fortsatt holder junioralder. Med ett urutinert 
lag og nytt trener team, visste vi at det ville bli vanskelig å 
hevde seg i en tøff avdeling, noe som også har blitt tilfelle. Vi 
har slitt med å ta poeng selv om mange av kampene har vært 
jevne noe som viser at det er potensiale. I skrivende stund, og 
med to kamper igjen, så kjemper vi for å unngå nedrykk, men 
etter en opptur den siste måneden er der fortsatt håp, og vi 
kan heldigvis avgjør dette på egen hånd. Vi får krysse fingre 
og satse på at vi spiller i 4. divisjon også neste år.

Klepp 2 har også hatt en variabel sesong i 5.divisjon. Etter 
en god start har det blitt litt tyngre noe som nok skyldes 
at det er mange som ikke trener nok og det blir vanskelig å 
hevde seg på dette nivået med bare å spille kamper. Det mest 
positive denne sesongen har nok vært juniorlaget. Her stod 
vi i februar nesten uten spillere etter at mange sluttet og det 
var like før vi trakk laget. Vi valgte likevel å ikke gi opp og 
med godt samarbeid med A-laget og G-16 så har flere og flere 
kommet tilbake og vi endte til slutt opp med å vinne 2. divi-
sjon med god margin. Ellers så registrer jeg at der jobbes godt 
nedover i ungdomsavdelingen der mange årsklasser, både 
gutter og jenter, har mange ivrige spillere som trener bra og 
stadig utvikler seg. Det er også gledelig at så mange 5-åringer 
startet opp nå i høst. 

Selv om sesongen nå går mot slutten har vi fortsatt noen 
viktige aktiviteter som gjenstår. Søndag 24. november arran-
gerer avslutningsfest for alle i ungdomsavdelingen. Vi har 
også dette året Fotball Lotteriet som jeg håper alle kan aktivt 
bidra med å selge like mye lodd som i fjor. I desember vil vi 
også gjennomføre vårt tradisjonelle juletresalg, dette året vil 
det være utenfor stadion. Her oppfordrer jeg alle til å stikke 
innom for å kjøpe flotte trær og støtte vårt arbeid i Klepp IL. 

Jeg vil med dette takke alle trenere, lagledere og frivillige 
som gjør en fantastisk innsats for at så mange kan spiller 
fotball i Klepp, og gir samtidig alle årsklasser en mulighet 
til å utvikle seg både sportslig og sosialt. Forberedelsene til 
sesongen 2020 starter snart (for noen er den allerede i gang) 
og vi håper at vi får mange spennende og gode opplevelser på 
Klepp stadion på sentralidrettsanlegget også neste år. 

Sportslig hilsen

Torleiv Håland
Leder Fotball Bredde
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GJORT MULIG, SAMMEN MED OSS.

LY

SE HEIER PÅ BARN OG UNGE I KLEPP IL

Gje meg ein K!

Gje meg ein L!
Gje meg ein E!
Gje meg ein P!
Gje meg ein P!

Kæ 
blir 
dæ?
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 Petter Eide

SØR-CUP 2019

G-13

Gutter 2006 deltok i år for første 
gang på Sør Cup 22.-26. juni og 
var innlosjert på Kvarstein skole, 
plassert midt mellom Moseidmoen 
og Hummeren hvor kampene ble 
spilt.
Vi reiste avgårde med 27 unger og en håndfull voksne, hvor 
noen byttet på å sove på de deilige madrassene i et varmt 
klasserom med guttene. Denne gjengen ble delt inn i 2 9’er 
lag hvor begge lagene var satt opp med 3 gruppespillkamper 
hver, og begge lagene var garantert minst en kamp til i enten 
A eller B sluttspillet.

Det gikk tålig bra på fotballbanen, selv om noen av lagene 
var litt vel høyt oppe i øvre sjikte for en breddeturnering å 
regne. Det det ene laget møtte Donn, Bergen Nord og Grorud 
og endte opp med 2 seire og ett tap, og gikk dermed videre til 
A-sluttspillet hvor vi tapte for Ready i 1/16 finalen.

Det andre laget møtte Våg, Djerv 1919 og Fløy og endte også 
opp med 2 seire og ett tap i gruppespillet, og vi kom også her 
videre til A-sluttspillet, hvor vi vant 1/16 finalen mot Eidsvåg 
før vi tapte for Sola, laget som til slutt gikk helt til topps i 
turneringen. Vi var veldig godt fornøyd med innsatsen til alle 
guttene.

Utenomsportslig var vi på Byfesten og hørte på friske toner 
fra blant annet Freddy Kalas, vi var å badet i Otra og fikk 
prøvd ut ulike aktiviteter på Moseidmoen.

Det ble en del buss til og fra kamparenaene og selv om det 
er «skjynt å kjøra buss», var det ikke helt smertefri logistikk. 
Det ble mye venting, og bussene kjørte sågar bare forbi 
holdeplassen. Vi måtte kaste oss rundt og kjøre alle opp i 
biler for å rekke kampen.

Maten som ble servert var helt ok, selv om det var en del unger 
som «frynte litt på nesen» og heller brukte dagsbudsjettet sitt 
på mat i kiosken.

Så summa summarum reiste vi hjem med en god følelse, 
trøtte og slitne de fleste. Vi fikk kost oss godt sammen, 
men konkluderte med at til neste år vil vi prøve en annen 
turnering.
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Telefon 915 03290  |  www.jaerensparebank.no

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. 

Hvorfor velge 
Jærens eneste 

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

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.

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.

Jærsk business er vår business
Vi tilbyr små og mellomstore 
næringskunder et bredt og 
 kompetent tilbud. Fire rådgivere 
vier all tid til landbruket. 
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Kvelden fredag 6. september sjekket gjengen inn på Skottevik 
Feriesenter. Noen i hytter og noen i campingvogn. 20 jenter 
som gledet seg til turnering i Kristiansand.

2 lag påmeldt, lagene bestod av 16 jenter fra J-08, og 4 jenter 
fra J-09. Begge lagene hadde 5 kamper hver.

Alle stilte opp på kampene, så hadde en fantastisk heiagjeng 
på hver kamp - sang, heiarop og kompressorhorn.

På Skottevik Feriesenter var det masse aktiviteter for alle - 
bading i sjøen, badebasseng, fotballbane osv.

Lørdags kvelden hadde vi felles grilling, konkurranse, musikk 
og dansing og avsluttet med fotballkamp med de voksne mot 
hverandre og voksne mot barna.

Sebra Cup var en bra turnering, som vi vurderer å reise på 
igjen til neste år. 

En kanon kjekk helg for små og store 

Lill-Iren

 Lill-Iren Langvik

Oppe fra venstre:
Selena Edland, Thea Årsland, Mathilde Nese-Damsgård, Ariel Langvik, Olivia Jurowicz, 
Emma Helleland Sele, Mette Serigstad Gausland, Anna Holstad, Tuva Walde Nygård,  
Yavanna Edland (på skulderen te Morten),
Fremme fra venstre: 
Patryk Jurowicz, Lilly Eide Sondresen, Tea Eide Sondresen, Mina Bore, Andrea 
Thorkildsen, Selma Walde Nygård, Celine S. Storhaug, Linnea Thorkildsen, Wiktoria 
Szramkowska, Amalie Helen Maridal, Kristina Sunde , Morten Nese Damsgård

2019
SEBRA CUP
J-08
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Den 30. og 31. august samla over 80 
fotballglade jenter og gutter seg på 
stadion til årets jillaste fotballskole 
- Tine fotballskole.

