
AKTUAKTUEELTLT
MEDLEMSBLAD  1 - 2022    25. årgang

KLEPP: K.K. Kleppes veg 1
BRYNE: Storgata 14
VARHAUG: Stasjonsvegen 14 51 77 89 90  |  jeren@em1sr.no  |  eiendomsmegler1.no

Ann Helen 
L. Ommundsen
Eiendomsmegler 
MNEF

469 40 027

Kristine Ree 
Espedal 
Eiendomsmegler 
MNEF

480 64 634

Charlotte 
Ødegård
Eiendomsmegler 
MNEF

475 01 015

Gro Anita 
Nøkland
Eiendomsmegler 
MNEF

900 14 328

Monica 
Mørk Aase
Eiendomsmegler 
MNEF

941 33 858

Kyrre 
Otto
Eiendomsmegler 
MNEF

954 85 419

 Foto: Alexander Larsen / Norske Fotballkvinner
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Jarl Haugland

REDAKSJONEN GRATULERER JENTER-19 
MED CUPFINALEPLASS I ÅR IGJEN! :)
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ME HAR VORE GJENNOM TO 
SPESIELLE ÅR – ER ME TILBAKE  
TIL NORMALEN NÅ?

Sist utgåve av Klepp Aktuelt kom ut for mest 3 år sidan, 
på slutten av 2019. Klepp IL hadde då nettopp feira 100-års 
jubileum med stor fest i Turnhallen. Lite visste med då om 
kva som venta oss i mars 2020. Dei to neste åra har vore 
spesielle for alle – også for Klepp IL – på mange måtar.

For ein organisasjon som Klepp IL, der hovudmålet er 
å tilby aktivitet og opplevingar for alle aldersgrupper 
vart korona pandemien dramatisk. I lange periodar 
måtte me stengje ned all aktivitet, både for medlemar og 
tilsette. Innimellom opplevde me utfordrande periodar 
med strenge smittevern tiltak. Samtidig forsvann 
inntekter frå arrangement og dugnader. På tross av dette 
eksisterer Klepp IL i fin form nå i 2022. Dei økonomiske 
støtteordningane frå myndighetene har vore avgjerande 
for å sikre idrettslaget si drift. Samtidig har me hatt 
fantastisk lojale sponsorar og samarbeidspartere, som 
gjennom ein vanskeleg periode ikkje har redusert bidraga 
sine. Og, sist men ikkje minst, fleksible og uthaldande 
medlemar, frivillige og tilsette, som gjer at me nå er tilbake 
på normalt aktivitetsnivå.
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LEDEREN

KVA SKJEDDE?
Frå eit sportsleg perspektiv har også perioden me 
har vore gjennom påverka klubben. For første gong 
i historia måtte Klepp sitt kvinner-elite lag ta den 
tunge vegen ned frå Toppserien til 1. divisjon. Kva 
skjedde her? Årsakene er samansette, men ein 
hovudfaktor er at kvinnefotballen i Norge dei siste 
åra har opplevd raskt stigange økonomiske krav til 
laga som skal kjempe i toppen. For Klepp IL vart det 
også avgjerande at bruk av utanlandske spelarar vart 
tilnærma umulig i korona perioden, samtidig som 
tilgangen på Norske spelarar var svært utfordrande.

Til tross for utfordringar har perioden me har 
vore gjennom også bydd på mange positive ting. 
Det som har vore den desidert største oppturen 
for idrettslaget har vore tilbygget på Stadion, med 
byggjestart våren 2020, og innflytting hausten 2021. 
Arbeidet med nybygget har vist at dugnadsviljen i 
Klepp IL er stor, både frå medlemar og sponsorar. Og, 
me har nå eit topp moderne anlegg for styrketrening, 
regionens heftigaste e-sport senter og flotte 

fasilitetar for klubben sine tilsette og medlemar. Det 
er fantastisk å sjå at me nå trekkjer til oss mange 
nye brukarar, som tidligare ikkje har tenkt på Klepp 
IL som interessant for dei.

Nå er hausten her, med sesonginnspurt for fotballen 
og sesongstart for håndballen og turnen. Me har 
nettopp starta med basketball, og det ser lovande 
ut. E-sporten har stadig stigange aktivitetsnivå, og 
styrketreningsanlegget får fleire og fleire medlemar. 
Og, HU-laget har nettopp vore på landstreff, som 
alltid er stor sukksess.

Kort sagt så er Klepp IL tilbake til den nye normalen, 
slik me vil ha det i 2022.

Ha ein god og aktiv haust og vinter!

Helsing
Jarl Haugland
Styreleder
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Sesongen 2021/2022 har vært et år med 
opp og nedturer for håndballen. Høsten 
startet bra. Vi fikk endelig lov å trene og 
spille kamper som normalt etter ett og et 
halvt år med covid-19, smittevernregler 
og begrensinger på trening og 
håndballkamper. 