Me bur på Jæren, og er vant med å ta det vêret me får, men 
trass i store meldte nedbørsmengder, var det opphald når 
ungane var i aksjon.

Gjengen i alderen 5-12 år fekk mykje fotballglede, forskjellige 
øvelser og kampar. Dette med god hjelp av dyktige A–lag/
junior spelarar, som år etter år stiller opp som instruktører.

På kjøkkenet stod det som vanleg trufaste foreldre på 
dugnad og hjalp til med smøring og tilbereding av mat. Ein 
av dagane blei det til og med grilling. 

Alle deltakarane fekk som alltid med seg rød drakt fra Nike, 
sekk med fotballnett og eit Tine produkt kvar dag.

Dette var to jille dager på stadion, og me glede oss allerede til 
neste år.

FOTBALLSKOLE
 Inghild Versland

TINE

 35
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Litt om deg selv:
En enkel landsens gutt fra Lista og vokste opp sammen med 
4 søsken. Min far var byggmester så det var gode mulighe-
ter til jobbing i ungdommen. Det var mye idrett i familien. 
Seiling i Farsund og friidrett i Lista idrettslag.

I Hønefoss var jeg med i Ringerike friidrettsklubb noen år. Da 
jeg bodde i Sandnes var jeg med i Sandnes Idrettslag.

Jeg vet at du er blitt pensjonist, da vil vi jo gjerne høre 
hvordan du trives som pensjonist:
I Block Watne var det en fin tid med mange fine arbeidsopp-
gaver. Ble kjent med mange gode kollegaer. I denne tiden var 
jeg aktiv i bedriftsidrettslaget med håndball og idrettsmerke.

Men nå trives jeg godt som pensjonist og bruker tiden på hus 
og hjem, håndball, barn/barnebarn og ferie. 

Du har fått 2 utmerkelser i Klepp IL, innsatspokalen i 1985 og 
Ærestegn i Sølv i 2009. Det kan vel kanskje ses i sammenheng 
med vervene du har hatt i Klepp?

Disse fikk jeg i forbindelse med den jobben jeg la ned i frii-
drett- og håndballgruppa.

Vi vet jo at du og din familie er svært interessert i 
håndball. Er det tilfeldig at det ble håndball? Hvilke 
nivå har du vært på selv, hvor mange i familien har 
spilt håndball?
Det var friidretten som var idretten min, etter hvert ble det 
håndball. Monica var svært aktiv i friidrett (7 kamp), men 
etter hvert ble det håndball med alle. 

Astrid Marie (Ie ) begynte å spille håndball i Block Watne, og 
siden Klepp IL. Monica spilte håndball i Klepp, nå Bryne. Stig 
begynte i Klepp, så Nærbø, SIF og Viking.

Sunniva spilte håndball i Voll og Bryne. Var så et år som proff 
i Alicante i Spania. Hun læte seg spansk og er nå blant annet 
lærer i spansk. Etter Spania oppholdet spilte hun noen år i 
SIF.

Barnebarna spenner fra 22 år til 4 år. Her er det fotball og 
håndball. Sondre er i USA og studerer og spiller fotball, 
Andrea spiller fotball i Piteå i Sverige, Martine fotball og 
håndball på Bryne, Even håndball på Nærbø, Johan håndball i 
Voll, Erik håndball i Voll og Alva barneidrett i Voll.

Hva ser du på som den viktigste oppgaven
/utfordringen for idrettslag/frivillige organisasjoner 
fremover i tid?
Det er viktig å engasjere seg i idretten, slik at det er nok 
voksne til alle oppgavene. Både som ledere og trenere. Alle 
kan kanskje ikke være trenere og oppmenn, men alle kan 
støtte opp om barna med å følge dem fra tribunen og være 
med å kjøre til kampene og annen dugnad. Det er utrolig 
viktig både for barna og laget, og det skaper gode relasjoner 
til barn og barnebarn.

Bli bedre kjent med - 

Bente B. Gjerde

ODDVAR PENNE

36 36 
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Navn: Oddvar Andreas Penne

Alder: Født 06061947, altså 72 år

Bosted:  Verdalen, Klepp. Vokste opp på 
Lista. Dro til Hønefoss i 1965 på skole i 4 år. 
Videre bodde vi 2 år i Stavanger, så 3 år i 
Sandnes, deretter bare Klepp.

Sivilstand: Gift med Astrid Marie, snart 50 
år siden vi giftet oss

Barn: Monica 1971, Stig 1973 og Sunniva 
1982. Alle bosatt innen 6 kilometer, Klepp/
Bryne

Utdannelse: Ingeniør fra Hærens 
Ingeniørskole på Hvalsmoen. Begynte der da 
jeg var 18 år. Hadde lyst å bli sjømann, men 
min mor sa nei og da ble det forsvaret i 6 år.

Når ble du pensjonist: Jeg ble pensjo-
nist i 2015.

Tidligere jobber: Etter 6 år i forsvaret 
med 4 år skole og 2 år som befal, ble det 
Block Watne i 45 år. Jobbet på kalkulasjons-
avdelingen, salgsavdelingen og med prosjekt-
utvikling.

Verv: Formann i friidrettsgruppa Klepp i 2 
år og 5 år som formann i håndballgruppa. Var 
også oppnevnt medlem av dommerkomiteen 
i Norges Håndballforbund i 2 år. Har også 
vært aktiv med dommerarbeid i Håndball-
regionen.

Interesser: Idrett av stort sett alle katego-
rier.

Favoritt mat: God norsk kost, liker både 
kjøtt og fisk.

Favoritt musikk: Ikke noe spesielt. Liker 
ikke den høye musikken som spilles i mange 
håndballhaller før kamper.. 

Favoritt film/serie: Ser mye nyheter og 
dokumentarprogrammer.

Favorittbok: Det blir lite tid til bøker 

Favoritt sport: Jeg kan se på det meste, 
men fotball, håndball og friidrett er bra.

Laget i ditt hjerte: Manchester United.

Har du noen «kjepphester» som du brenner for innen 
idretten?
Hallkapasiteten er et problem. Vi må kunne komme i gang 
med treningen tidligere enn kl. 1600. Vi må også kunne bruke 
hallene mere når det ikke er kamper.

Hvordan ser en alminnelig «pensjonistdag» ut? 
Bruker endel tid hjemme med hus, bil og hage. Mye tid på 
barnebarn, som passing og kjøring til trening og aktiviteter. 

Litt fjernsyn må til. Liker å gå tur i nærområdet. Liker å reise 
med barn, i disse dager særlig barnebarn, på kamper og tur-
neringer i inn og utland.

Du har jo vært en habil håndballdommer – dømmer 
du ennå? Hvordan har denne «jobben» utartet seg og 
påvirket deg?
Det går mye tid til håndball. Jeg har vært engasjert som 
dommer i 35 år. Dømmer fremdeles mye, og holder kurs for 
framtidige dommere. Ser på kamper hvor barnebarn er med. 
Har jeg tid ser jeg gjerne Nærbø herrene.

Gjennom håndballen har jeg blitt kjent med mange kjekke 
engasjerte håndballfolk i Rogaland .

Hva synes du om at det kanskje kommer en ny fler-
brukshall i Klepp – og da selvfølgelig gode håndball-
flater både for egne spillere og andre større arrange-
ment?
Det er fornuftig tanke, men nå må vi ikke tenke for lenge. I 
Kleppe Krossen er det behov for nye haller.

Hva har gledet deg mest i alle disse årene?
Det at vi alle er friske og raske, og at mange barn og vokse 
finner seg til rette i en eller annen idrett. Sosialt samvær med 
gode venner og familie er også veldig viktig.

Personalia:
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Vi skriver oktober og sesongen 
2019 er snart over. Det har vært en 
spennende sesong på alle fronter.

SERIESPILL KLEPP ELITE
Toppserielaget har kjempet på øverste halvdel hele sesongen. 
Vi kjempet lenge om de edleste medaljer og da jentene slo 
LSK i deres egen lekestue i begynnelsen av august så det 
lyst ut. Nå i høst har det vært stang ut både mot Sandviken 
og Trondheims/Ørn på hjemmebane. Det at 2-0 er en farlig 
ledelse har det gått troll i ord på. I skrivende stund ligger 

 Tekst: Else Karin Stangeland, Foto: Terje Sel, Jærbladet

STATUS FRA  

KLEPP KVINNER 
ELITE – HØST 2019
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Klepp på 3.plass med 2 kamper igjen å 
spille. Vi spiller for medalje også i år.

Dere som har vært på kampene på 
stadion har fått sett et lag som stadig 
tar nye steg under Olli Harder og Nick 
Lofthus sin ledelse. Vi er glad for å ha 
så flotte og dyktige trenere i blant oss.

LANDSLAGSSPILL
Klepp har hatt flere spillere på 
landslagsoppdrag gjennom sesongen. 
Tameka Butt Yallop spilte EM for 
Australia i juni i Frankrike. Australia 
møtte Norge i 8.dels finalen og her 
trakk Norge det lengste strået. Havana 
Solun spilte EM for Jamaica. Havana 
ble historisk da hun scoret Jamaicas 
første VM mål noen sinne i kampen 
mot Australia 18. juni.

Tuva Hansen snuste på en plass i 
A-landslagstroppen før EM som ble 
spilt i juni Frankrike. Tuva kom ikke 
med til EM, men har vært en del av det 
Norske A-landslaget nå i høst. Elisabeth 

Terland er ny i A-landslagstroppen til 
Martin Sjøgren. Hun er sammen med 
Tuva Hansen tatt ut i troppen som 
skal spille EM kvalifisering mot Nord-
Irland på SR-Bank Arena i Stavanger 
8.november. Vi gratulerer begge to.

På J-19 landslaget har vi hatt flere 
spillere med. Elisabeth Terland og 
Martine Østenstad spilte EM i Skottland 
i juni, hvor laget ikke kom videre fra 
innledende runder. Ny kvalifisering 
startet nå i høst og her har Martine 
Østenstad blitt tildelt kapteinsbindet 
på J-19 landslaget. I tillegg har 
Elisabeth Terland og Madeleine Hillle 
Mellomstrand spilt kamper nå i 
høst. Alle disse tre spillerne er med 
til privatlandskampene England og 
Nederland i november. Samlingen 
foregår i Portugal. Vi gratulerer.

Anette Snørteland Jensen har spilt 
kamper på det norske J-17 landslaglaget. 
Emma Braut Brunes har spilt kamper 
for det norske J-16 landslaget.

NM FINALE J-19 

KLEPP- VÅLERENGA  
22.11.19 kl. 19.30

Klepp Akademi/Klepp 2 består av 
forholdsvis unge spillere og har hatt 
en flott sesong og ligger midt på 
tabellen i 2.divisjon. Disse trenes av 
Nick Lofthus. Stammen i dette laget 
utgjør også troppen som møtte Kolbotn 
på bortebane i semifinalen i J-19 NM 
den 24. oktober. Etter en spennende 
kamp med stort Klepp overtak så det 
ut til at kampen ble målløs. Men mot 
spillets gang tok Kolbotn ledelsen på 
overtid, men Klepp slo tilbake med en 
gang da Marie Hella Andresen utlignet 
til 1-1. Ekstraomgangene ble målløse 
og kampen gikk til straffespark. Her 
gjorde Klepp kort prosess og vant 
straffesparkkonkurransen.  Dette betyr 
ny TV overført NM finale i J 19 klassen 
som spilles i Telenor Arena fredag 
22.11 kl 1930. Vi gratulerer.

KLEPP/HAVDUR 3
Våre yngste jenter spiller på Klepp 3. 
Dette er et samarbeidslag med Havdur. 
Laget ligger midt på tabellen i 3.divisjon. 
Det er Karl Nærland som er ansvarlig for 
Klepp sin del, og Jarl Roth styrer skuta 
hos Havdur. Vi trener begge steder og 
spiller hjemmekampene våre på Klepp 
stadion. Samarbeidet med klubben 
gjør også at vi får treningstider inne 

i den flotte Stangeland Arena hallen. 
Dette nyter også Toppserielaget godt 
av. En stor takk til Havdur for at flott 
samarbeid (se også egen artikkel).

ADMINISTRATIVT
Astrid Grøttå Ree ble i januar mor til 
flotte Anna og er for tiden i permisjon. 
Kirsti Yallop la fotballskoene på hylla 
etter sist sesong. Kirsti har overtatt 
rollen som spillerutvikler i Klepp Elite 
når Astrid er i permisjon. Klepp Elite er 
veldig glad for å ha Kirsti med på laget.

HEGE HANSEN MED PÅ MARKEDSSIDEN
I forkant av 2018 sesongen kom det 
flere viktige ligasponsorater inn på 
Toppseriesiden.

Obos, Norsk Tipping og Coop som 
hovedsponsorer, i tillegg til Thon 
Hotels, Synsam og Select.

Som en følge av dette er det laget diverse 
tiltak for å styrke Toppserieklubbene.

Et av disse er støtte til opprettelse av en 
marked og kommunikasjonsstilling inn 
mot Elitesatsingen i klubbene.

Klepp IL har fra 1. januar engasjert 
Hege Hansen i rollen, og Hege er godt 
i gang. Hege vil primært jobbe mot 
elitesatsingen i klubben, men vil også 
bistå markedssjef Einar Braut i hans 
arbeid. Som media ansvarlig lager hun 
artikler og presentasjoner for bruk på 
sosiale media.

Ny felles nettsideløsning for Topp-
serieklubbene er nå på plass og dette 
vil bli et viktig verktøy for å skape enda 
mer blest i 2019 sesongen!

UTVIKLINGSSJEF 
Se egen artikkel på side 36.

NY SPORTSLIG LEDER 
Se egen artikkel på side 42.