Vi fikk også arrangert Potetcup, vår tradisjonsrike håndball-
turnering i oktober. Se egen sak.

Så hadde vi en dårlig periode i desember og januar. Da ble 
det stopp i håndballaktiviteten igjen på grunn av omikron 
viruset. Når vi startet opp igjen i februar ble veldig mange 
håndballspillere smittet av omikron viruset. Det ble derfor 
et puslespill for trenere og lagleder med å utsette kamper på 
kort varsel for å få fullført seriespill. Vanligvis pleier vi være 
ferdige med seriespill i løpet av mars, men dette året hadde 
vi seriekamper helt til mai måned.

Våren har vært kjekkere. Vi fikk endelig reise på turneringer 
igjen. Ca 90 håndballspillere fra 10 år og oppover, trenere, 
lagleder og foreldre deltok på håndballturnering i Kristian-
sand 22-24 april. De som ville av yngre spillere deltok på 
Kongeparken Cup i Stavanger i mai. Jenter født 2007 deltok 
på Stord Håndballfestival i pinsehelga.

Vi fikk også arrangert håndballbasaren som er vår "offisiell 
" avslutningsfest i Turnhallen i mai. Her er det utdeling av 
medaljer til de yngste og utmerkelse til "årets spiller" for de 

eldste spillerne. I tillegg er det salg av lodd og utdeling av 
gevinster fra håndball lotteriet. Det var kjekt å endelig få lov 
å fylle turnhallen med håndballspillere og foreldre igjen etter 
en ufrivillig pause siden 2019.

Håndball basaren og Potetcup er årets viktigste dugnader. Så 
kjekt å se at folk stiller opp og bidrar både på dugnad under 
arrangementene og med loddsalg.

Ellers har vi denne sesongen hatt god aktivitet i jenteklasse-
ne. Det har vært ett eller flere jentelag i årsklassene fra 2015 
og opp til og med jenter født 2006. 2006 laget har vært et 
samarbeidslag med Voll.  På guttesiden er det dessverre ikke 
like lett å holde aktiviteten i gang. VI har hatt egne guttelag 
i klassen 2013 og 2009. I tillegg har herrelaget i 4. divisjon 
holdt koken selv om det har vært en del frafall i løpet av 
perioden med covid-19. Så vi må jobbe med å holde oppe 
aktiviteten blant guttene. 

Vi gratulerer også HU laget vårt som mottok årets mangfold-
pris fra Norges håndballforbund på håndballtinget i mai.

Vi gleder oss til en ny og forhåpentligvis covid-19 fri hånd-
ballsesong til høsten. Da satser vi på å rekruttere flere nye 
både håndballspillere, trenere og lagledere når vi starter opp 
igjen.  
 
God høstsesong fra 
 
Kristin Skjærpe 
Leder Klepp IL håndball

HÅNDBALLSESONGEN 

2021/2022
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KONGEPARKEN CUP JENTER 2013 OG 2014

HUMMEL CUP 2022

Jenter 2011

Feirer trener (J2009) Kenneth Walde sin 40 års dag 
på turneringenTurneringsliv Jenter 2009
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Etter 2 år ufrivillig pause ble det endelig 
arrangert cup på Klepp igjen. Jæren 
Sparebank Cup er for mange lag selve 
startskuddet for sesongen.

I år hadde vi 110 lag i aksjon med lag fra Øyane i nord til 
Egersund i sør. Flest lag i år hadde Riska med 11 lag i alderen 
6-10 år. 

Turneringen blir arrangert over 2 dager. 6-9 åringene spilte 
på Lørdagen og 10-11 spilte på søndagen. Gjennom hele 
helgen var hele stadion området preget fint vær og yrende 
liv. Fantastisk gøy å se så mange fornøyde folk på stadion 

God reklame for Klepp som klubb og ikke minst for bredde 
fotballen.

Denne cupen er helt avgjørende for fotball bredde og den vik-
tigste bidragsyter til at kontingenten kan holdes på dagens 
nivå!

En spesiell takk til foreldre som kom på dugnad, dommere 
(uten dere – ingen kamper) og sponsorer for premier.

Medlemmer av årets cupkomite: 
Monica Aase, Hege Herikstad Kleppe, Børge Brunes, Tove 
Borsheim Vagle og Silje Tjøtta Haga

Her er 5 unge lovende dommere på Jæren sparebank cup.

2022
JÆREN SPAREBANK CUP

 Monica Aase
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JÆREN SPAREBANK CUP
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Lørdag 19. februar inviterte 
gutter 9 våre naboklubber 
Bryne, Kåsen og Voll til en 
liten miniturnering på stad-
ion. Totalt 12 påmeldte lag, 
der alle fikk 3 kamper hver.

Dagen startet med sol og forholdsvis 
blå himmel. Stadion var full av liv å 
røre. Spente glade barn, masse flinke 
foreldre og besteforeldre som tilskuere. 
I kiosken stod Kirsti med et godt utvalg 
mat og drikke.

Etter å ha spilt i neste en time begynte 
snøen å lave ned. Det ble etter hvert et 
skikkelig snø kaos. Vi klarte ikke lenger 
se kjeglene, så vi spilte på måfå. Det 
ble mange kontrollerte og ukontrol-
lerte sklitaklinger. Vi vurderte en stund 
å droppe di siste kampene da det var 
mange blaute og kalde barn, men vi 
stod i det til siste slutt.

Etter siste spilte kamp ventet en premie 
til alle, POKAL. Pokal og kiosk er jo noe 
av det viktigste på turnering.

Tror de fleste fikk en kjekk og minnerik 
turnering di sent vil glemme.

Tusen takk til flinke klubbdommere 
som stilte på dugnad og dømte i dette 
været, å ikke minst takk til foreldre som 
leverte nydelige kaker til kiosken.

Håper vi kan arrangere dette flere  
ganger, forhåpentligvis uten snø.

Monica
Lagleder G9

MINITURNERING OG SNØKAOS PÅ STADION!

JENTER 15 ÅR PÅ TUR  
– BARE GOD STEMNING PÅ KATTEGAT CUP 2022

Sparket seg til B-sluttspillet. Samspill på og utenfor banen. Flott gjeng å reise på tur med J

Hilsen fornøyd trener Anne Gro Wiig Braut
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Vår egen Cecilie Chan representerte Norge 
under Pre Games Special Olympics i 

Berlin i juni 2022. Vi gratulerer igjen 
med velfortjent sølvmedalje til 

både utøver Cecilie Chan og vår 
egen trener Marianne Ødegård 

Rangen som var representert 
i trenerteamet. Klepp IL har 

all grunn til å være stolte av 
både utøver og trener. Cecilie 
gjennomførte med stil, sier 

trener Marianne. Det hele var 
en opplevelse for både ledere 
og spillere, et eventyr de sent 

vil glemme. Dette var «testleker» til World 
Games neste år også da i Berlin. 

Hvordan synes du det var å delta med land-
slaget i mesterskapet i Berlin, Cecilie?

Jeg synes det var en veldig stor overraske for 
meg når jeg fikk vite at jeg var 1 av de 11 som 
blir tatt ut til landslaget. Og ja, sølv med-
alje er den beste bursdag gaven jeg har fått 
noensinne 😊 

Hva var det kjekkeste med turen?

Kjekkeste? Må være å kjenne nye venner, og 
ikke minst å spille kamper på et høyere nivå. 

CECILIE CHAN BLE 

SØLVVINNER  
I SPECIAL OLYMPICS PRE GAMES

K L E P P  E N E R G I - A V T A L E N

VELKOMMEN TIL ÅRETS RASKESTE DUGNAD!

Har du ett minutt til overs – og lyst til å støtte barn og unge i Klepp IL?

Klepp Energi har inngått en kickback-avtale for alle 

Klepp IL-medlemmer som er kunder i Klepp Energi. For hvert

medlem som har Altibox Standard, vil Klepp Energi sponse

idrettslaget med 50 kr hver måned! 

Alt du trenger å gjøre er å skanne denne QR-koden for å gå til

Klepp IL sin nettside og gi din godkjenning: 

Her blir det kun bedt om standard

kundeinformasjon fra Klepp Energi.

Din registrering vil øke Klepp Energi

sitt månedlige bidrag til Klepp IL!  

Klepp Energi betaler 50 kr per måned til Klepp IL.

Klepp Energi sponser Klepp IL 3500 kr for hver nye kunde som

registrerer seg  +  50 kr per måned.

Har du Altibox fra Klepp Energi fra før?

Har du ikke Altibox fra Klepp Energi fra før?

Tusen takk for hjelpen!

kleppil.no/klepp-energi-avtalen

Les mer her:
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Etter noen kjipe år, både for Klepp sitt 
herrelag men for lokalfotballen gene-
relt er endelig sirkuset i sving igjen. Vi 
fikk riktig nok varmt opp med en kort 
høstsesong i fjor men det er først nå vi 
skal konkurrere igjen med full sesong 
og en masse kjekke lokaloppgjør.  