UTMERKELSER
Klepp sitt 100 års jubileum ble 
markert med flott sammenkomst 
den 5.oktober. Administrasjon og 
arrangementskomiteen hadde pyntet 
turnhallen for 244 gjester. Det ble en 
veldig flott markering av jubileet og 
flere ildsjeler som har vært og er i 
styret og rundt Klepp Elite ble hedret. Vi 
nevner Monica Hermansen, Geirr Ims, 
Tron Ree, Ove Horpestad.
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Det er med glede vi kan presentere 
Preben Gausland Stangeland som 
vår nye utviklingssjef. Han begynte 
i sin nye stilling 1. september.

Prosjektet
Bakgrunnen for prosjektet er en felles erkjennelse fra Norges 
Fotballforbund og Toppfotball Kvinner om at det må etableres 
et bedre tilbud til de beste og mest ivrige talentene i og rundt 
12 toppklubber på jentesiden – i første omgang. Fra før har 
NFF bevilget midler til en toppspillerutvikler per toppklubb.
Klepp var en av de 12 klubbene som fikk godkjent sin søknad, 
og som nå har fått en ny heltidsansatt inn i teamet. Denne 
nye stillingen er finansiert av Norges fotballforbund (NFF), og 
er et tiltak fra forbundet og Toppfotball kvinner (TFK) for å 
styrke og øke utviklingsmulighetene for unge jentespillere. 
Det er et steg mot å få profesjonalisert talentutviklingen 
også på jentesiden, ettersom økonomiske årsaker gjør at 
utviklingen på guttesiden står mye sterkere for øyeblikket.

Hvem er Preben?
Preben Gausland Stangeland er 23 år og oppvokst bare 
et langt innkast fra Klepp Stadion. Han har vært spiller i 
moderklubben siden han var 6 år (utenom ett års opphold 
i Randaberg IL) og spiller nå fotball aktivt på herrelaget til 
Klepp i 4. divisjon. Fra Universitetet i Stavanger har han en 
bachelorgrad i Pedagogikk gjennom lærerstudiet.

Preben har vært trener i klubben i ca. 4 år nå, derav de første 
tre årene som hovedtrener for Klepps gutter 16-lag. Han 
kom inn som assistenttrener på Klepp Kvinner Elite tidlig 
våren 2018 og vil fortsatt bidra på feltet for både elite- og 
akademigruppa.

Det siste året har han, i regi av Klepp Elite, ledet to 
utviklingsprosjekt; Sandnes Ulf  J-13 (06) på søndager 
og vårt utviklingsprosjekt på Sandved på fredager. 
Ekstratreningstilbudet for gutter 10-12 år og jenter 13-15 
år i helgene på Klepp stadion styres også av han. I tillegg 

til Klepp IL, så er Preben også allerede involvert i krets- og 
sonelagsarbeidet i Sør-Rogaland.

Arbeidsområder
I samarbeid med NFF Rogaland skal utviklingssjefen jobbe for 
å ivareta klubbens posisjon som Sør-Rogalands kraftsenter 
for kvinnefotball.

Den nye utviklingssjefen vil jobbe både for å utvikle 
klubbens egen talentutvikling og rundt om i samarbeid- 
og naboklubber. Dette både ved å styrke kompetanse og 
være faglig støttespiller hos trenere, og ved å bidra på 
treningsfeltet hos diverse lag innad og utad i Klepp IL.

Det vil jobbes og samarbeides tett med klubbens sportslige 
leder, trenere og toppspillerutvikler. Ved å utvikle egen 
ungdomsavdeling og opparbeide en omfattende kunnskap 
og spilleroversikt over regionen, og samtidig jobbe for 
klubbsamarbeid, så skal utviklingssjefen videreutvikle 
klubbens dynamiske rekrutteringsstrategi.

Nye og pågående utviklingstiltak og prosjekter vil fortsatt 
ledes. I tillegg vil koordinering av oppfølging og arbeid 
med samarbeidende videregående skoler være en del av 
arbeidsoppgavene.

PREBEN ER ANSATT SOM 
KLEPPS UTVIKLINGSSJEF

Dekor Touran
Horpestad G.
Ove
13-8-2004

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

Farger:

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

Produksjoner:100-13
100-122
100-144

14870 Horpestad Gartneri 19/8-04  - Composer
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Velkommen til 7 dagers butikken på Klepp 
Du finner nå posten og postnord i Coop Express

VELKOMMEN TIL 
EXPRESS HANDEL

ÅPNINGSTIDER:
6 - 24

HVERDAGER

9 - 21
LØRDAG &SØNDAG

CUPFINALELAGET J19

Finale mot Vålerenga, 22.11.19, kl. 19.30 (TV-sending)
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KLEPP ELITES

Amalie Reed Kolnes
Alder: 19 år
Kommer fra: Sola
Posisjon: Keeper
Tidligere klubber:  Sola Fotball, Sandved IL, Sandnes 
Ulf og Ganddal IL
Kommer til Klepp fra: Ganddal/Sandnes Ulf
Beste fotballminne: Vinne KM J-19 med Sandnes Ulf
Startet å spille fotball når hun var 6 år gammel
Familie: Har en bror
Amalie får drakt nummer 41

NYE SPILLERE
Etter sommeren signerte Klepp 
Elite to spillere. Keepertalentet 
Amalie Kolnes fra Ganddal/
Sandnes Ulf og det unge 
angreps-talentet Kaja Karlsen 
fra Viking FK.

Kaja Karlsen
Alder: 17 år
Kommer fra: Randaberg
Posisjon: Kant
Tidligere klubber: Randaberg IL, Viking FK
Kommer til Klepp fra: Viking FK
Beste fotballminne: «Når jeg kom innpå den siste kam-
pen i sesongen 2017 etter å ha vært syk i 8 måneder 
og fikk et mål.»
Kaja startet å spille fotball som 5-åring i Randaberg og 
gikk til Viking det året hun ble 14
Idrettsfamilie:  Faren er Ulf Karlsen og er tidligere 
Bryne- og Vikingspiller. Moren er Linn Aanestad og er 
en tidligere god håndballspiller
Kaja får drakt nummer 21

Sagt av trener Olli til Jærbladet; 
«Kaja har gode holdninger, jobber hardt og forstår hva 
som venter henne i Klepp. Hun har potensial, har et 
ønske om å bli bedre og har fornuftige foreldre. Dette 
er ting vi ser etter når vi ser etter spillere. Hos oss får 
hun en profesjonell utviklingsarena som gir henne 
muligheten til å realisere potensialet hun har.»
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Hellvik Hus Bryne, Jernbanegata 4, 4340 Bryne 
v/Renate H. Heskestad, tlf. 905 02 803 – www.hellvikhus.no

Ferdighus eller arkitekt-
tegnet – snakk med 

oss på Brynekontoret!

Renate H. Heskestad, boligkonsulent

tegnet – snakk med 
oss på Brynekontoret!

Renate H. Heskestad, boligkonsulent

Cecilie Mjelde signerte for Klepp 
Akademi i sommer. Cecilie er 16 år 
og kom til Klepp fra  Forus & Gausel 
IL. Hun har tidligere spilt for  Mastra 
Idrettslag. Cecilie har hospitert med 
Akademiet i 2 år og spiller på kretslaget. 