For herrelaget sin del så er vi fornøyd 
med sesongstarten, det hele startet 
hjemme mot seriefavoritt Madla. De 
hadde vi i kne og ledet 3-1 frem til 88 
spilte minutt, dessverre glapp seieren 
langt inn på overtid men prestasjonen 
var et bevis på hvilke steg vi har tatt 

som lag de siste årene. Fra nedrykket 
i 2019 og frem til nå har vi hele tiden 
hatt fokus på hvordan vi opptrer både 
som personer og lag, derfor er det 
ekstra gledelig å se den kameratskapen 
som utviklet seg i laget nå. En an-
nen ting vi fokuserer på i hverdagen 
er utvikling og av utvikling kom-
mer prestasjoner og av prestasjoner 
kommer store opplevelser. Selv om vi 
fortsatt er tidlig i reisen har vi allerede 
fått noen gode opplevelser sammen 
og høydepunktet i år var 19 mars, da 
vi foran 400 tilskuere slo våre gode 
naboer Frøyland etter ekstraomganger. 

Å spille foran så masse flotte små og 
store kleppfans gjør noe med oss som 
gruppe og vi håper å skape flere min-
neverdige opplevelser på Klepp Stadion 
i årene som kommer.  

Med fokus på samhold og utvikling.  

Håper vi ses på stadion!   
 
Sportslig hilsen

Ørjan Grødem og resten av  
Klepp Herre A!

Foto: Tarjei Sel Jærbladet

STATUSRAPPORT

HERRE A
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Klepp arrangerte i år kretsturnstevnet for voksne! Det deltok ca 270 gymnaster hovedsakelig fra Rogaland men med to 
besøkende tropper fra Bamble og Telemark. Dette var et flott 2 dagers stevne med turnfest og oppvisning!

KRETSTURNSTEVNET  
PÅ KLEPP

Flaggborg på kretsturnstevne.

Herretroppen i aksjon på Kretsturnstevnet på klepp i juni.

 Christopher Kaspersen
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Klepp Akademi er rekruttgruppa til Klepp 
Elite og består primært av lokale spillere i 
alderen 15-19 år. Hensikten med gruppa er å 
utvikle spillere gode nok til å ta steget opp 
på vårt førstelag. Her så har vi spillere både 
fra Klepp og resten av sørfylket. Trenere 
rundt laget er Preben Stangeland, Jarl Roth 
og Bjarte Hovland.

Kamparenaen er 2.divisjon kvinner, 
3.divisjon kvinner og J19 NM.

Klubber representert; Klepp, Voll, Bryne/
Rosseland, Randaberg, Eiger/EIK, Sandnes 
Ulf, Ålgård, Hinna, Rennesøy, Sandved, Staal 
Jørpeland, Bjerkreim og Bogafjell.

TROPPEN 2022

AKADEMIET

#90 Vibeke Fjogstad

#30 Filippa Wiig Bangsmoen #96 Hedda Helle Skadal #80 Stine Tollefsen #99 Mai-Helen Nguyen Todnem

#50 Iselin Leidland#34 June Kvamsø #37 Maria Fjelde Sel #57 Sofie Hellestø Stangeland

#47 Malin Roos #42 Marion Zakariassen #48 Ane Berland #39 Sarah Sinclair Ege

 Preben Stangeland
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#28 Lotte Fjelde #66 Ella Larsen Rygg #59 Gina Jøers#77 Julie Ovidia Hals

#55 Vanessa Madland #32 Linnea Olausson Tveit #38 Silje Bjåstad #33 Sofie Soleng Løset
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22.-24.oktober 2021 
arrangerte håndballgruppa 
den tradisjonsrike 
Potetcupen for 19. gang.

Etter at vi med tungt hjerte måtte 
avlyse Potetcup'en i 2020 på grunn av 
covid-19, var det kjekt å samle lag til 
cup i Klepphallen igjen. 72 lag fra 14 
forskjellige klubber og ca  400 barn i 
alderen 8-10år spilte til sammen 146 
håndballkamper i Klepphallen fra 
fredag ettermiddag til søndag kveld. 
Veldig kjekt med stor aktivitet i Klepp-
hallen igjen.

Kampene ble spilt på minihåndballba-
ne på tvers av en vanlig håndballbane. 
Fokus er på utvikling av ballferdighet 
gjennom hyppig ballkontakt og lek med 
ball på små flater. 

Thorir Hergeirson stilte som vanlig opp 
alle 3 dagene og ledet 30min trenings-
økter for alle som ville delta. Det er 
like fantastisk hver gang å se Thorir ha 
full kontroll på en hel håndballhall full 
av barn med hver sin ball. Det er nok 
minst like utfordrende som å trene det 
norske kvinnelandslaget i håndball. 
Stor takk til Thorir som tar seg tid til 
dette hvert år. 

Som vanlig tok Thorir seg tid til å skrive 
autografer etter treningsøktene. Det var 
det mange som satte pris på.

Vi brukte også Potetcupen som en god 
anledning til å utdanne nye barne-
håndballdommere i klubben. 18 jenter i 
alderen 14 og 15 år fullførte barnedom-
merkurs og fikk god praksis i dømming 
gjennom helga med kyndig veiledning 
av Anne Kathrine Edland.

Takk til komiteen og alle dugnadshjel-
pere som sørget for at cupen ble en 
suksess i år også.

POTETCUP

2021
 Kristin Skjærpe
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Høydepunktet er besøk av Thorir Hergeirsson, 
han signerer flittig!
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Kontakt oss
post@waagets.no 
51 42 16 94  
waagets.no

Ta kontakt på post@sorrisi.no 
eller ring 51 42 02 00 

sorrisi.no

Velkommen til regulerings-
tannlegen på Klepp! 

Ta den årlige tannsjekken hos oss. 
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«Stolt leder deler ut innsatspokalene»

INNSATSPOKALEN 2021

Siden 2015 har Per Harald Pedersen vært en av de fremste 
dugnadsheltene i Klepp Idrettslag. Per Harald står for veldig 
mye av arbeidet knyttet til vedlikehold av fotballbanene, 
samt Klepp Stadion. Under arbeidet med tilbygget på Klepp 
Stadion har han lagt ned ekstra mange timer!

Klepp Idrettslag gikk rundt også i årene før Per Harald ble 
en del av klubben, men han har siden han kom inn gjort seg 
selv uunnværlig. Klepp IL har de siste årene knyttet til seg fle-
re svært verdifulle personer i anleggsarbeidet og Per Harald 
har tatt en naturlig koordinatorrolle for det meste som skjer 
på Klepp Stadion. Ikke bare utfører han dette arbeidet med 
en meget høy standard, han gjør det med godt humør og er 
en utrolig viktig bidragsyter til det positive miljøet på Klepp 
Stadion. Per Harald snakker aldri i store ord om seg selv, men 

faktum er at hans innsats har vært kritisk for at barn, unge 
og voksne har hatt så gode fotballfasiliteter i idrettslaget de 
siste årene.

I tillegg til det «daglige» arbeidet sitter Per Harald i styret til 
Klepp Elite. Han er også den som har lagt ned flest timer som 
del av arrangementsteamet på Klepp Elite sine hjemmekam-
per de siste årene. I denne perioden har Klepp Elite vunnet 
konkurransen om beste arrangør i Toppserien, en honnør 
Per Harald skal ha majoriteten av æren for. Kunstgressdekket 
på Klepp Stadion, lagt i 2014, har høstet lovord fra Norges 
Fotballforbund for sitt vedlikehold, en attest til Per Harald 
sin nøysomhet og grundighet i arbeid han tar for seg.

Hele idrettslaget, ansatte og frivillige, skylder Per Harald en 
stor takk for hans innsats for klubben og vi håper å ha han 
med på laget i mange år til!

PER HARALD PEDERSEN

Frode har i flere år jobbet aktivt for å “få gang” på bygging av 
tilbygg til Klepp Stadion, med plass for nye aktiviteter som 
styrketrening og esport, samt utvidede kontor, møterom og 
sosiale rom.

Og, når det etterhvert ble oppstart av byggeprosjektet, har 
Frode vært primus motor i byggekomiteen. I denne rollen 
har Frode lagt ned et enormt arbeid som inkluderer planleg-
ging, oppfølging av leverandører, byggeledelse, organisering 
av dugnad, dugnadsjobbing på bygget, osv. Gjennom sin 

bygg-kompetanse og erfaring, og ved hjelp av sitt drivende 
engasjement, er Frode den viktigste årsaken til at bygget nå 
er ferdig. Og, vi har fått et fantastisk bygg som skaper ny ak-
tivitet for nye og gamle medlemmer. Samtidig som klubbens 
ansatte og frivillige har fått en helt ny hverdag.

Parallelt med arbeidet med Stadion tilbygget har Frode 
gjennom mange år vært medlem i gruppestyret for Fotball 
Bredde, og som fast møtende varamedlem til hovedstyret i 
Klepp IL. Idrettslaget takker for et fantastisk engasjement 
gjennom mange år.

FRODE STANGELAND

KLEPP IL SIN INNSATSPOKAL FOR 2021 GIKK TIL 2 HEDERSMENN:

Thomas Langholm Engen
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HELT NYE

MAZDA  CX-60 
PLUG-IN HYBRID

Mazda CX-60 er en firehjulsdrevet SUV med førsteklasses kjøreegenskaper. Den er rikelig 

utstyrt fra start med et godt utvalg av sikkerhetssystemer og et romslig interiør som oser kvalitet og 

komfort. App-styrt kupévarmer, parkeringssensor foran og bak og mulighet for tilhengervekt på inntil 

2500 kg er komfortabelt og praktisk. Med elektrisk rekkevidde på inntil 63 km kan du selv velge om du 

vil kjøre helt elektrisk, med bensin eller en kombinasjon. Forhåndsbestill i dag!  