Emma Braut Brunes signerte for Klepp 
Akademi i sommer. Hun er en 03-modell 
som kom til Klepp fra Bryne sitt J-17 lag. 
Emma har spilt 3 kamper for Norges 
J-15 landslag og 8 kamper for Norges J-16 
landslag. I sommer var hun med J-16 
landslaget på Nordisk Turnering hvor 
de endte på en femteplass.

Ida Hetland Pedersen  signerte for 
Klepp Akademi i sommer. Hun er en 
03-modell fra Egersund og kom til 
Klepp fra Bryne  sitt J-17 lag. Fra 13-års-
alderen har hun vært på kretslaget og 
har tidligere spilt for Helleland IL.

Cecilie MjeldeEmma Braut Brunes Ida Hetland Pedersen

Tre nye signeringer for Akademiet i sommer
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Trenere: Jarl Roth og Karl Jr. Nærland. 

Hjelpetrener: B.T. Øvstebø, Morten Svendsen og 
<Vibeke S. Berner

Lagledere: Monica Hermansen og Per H. Pedersen. 

Klepp/Havdur 3 spiller i kvinnenes 3. divisjon og er 
et samarbeidslag som startet opp i 2019 sesongen. 
Samarbeidet med Havdur har fungert helt topp, Klepp 3 
hadde ikke fungert i 2019 uten dette samarbeidet.

Treningsgruppen er stor, vi er ca. 20 stk. 

Hjemmekampene blir spilt på Klepp Stadion og pr. dags 
dato ser det ut som vi vil havne på en fin 7. plass og 29 
poeng. 

Kamptroppen: 

Vi har en fast tropp på 6 stk. fra Klepp som kun spiller 
på Klepp/Havdur3, 3 stk. fra Havdur som er eldre enn 17 
år. Videre er det 5 stk. fra Klepp 2 og noen fra Havdur J-17 
som trenger bedre matching.

KLEPP3 sine  i GULL går til Karl Jr. Nærland, for 
en lang og fantastisk innsats for jente- og kvinnefotball i 
Klepp IL. 
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Fornøyde jenter (8 år) med nye drikkeflasker 
som dei fekk utdelt på trening.

Flaskene er sponset av Circle K Klepp. Jentene tak-
ker Bernt Thomas og resten av gjengen på Circle K.

NYE DRIKKEFLASKER

SpareBank 1 SR-Bank tilbyr en rekke gunstige bank- og forsikringstjenester.
Vi vil gjøre alt for at du skal få best mulig privatøkonomisk rådgivning.

post@sr-bank.no915 02002

Gode løsninger
Større forutsigbarhet
Færre bekymringer for fremtiden

Vi skal gi 

KRAFT
til vekst og 

utvikling 

på Jæren
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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.

Sveinung Moen er vår nye sportslige leder. Sveinung begynte 
i rollen i sommer. Han tar over jobben etter Tor Åge Risnes 
som har hatt dette vervet siden 2014. Tor Åge blir med oss 
videre i styret også i 2020.

Som sportslig leder vil Sveinung sitte i styret i Klepp Elite og 
være den ansvarlige for sport. Rollen går blant annet ut på å 
være bindeleddet mellom styret og de sportslig ansatte.

Som spiller har Sveinung spilt for Hinna, Viking og Hana. I 
trenerrollen har han en variert bakgrunn med 23 år erfaring 
fra 3. divisjon herrer til NM-gull med Forus og Gausel sitt J-16 
lag.

Forventninger
Klepp er blitt en sterk merkevare på Jæren. Sveinung ser frem 
til å være med på å bygge Klepp til å stabilisere seg i toppen av 
norsk fotball samt ta nye steg videre. Kjennetegn for Klepp-
familien er inkluderende, pliktoppfyllende og arbeidsomme, 
som de er kjent for på Jæren.

 Hege Hansen

NY SPORTSLIG 

LEDER
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The boss in town!
Container i 7 dager, 

for klubbmedlemmer 
kun kr 3 080,-

www.westco.no

99% av alt du kaster går til gjenvinning

Bestill i dag!
Tlf: 51 64 40 00
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Erfjord idrettslag startet sitt første 
jentelag i år. Vi spiller i kretsserien 
for J-11, og består av jenter i 
alderen 10-12 år. 

For å holde oppe motivasjonen utover høsten ville vi gjøre 
noe kjekt for jentene. 

Jeg traff tilfeldigvis Olli i sommer og spurte om vi kunne 
komme på besøk for å se hvordan der er for ett lag i 
Toppserien.  Etter det gikk alt veldig enkelt; Vi ble tilbudt 
trening med Preben, møte med Klepp-damene, og ikke minst 
kamp – ikke hvilken som helst kamp, men Klepp-Lillestrøm.

Når det ble klart at vi kunne hjelpe til som maskoter og 
balljenter, og at det var TV-kamp i tillegg, gikk opplegget fra 
bra til bedre.

For å toppe det hele, fikk vi hjelp med gratis overnatting på 
Folkehjelpshuset og frukost på Klepp Stadion. 

Etter treningsøkten ble det tur til Skyland og Burger King før 
kampen. 

Dette ble en opplevelse som jentene våre lever lenge på – 
TUSEN TAKK for oss, vi er veldig takknemlige for alt dere 
gjorde for oss. Vi kommer gjerne tilbake! 

BESØK FRA ERFJORD
 Odd Magne Hetlelid
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Lagbilde rosa sløyfe:
Foran fra venstre: Zanetta Wyne, Marie Hella Andresen, Elisabeth Terland, Gry Tofte Ims, Tuva Hansen, 
Oliver Harder, Tameka Yallop, Madeleine Hille Mellemstrand, Lindsey Bruke Harris
Bak fra venstre: Amalie Kolnes, Miriam Byberg, Lena Soleng Hansen, Susanne Vistnes, Amanda Frisbie, 
Havana Solaun, Marthine Østenstad, Kaja Karlsen, Julie Austdal, Matilde Alsaker Rogde

ROSA SLØYFE 
AKSJONEN

Før kampen mot Stabæk donerte Klepp sin kaptein Tuva Hansen hestehalen til 
kreftsaken og sendte en tanke til mormor. 
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Søndag 8. september arrangerte NFF en gratis fotballskole for 
jenter 10 til 13 år på Klepp stadion. Det møtte opp godt over 
100 jenter og det ble en fl ott fotballdag med fi nt vær. Spil-
lerne kom fra klubber over hele Rogaland; Bryne, EIK, Klepp, 
Forus & Gausel, Figgjo, Vigrestad, Varhaug, Nærbø, Eiger, 
Kåsen og mange fl ere!

Klepp stilte gladelig opp med instruktører fra både dame- og 
herrelaget. Følgende stilte; Simen Aam Gulbrandsen, Kristian 
Håland, Elias Lende Elamari, Kirsty Yallop, Kristin Rage og 
Preben Gausland Stangeland.

FOTBALLSKOLE I REGI AV NFF

HVA ER UEGO?

PROSJEKTER

Uego er en holdningsbevegelse - hvor meningen 
er å få fl ere til å gjøre mere – for andre.