JAPANSK HÅNDVERK

LANSERINGSKAMPANJE  PRIVATLEASING FRA 3.499,- PR MND*

LANSERINGSKAMPANE

PRIVATLEASING MED 

3-ÅR SERVICEAVTALE

Fra-pris inkl. frakt/lev. Startleie inkl etablering 103.244,- Månedsbeløp 3.499,- termingebyr på 119kr tilkommer. Avtaleperiode 36mnd//60.000km, Totalkostnad 
229.172,- Komb. kjøring: Drivstofforbruk 1,5 l/100 km, strømforbruk 23 kWh/100 km (el. rekkevidde inntil 63 km), CO2-utslipp 33 g/km og NOx 45 mg/km. WLTP 
typegodkjenningsstandard. Faktisk el. rekkevidde avhenger bl.a. av kjørestil, hastighet, kjøreforhold, komponenter som bruker strøm m.m. Alle nye Mazda personbiler selges 
med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. 8 år/160 000 km 
garanti på høyspenningsbatteri. Avbildet modell kan avvike fra priseks. Forbehold om trykk/skrivefeil.

Kverneland Bil Mazda Bryne 
Kenneth Walde 
Tlf. 930 32 372 
Email. kenneth.walde@kvernelandbil.no
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Alle som stilte fra Klepp i Sandefjord! 8 fra mixen, 
5 fra herretroppen, 10 fra dameturnen og 2 som 
var med kretstroppen til Rogaland på Gym for Life.

Det var 800 deltagere på et varmt og flott arrangement der. 
Klepp stilte med fellestropp og særtropp (mixen) samt deltok 
på lær på stedet. Vi hadde også 2 stykker fra klepp med på 
kretstropp i Gym for Life konkurransen og vant bronseme-
dalje.

LITT FRA BARNAS 
TURNFESTIVAL 

PÅ ÅKRA!

Då va tiå her igjen for vårens vakreste eventyr, nemligt Bar-
nas Turnfestival! Denne gangen reiste me langt avsted, heilt 
til Åkra, me hadde leid inn buss for anledningen og til min 
store glede fekk me alle me oss av ferjå og! Dagen starta me 
innsjekk på skulen me skulle sova på, masse aktiviteter samt 
trening på lørdagen på dans, eller BBB (bra, bedre, best) og 
Salto. På lørdagen va det endelig duka for disko og litt aktivi-

teter før det va tilbake til skulen for å endelig sova i sovepose 
igjen. Søndagen stilte alle opp på lær på stedet (en dans som 
alle lærer samtidig på stedet) så stilte vi opp til defiliering, 
sang og turna oss igjennom gatene før oppvisning stod for 
tur! Hadde ei knallkjekke helg å eg vil tåra å påstå at alle 
hadde det jilt, men va litt godt å komma heim igjen.

 Lene Kaspersen



 19

HELT NYE

MAZDA  CX-60 
PLUG-IN HYBRID

Mazda CX-60 er en firehjulsdrevet SUV med førsteklasses kjøreegenskaper. Den er rikelig 

utstyrt fra start med et godt utvalg av sikkerhetssystemer og et romslig interiør som oser kvalitet og 

komfort. App-styrt kupévarmer, parkeringssensor foran og bak og mulighet for tilhengervekt på inntil 

2500 kg er komfortabelt og praktisk. Med elektrisk rekkevidde på inntil 63 km kan du selv velge om du 

vil kjøre helt elektrisk, med bensin eller en kombinasjon. Forhåndsbestill i dag!  

JAPANSK HÅNDVERK

LANSERINGSKAMPANJE  PRIVATLEASING FRA 3.499,- PR MND*

LANSERINGSKAMPANE

PRIVATLEASING MED 

3-ÅR SERVICEAVTALE

Fra-pris inkl. frakt/lev. Startleie inkl etablering 103.244,- Månedsbeløp 3.499,- termingebyr på 119kr tilkommer. Avtaleperiode 36mnd//60.000km, Totalkostnad 
229.172,- Komb. kjøring: Drivstofforbruk 1,5 l/100 km, strømforbruk 23 kWh/100 km (el. rekkevidde inntil 63 km), CO2-utslipp 33 g/km og NOx 45 mg/km. WLTP 
typegodkjenningsstandard. Faktisk el. rekkevidde avhenger bl.a. av kjørestil, hastighet, kjøreforhold, komponenter som bruker strøm m.m. Alle nye Mazda personbiler selges 
med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. 8 år/160 000 km 
garanti på høyspenningsbatteri. Avbildet modell kan avvike fra priseks. Forbehold om trykk/skrivefeil.