Klepp Akademi er våre ambassadører for Uego, og jentene 
har stilt opp på mange forskjellige positive tiltak. De har for 
det meste vært med som trenere for å inspirere og lære bort 
kunnskap til yngre jentespillere i treningshverdagen. De har 
også deltatt jentedag hos Sandved IL og på fotballskole på 
Lura. 

De ble utnevnt som månedens Uego for måneden august.
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Vi i Klepp Elite har i to år nå kjørt et utviklingsprosjekt på 
Sandved, der treningsivrige og dyktige jenter fra alderen 11 
til 14 år fra nærområdet er meldt på til fredagsøkter. Tre-
nerne i år har vært Preben Gausland Stangeland og Kirsty 
Yallop, med god hjelp fra Kristin Rage og Miriam Byberg.

Klubber som er representert med spillere i år er; Klepp, Kå-
sen, Rosseland, Nærbø, Figgjo, Hinna, Riska, Voll, Varhaug, 
Orre, Austrått, Sandved og Havdur.

Det ble for andre gang i år arrangert Klepp Elite Camp i 
helga 5.- 6. oktober. 

Dette er en fotballskole der instruktørene er spillere på 
Klepp Kvinner Elite. Her deltar ivrige jentespillere fra hele 
fylket. Denne gang var det spillere fra SK Nord i nord til 
Egersund i sør. Totalt 27 jenter var med.

Både lørdag og søndag møtte de først opp til halvannen 
time fotballøkt, deretter basistrening på Arena treningssen-
ter. Videre var det lunsj på stadion før de gikk løs på halvan-
nen time med fotball og kampspill. 

Nydelig vær og engasjerte og dyktige instruktører bidrog til 
at det ble en kanonsuksess. En flott gjeng med flinke fotball-
spillere som er lærevillige og som står på, til tross for at det 
ble mye slitne bein på siste del søndag. Dette blir nok ikke 
siste gang heller – frister til gjentagelse.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KLEPP ELITE CAMP

Søndag 29. oktober tok vi i Sandved-prosjektet imot Team 
Viking.  Det et lignende prosjekt, litt mer omfattende 
satellitt-gruppe som for det meste består av Stavanger-jenter. 
Her fikk vi møtt god motstand og det ble en nydelig ramme 
med masse familier på tribunen, to kamper med henholds-
vis J 11-12 år og J 13-14. Etterpå var det mat og overværing av 
toppseriekampen Klepp-Trondheims-Ørn.

VENNSKAPSKAMPER 
MED TEAM VIKING

UTVIKLINGSPROSJEKT PÅ SANDVED
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Jeg har reist til Kambodsja 
for å jobbe der i ett år for 
Misjonsalliansen, og jeg gleder 
meg til å ta imot representanter 
fra Klepp idrettslag i november. 
Klepp har inngått et samarbeid 
med Misjonsalliansen, og skal 
bidra med erfaring og kompetanse 
inn i et fotballprosjekt.

Vi vil GJERNE også ha med bedrifter - både på tur og for å 
støtte arbeidet i Kambodsja.

Hvorfor?
Kambodsja er et land som har en krevende historie. Under 
Pol Pots regime på 70-tallet ble to millioner mennesker drept 
på brutalt vis. Det har vært fred i landet siden 1991, men de-
mokratiet og tiltroen til myndighetene er fortsatt svak.  Lan-
det opplever økonomisk vekst, men velstandsøkningen blir i 
liten grad fordelt mellom fattig og rik og mellom by og land. 

Kambodsja er et av Asias fattigste land, særlig på grunn av 
mangelen på utdannet arbeidskraft. Menneskene som lever 
av jordbruk sliter med dårlige vanningssystemer og utnyt-
telse av jord.

På landsbygda er tilgangen til rent drikkevann dårlig. I byene 
er grunnvannet forurenset på grunn av manglende håndte-
ring av industriavfall, søppel og kloakk. Misjonsalliansen har 
drevet med landsbyutvikling siden 2007, men stor migrasjon 
inn til byene har gjort at Misjonsalliansen også har startet 
opp arbeid i hovedstaden Phnom Penh. Befolkningen i Kam-
bodsja er ung. Én av tre er yngre enn 15 år, og bare én av 20 
er over 65 år.

Hva skal støttes?

Fotballprosjekt:  
Behovet for gode fritidstilbud er stort i et land med mange 
barn og unge som har behov for et godt miljø med mulighet 
for lek og fysisk aktivitet.

Bedrifter: 
For å få til utvikling trenger folk jobb! Mulighetene er store, 
men mangel på utdannet arbeidskraft er en stor utfordring. 
Vi ønsker å få til bedre opplæring og kurs for bedriftsledere 
og etablere fl ere spare- og lånegrupper. 

Jeg har fått noen spørsmål om knytningen mellom prosjek-
tene, tro og misjon. Misjonsalliansen jobber med bistands-
prosjekt som er støttet av Norad, og det betyr at det ligger 
fl ere faglige føringer for slike prosjekt. Fotballprosjektet og 
bedriftsprosjektet er gode bistandsprosjekt som er åpne for 
alle i Kambodsja, og arbeidet blir utført av en kristen organi-
sasjon.

Hvordan:
Vi vil gjerne også ha bedrifter med i dette arbeidet, og vi kan 
for eksempel tilby; 
• Bli en støttepartner til arbeidet i Kambodsja.
• Bli sponsor av prosjektet med et fast beløp i året.
• Gi årets julegave til arbeidet i Kambodsja

Hva har dere igjen for dette?
Vi vet at mange av dere allerede tar et stort samfunnsansvar, 
og vi vet at bedrifter med et tydelig samfunnsansvar får mer 
engasjerte ansatte. Vi vil gjerne være med å legge til rette for 
et slikt samfunnsansvar. 

Vi i Misjonsalliansen vil tilby:
• Engasjerte ansatte i arbeid mot fattigdom
•  Mulighet til å bidra med egen kompetanse til å hjelpe 

bedrifter i Kambodsja
• Lære av ansatte og ledere i bedrifter i Kambodsja
•  Oppdateringer om prosjektet på mail eller via direkte 

kontakt
- Film fra Kambodsja tilpasset din bedrift
- Langsiktighet

•  OG IKKE MINST: Dette arbeidet endrer folks liv. Jeg har sett 
det. Hjelpen kommer fram. Mennesker får hjelp til å skape 
seg og sin familie en ny framtid.

SAMARBEID I
KAMBODSJA
 Arild Vik
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Er du 
Klepp IL

sin lagspiller?

Bestill Lyse Fornybar – Lagspiller på 
lyse.no/stroem eller bruk QR kode. 

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

Vi sørger for at klubben får 200 kr ved oppstart 
– og 100 kr for hvert år du er Lyse kunde!

Thomas Langholm Engen, Arild Vik og Hege Hansen.
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3 KJAPPE
Klepp IL har de siste årene byg-
get 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 

1. Hvorfor er din bedrift med som 
samarbeidspartner i Klepp IL?

For å støtte opp for vårt lokale idrettslag, 
og for at barn & unge i klubben skal 
kunne utvikle seg videre.