Kverneland Bil Mazda Bryne 
Kenneth Walde 
Tlf. 930 32 372 
Email. kenneth.walde@kvernelandbil.no

HELT NYE

MAZDA  CX-60 
PLUG-IN HYBRID

Mazda CX-60 er en firehjulsdrevet SUV med førsteklasses kjøreegenskaper. Den er rikelig 

utstyrt fra start med et godt utvalg av sikkerhetssystemer og et romslig interiør som oser kvalitet og 

komfort. App-styrt kupévarmer, parkeringssensor foran og bak og mulighet for tilhengervekt på inntil 

2500 kg er komfortabelt og praktisk. Med elektrisk rekkevidde på inntil 63 km kan du selv velge om du 

vil kjøre helt elektrisk, med bensin eller en kombinasjon. Forhåndsbestill i dag!  

JAPANSK HÅNDVERK

LANSERINGSKAMPANJE  PRIVATLEASING FRA 3.499,- PR MND*

LANSERINGSKAMPANE

PRIVATLEASING MED 

3-ÅR SERVICEAVTALE

Fra-pris inkl. frakt/lev. Startleie inkl etablering 103.244,- Månedsbeløp 3.499,- termingebyr på 119kr tilkommer. Avtaleperiode 36mnd//60.000km, Totalkostnad 
229.172,- Komb. kjøring: Drivstofforbruk 1,5 l/100 km, strømforbruk 23 kWh/100 km (el. rekkevidde inntil 63 km), CO2-utslipp 33 g/km og NOx 45 mg/km. WLTP 
typegodkjenningsstandard. Faktisk el. rekkevidde avhenger bl.a. av kjørestil, hastighet, kjøreforhold, komponenter som bruker strøm m.m. Alle nye Mazda personbiler selges 
med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. 8 år/160 000 km 
garanti på høyspenningsbatteri. Avbildet modell kan avvike fra priseks. Forbehold om trykk/skrivefeil.

Kverneland Bil Mazda Bryne 
Kenneth Walde 
Tlf. 930 32 372 
Email. kenneth.walde@kvernelandbil.no



20 

2022 - FRIVILLIGHETENS ÅR

Vi kjenner følelsen. Med                        fra Klepp Energi får du tilgang
på alle Premier League-sendingene ved kjøp av V premium eller
strømmetjenesten Viaplay Total. God kamp!

Les mer på klepp-energi.no

HAR DU OGSÅ
FOTBALLFEBER?

Å JA, DET BLIR NOK EN DEL FOTBALL 
PÅ SKJERMEN TIL HØSTEN OGSÅ!

Alf Inge Jåtten, bedre kjent som «Ini», har dømt 
fotball-kamper for Klepp IL i hele 42 år. I november i 
fjor fikk Ini en dommerutmerkelse som henger høyt 
og sitt bevis på at han ble æresmedlem i Jæren Fotball-
dommerlaug 2021. Vel fortjent og gratulerer med en 
fantastisk dommerkarriere så langt. Nå kjemper han 
selv en kamp utenfor banen før han kan dømme for 
fullt igjen. Alle vi i Klepp IL gleder oss til å se deg mer 
på banen igjen!

ÆRESMEDLEM 
I JÆREN FOTBALL-
DOMMERLAUG 2021

Årets unge loddselger er Marthe Mæle Storhaug. 
Hun solgte hele 12 loddbøker til håndballbasaren 
i vår. Og i tillegg vant hun fortjent fruktkorgen fra 
Coop Mega. Fantastisk innsats av henne 😊

ÅRETS UNGE 
LODDSELGER
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I år som i fjor rekordmange påmeldte unger til Tine Fotballskole på Klepp Stadion, hele 110 stk i år.

Flott stemning, heldig med været, zumba med Sam, flinke instruktører fra A-lag, Juniorlag, G16 og 
motiverte deltakere gir fotballglede.

En herlig lavterskel og miljøskapende fotballskole for alle unger fra 6-12 år uavhengig av nivå. Supert 
opplegg av trenere fra egen klubb på herre siden. Bra jobba!

Stemningsrapport via bilder her:

2022 - FRIVILLIGHETENS ÅR

TINE
FOTBALLSKOLE

Klepp 26-27 August

22 
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Etter ett par merkelige år med korona 
restriksjoner og begrensa aktivitetsnivå 
er vi dette året endelig tilbake til en nor-
mal sesong igjen. Det er veldig gledelig 
for alle som er glad i fotball og Klepp, 
men ikke minst for alle spillerne som 
igjen kan spille fotball uten å tenke på 
meteren. I skrivende stund så er alle 
lagene i Fotball bredde halvveis i seri-
espill og nettopp startet høstsesongen. I 
Klepp er vi heldige som kan tilby gode 
treningsforhold på tre flotte kunstgress 
baner i tillegg til en grasbane. Det gjør 
at de fleste lagene får trent mye i tillegg 
til faste tider for kamper som passer med 
terminlisten. 