Bonusen vår er jo også at vi blir kjent for 
flere i lokalmiljøet.

2. Føler du at din bedrift og Klepp IL 
deler noen felles verdier? 

Vi jobber også for inkludering som betyr 
at vi vil legge godt til rette for at alle på 
Jæren skal kjøre ny SKODA 

3. Hva slags utbytte får du og din bedrift 
som samarbeidspartner i Klepp IL? 

Vi får være en del av verdens beste 
sponsornettverk og alle de fordelene 
som det gir. Vi er lojale mot våre 
samarbeidspartnere og vi vil ingenting 
annet enn å handle lokalt.

1. Hvorfor er din bedrift med som 
samarbeidspartner i Klepp IL?

Espenes ønsker å engasjere seg i 
lokalsamfunnet og gi noe tilbake til 
Klepp IL for den fantastiske jobben de 
gjør.

Vi synes det er viktig at mennesker i alle 
aldre er aktive og har et sosialt nettverk. 
Klepp IL er en stor bidragsyter på dette 
og har et vidt og variert tilbud av idretter 
og sosiale arenaer.

2. Føler du at din bedrift og Klepp IL 
deler noen felles verdier? 

Ja, vi er begge opptatt av lokalmiljøet og 
kvalitet. 

Klepp IL og Espenes har begge en jærsk 
holdning og ønsker å gjøre det vi gjør 
best mulig. Pågangsmot og vilje til å 
stå på for fellesskapet er noe vi føler 
gjenspeiler Klepp IL og en kultur vi 
prøver å forankre i vår bedrift også.

3. Hva slags utbytte får du og din bedrift 
som samarbeidspartner i Klepp IL? 

Vi er opptatt av å være synlige og synes 
det er viktig å vise igjen i lokalsamfunnet. 

Klepp IL er en naturlig arena for oss da 
klubben gjør en viktig jobb for både barn 
og voksne. Vi får også anledning til å 
møte andre bedrifter gjennom hyggelige 
sponsortreff der vi får fremmet våre 
produkter og bli kjent med andre 
bedrifter og deres produkter/tjenester.

1. Hvorfor er din bedrift med som 
samarbeidspartner i Klepp IL?

a. Vi ønsker å støtte vårt lokale idrettslag, 
spesielt barn og unge. 

b. I tillegg ønsker vi å støtte alle ildsjelene 
som går dugnad både som trenere, 
oppmenn osv

2. Føler du at din bedrift og Klepp IL 
deler noen felles verdier?

a. Vi er lokale. 

b. Vi støtter det lokale engasjement.

c. Vi er gode, i det vi holder på med 
(størst/best som også reflekteres i vår 
logo «større enn»)

3. Hva slags utbytte får du og din bedrift 
som samarbeidspartner i Klepp IL? 

a. Lojale kunder.

b. Støtter våre kunder.

c. Er med å bygge opp under en aktiv og 
positiv fritid/idrett.

d. Samarbeid.
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1. Hvorfor er din bedrift med som 
samarbeidspartner i Klepp IL?

Svar: Jeg har som sponsor i Klepp 
Idrettslag møtt og blitt kjent med nye 
og engasjerte kunder så vel som de jeg 
allerede hadde i min kunde portefølje. 
Interessant med nye kunder og 
samarbeid oss i mellom er fruktbart, 
likeledes som kurs og samlinger 
arrangert av Klepp IL gir oss viktige 
input i hverdagen. Flott av vi kan gi et så 
bredt idrettstilbud og hjelpe de unge til 
sunne aktiviteter.   

2. Føler du at din bedrift og Klepp IL 
deler noen felles verdier? Abs

Ja, absolutt. Ved vår støtte kan 
vi nå et bredt publikum med sunne 
idrettsaktiviteter.    

3. Hva slags utbytte får du og din bedrift 
som samarbeidspartner i Klepp IL?

Utbytte har vi alle tror jeg. Vi kan lett 
selge hverandres produkt. I tillegg kan 
vi lettere anbefale kontakter og firmaer, 
ettersom vi har lært å kjenne både 
ledelse n og produktene som tilbys hos 
de forskjellig aktive sponsorene. Nyttig 
med bedriftsbesøk slik vi har fått være 
med på, da kan vi være nyttige og lære 
mye av hverandre. Det er lettere å 
oppgi og anbefale når vi kjenner firma, 
produktet og kontaktnavn. 

Bryllup
Grillparty

Merkedager
Firmafester

Julebord
Koldtbord
Smørbrød

Tapas
Minnestunder

Alle typer 
selskapsmat

Farstad Catering jobber for at 
ditt arrangement skal bli en 

positiv opplevelse.

Vi hjelper deg gjerne!

Hjemmelaget mat 
med høy kvalitet

farstad-catering.no

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

Komplette systemer for elektro, 

instrumentering, telekom og piping.

Multidisipline 
Opphengssystemer

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

40 ÅR MED PRODUKSJON
Øglænd System var opprinnelig en del av den lokale hjørnesteins-
bedriften Jonas Øglænd som blant annet produserte DBS sykler i 
Sandnes. I dag er vi en global markedsledende leverandør av multidis-
ipline 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 �eksible. 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.

E-mail: oglaend@oglaend-system.com      Tlf.: (+47) 51 78 81 00     www.øs.no

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

Vardheivegen 60, 4340 Bryne
trykkeri@jprint.no
tlf. 952 99 844
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Vi bemanner 

Jæren

 

 
 
 
 
I d è r e i s e r  A S   

Vi fikser din ferie eller gruppereise  
 
Restplasser i 2019 og program for 2020 mer kommer etter hvert! 
 
2019    
1.  Charterfly til Julemarked i Bratislava/Slovakia  6. - 8. des. 
 

2020  
1.  Spatur til Ungarn - Heviz        3. - 12. feb. 
 

2.  Påske i Ungarn - Heviz, spa og sykkeltur   6. - 15. april 
 

3. Tur til Vilnius og Minsk med fly, tog og kjekke  
 utflukter i begge land Litauen og Hviterussland 5. - 12. mai 
 
4.  Pasjonsspillet i Oberammergau / Tyskland   17. -24. juni 
 Elvecruise All Inclusive på Donau kombinert med Pasjonsspillet 
 

5. Cruise - Øyhopping i Kroatia - luksusbåt   5. - 12. sept.  
 
6.  Charterfly til Krakow i Polen i høstferie    4. - 7. okt. 
 

Påmelding: ide@idereiser.no   Tlf.  90 97 71 41, 51 42 57 44 
 

Kontakt oss gjerne for spørsmål om våre turer, ring oss eller  se innom oss i  
Verdalsvegen 28, Kleppe. Vi er behjelpelige med din ferieplanlegging!  
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En ren fornøyelse

www.masiv.no

Masiv Bygg AS bygger nå blant annet for Europris, 

som åpner 1200 m² nye lokaler på Øksnevad 11. april 

2019. DNF flytter inn i 2. etasje mot slutten av året.

Dan Ivar Ånestad, driftssjef

920 25 848  •  dan.ivar@masiv.no

Les mer om stillingene på masiv.no/jobb

PÅLITELIGHET OG 
HANDLEKRAFT!
Masiv Bygg AS er en av Rogalands største og mest anerkjente 
totalentreprenører. Vi er ledende på oppføring av næringsbygg til alle 
formål og store på elementbygg med prefabrikerte løsninger. 

Med vår unike kjennskap til det lokale markedet kan vi alltid tilby de 
beste byggeløsningene til markedsledende priser.
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VI ER HER

Bank skal være enkelt. Og nært. 
Du er trygg når du har din egen 

personlige rådgiver som bryr seg.  

Vi er her for deg som er kunde – og 
for deg som har lyst til å bli kunde 

hos oss.

spv.no

SPV
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     Internasjonal leverandør av kontrollsystemer!

• Process Control system

• Power plant

• Food Industry

• Water and Waste Water

• Machine and Robot

• Production of Control and Switch cabinet.

Industrivegen 2. PB 508 4349 Bryne Tlf. +47 51770970
E-Post: ecs@ecs.as Se også vår hjemmeside: www.ecs.as

          

                    
   ECS Automation AS
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VÅRE DRAKTSPONSORER

Kjøpesenteret på Klepp

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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SJEKK UT VÅR NYESTE 
FRITIDSKOLLEKSJON 
PÅ KLEPP.KLUBB.NO

SJEKK UT VÅR NYESTE 
FRITIDSKOLLEKSJON 
PÅ KLEPP.KLUBB.NO

SJEKK UT VÅR NYESTE SJEKK UT VÅR NYESTE SJEKK UT VÅR NYESTE 
FRITIDSKOLLEKSJON FRITIDSKOLLEKSJON FRITIDSKOLLEKSJON 
PÅ KLEPP.KLUBB.NOPÅ KLEPP.KLUBB.NOPÅ KLEPP.KLUBB.NO
FRITIDSKOLLEKSJON 
PÅ KLEPP.KLUBB.NO
FRITIDSKOLLEKSJON FRITIDSKOLLEKSJON FRITIDSKOLLEKSJON 
PÅ KLEPP.KLUBB.NO
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PÅ KLEPP.KLUBB.NO
FRITIDSKOLLEKSJON FRITIDSKOLLEKSJON FRITIDSKOLLEKSJON 
PÅ KLEPP.KLUBB.NO
FRITIDSKOLLEKSJON 
SJEKK UT VÅR NYESTE 
FRITIDSKOLLEKSJON 
PÅ KLEPP.KLUBB.NO
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STOLT SPONSOR
    AV KLEPP IL!
    Endelig kan du handle 
ŠKODA på Jærhagen.

 KLEPP IL!
    Endelig kan du handle 

Solavegen 25. Tlf: 911 98 078. 
jarhagen.skoda.no
Solavegen 25. Tlf: 911 98 078. 

Kontakt Kjetil Reve!

Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:
Man - fre: 10 - 20Man - fre: 10 - 20
Lørdag: 10 - 18Lørdag: 10 - 18

Kontaktpersoner:

Rune Stakkeland
Oddmund Wiig
Magnar Espedal

P A R T N E R E :
Torill Skjæveland Hodne
Rune Stakkeland

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

Oddmund Wiig
Magnar Espedal

Tlf. 51 78 86 50
post@j-regnskap.no
www.j-regnskap.no

Block-gården, 4352 Kleppe

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

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

Støtt våre 
sponsorer!
De støtter 
Klepp IL

KLEPP IL 100 ÅR - 1919-2019
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Bedriftsvegen 35, Klepp St.   •   51 78 98 50   •   post@grudebygg.no

VIKTIGASTE AVIS 
er den som skriv om det som skjer der du bur. 

Kortreiste nyheiter er viktigare nyheiter.

VIKTIGASTE AVIS 
Verdas
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Din lokale

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

• Godt inneklima
• Energieffektive 

løsninger
• Næring og privat
• Nybygg og 

rehabilitering
• Service

VENTILASJONS-
ENTREPRENØR

skarp
.n
o

www.IKM.no

Vesthagen 2, Bryne ¬ Tlf. 51 48 84 00 ¬ post@js-service.no ¬ www.js-service.no

Ta kontakt for  
et godt tilbud!

• Ringmur 
• Betonggulv
• Stålkonstruksjon
• Ivarsson takplater
•  Stålplater på 

vegger
• PVC Vindu og dør 
•  Industriportport 

m/motor

16x30 meter kr 900.000 eks. mva.

KOMPLETT MASKINHUS

mellemstrand.no

Gjennom 50 år har vi opparbeidet 
oss bred kompetanse innen 
entreprenørarbeid med både 
offentlige og private kunder.
Vi har store prosjekter på Jæren, 
Sandnes, Sola og Stavanger.

VI ER KLAR FOR 
EN UTFORDRING
• Graving • Drenering • VVA • Grøntanlegg

5ÅR
0
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4353 Klepp Stasjon
Telefon: 51 78 82 00
Fax: 51 78 82 01
www.neringsparken.no

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

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

DIN LOKALE BILVERKSTAD
· Service
· Service på EL-bil
· Karosseriverksted
· EU kontroll
· Reparasjoner
· Dekkhotell
· Dinitrolbehandling
· Ruteskift

KLEPP AUTO
Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 
Kleppe Tlf.: 51 78 60 60 
Post@kleppauto.no

www.kleppauto.no
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Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 400 06 279

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.

Vi utfører oppdrag nasjonalt, 
internasjonalt, onshore & offshore.

24/7 
SERVICEBIL

SLANGER 
OG KOBLINGER

OLJE OG 
SMØREMIDDEL

Hytech Trading er spesialisten på 
hydrauliske produkter og service WWW.HYTECH.NO

Tlf: 465 00 533 mail: post@jaerenforsikring.no

Vi forsikrer arbeids-kjøretøyene dine og
annet du har behov for i din bedrift.
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Få deg Google Wifi 
på Altibox.no

  kult det der

  Skikkelig

  Game of stones.
  Ikke 100% på nett?   

VI LEVERER ALTIBOX

Les mer og bestill på altibox.no
Her kan du også oppgradere til vår nyeste TV-løsning
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Illustrasjon - leilighet 304, Dynjarbakken 6

Illustrasjon

Eneboliger 6-roms, BRA fra 183 m2 til 224 m2

Fire soverom, to bad, biinngang via garasje, stor stue, 
innholdsrikt kjøkken med utgang til takterrasse, tv-stue.
Priser fra 5 998 000,-

Dynjarbakken 8, 9, 14 og 16, Kleppestemmen

Dynjarbakken Klepp

Leiligheter 2- og 3-roms, BRA fra 59,5 m2 til 99 m2

Innglasset balkong med bod, stort fellesrom med uteplass, 
meget godt parkeringsanlegg.
Priser fra 2 448 000,-

Dynjarbakken 6, Kleppestemmen

Dynjarbakken 6 Klepp

Illustrasjon - Dynjarbakken 8

Illustrasjon - stue/kjøkken, Dynjarbakken 8

NYE BOLIGER 
TILPASSET DEG

Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med god standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer. Trygt og oversiktlig.

Kontakt Kåre Vigdel, 916 00 086, kare.vigdel@blockwatne.no 
Les mer på blockwatne.no/dynjarbakken