Vi var litt spente i forkant av sesongen hvor mye korona situasjo-
nen hadde påvirket antall lag, men heldigvis har vi ikke opplevd 
stort frafall og med noen få unntak så stiller vi lag i alle klasser 
i barne- og ungdomsavdelingen. Der er noen kull som er veldig 
store, spesielt i noen av de minste årsklassene som viser at det 
rekrutteres godt nedover. I tillegg så er den største gruppa vi har 
gutter 15/16 som er slått sammen til en gruppe og de stiller faktisk 
tre 11’er lag i serien noe som er imponerende. 

Etter noen år med korona restriksjoner og uten cup så kunne vi 
endelig andre helgen i april arrangere Jæren Sparebank cup igjen. 
Dette er ett veldig viktig arrangement for Klepp Idrettslag med 
yrende liv på stadion over to dager der både spillerne og tilskuerne 
som besøker Klepp stadion denne helgen står igjen med flotte 
opplevelser. Dette året var det ca 100 lag påmeldt, litt lavere enn 
før korona, men likevel ett godt antall gitt at der er en stund siden 
forrige gang. Jeg vil benytte anledning til å takke alle som har vært 
med i komiteen og lagt ned mange timer for at dette arrangemen-
tet skal bli en suksess og en viktig inntektskilde for Fotball Bredde.

I tillegg så arrangerte vi Tine fotballskule siste helgen i august og 
med over 120 påmeldte og strålende vær så ble dette ett vellykket 
arrangement. Vil rette en takk til Monica Aase og Ørjan Grødem 
som organiserte dette samt til de som var med og hjalp til og ikke 
minst til instruktørene fra Herre A, juniorlaget og G16.

Når det gjelder herrelaget så jobbes det godt både med å etablere 
laget i øvre del av 4.divisjon og å utvikle spillerne. Vi har ett enga-
sjert trener team med hovedtrener Ørjan Grødem i spissen som 
har hatt med seg Fabriece Sumuni og Roderic Van Iwaarden som 
assistent trenere og Magnus Håland som keepertrener. I tillegg 

har Espen Nygård vært sportslig leder der oppgavene er å følge opp 
spiller logistikken samt sikre en rød tråd fra a-laget og videre ned 
til de eldste ungdomslagene. I sommer måtte Fabriece dessverre gi 
seg, men vi har vært så heldige å få inn Ole Hjelmhaug som går inn 
i rollen som sportslig leder og skal samtidig bidra på treningsfeltet 
med sin erfaring. Vi fikk i vinter inn flere nye unge spennende spil-
lere som er treningsvillige, motiverte og har en god holdning. Det 
førte til god kvalitet og oppmøte på trening i vinter og vi begynte 
sesongen veldig bra og var helt oppe og kjempet i toppen. Men det 
er en sterk avdeling og de siste kampene før sommeren gikk det 
litt trådt. Det har også vært en del utskiftninger i troppen grun-
net blant annet skulegang, men heldigvis har det den siste tiden 
kommet inn noen nye spillere, både unge lovende og noen mer 
etablerte i tillegg til at noen av de lovende fra 2006 kullet har tatt 
steget opp noe som er veldig gledelig å se. I skrivende stund så 
ligger vi midt på tabellen og målet er å holde på denne plassen og 
kvalifisere oss for NM spill neste år.

Eller så vil jeg nevne at Magnus Håland har jobbet veldig hardt for 
å få på plass keepertrening i klubben. I tillegg til å trene målvak-
tene for a-laget, junior og G16 så har han bidratt til at vi startet opp 
trening for keeperne i aldersgruppen 10-13 år i mai. Dette fungere 
bra med gode tilbakemeldinger fra de som deltar. Jeg syns dette er 
ett flott tiltak og noe som jeg har stor tro på vil bidra til at Klepp 
får ett godt miljø for utvikling av keepere.
 
Jeg vil med dette ønske alle lag lykke til med sesongen 2022. Vi sat-
ser på at alle får mange kjekke og spennende opplevelser enten på 
Klepp stadion, treningsbanen, sentralidrettsanlegget eller rundt på 
alle de flotte andre anleggene i distriktet. Jeg håper at alle som liker 
fotball fortsetter å møte opp på stadion eller sentralidrettsanlegget 
for å følge alle lagene våre, ikke bare våre seniorlag, men også for å 
se aldersbestemte kamper. Der er nesten ikke en dag uten kamper 
eller aktivitet og i tillegg er der som regel alltid kaffe og mange å 
snakke med i det flotte anlegget som vi nå har fått.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle lagledere og trenere som 
stiller opp og legger forholdene til rette slik at alle de små og 
håpefulle som ønsker å ha det kjekt på fotball banen kan komme 
på trening hver uke og spille kamper. Her vil jeg også nevne at 
Hovedstyret i idrettslaget har bestemt at fra august så kan alle 
som er trener eller lagleder i Klepp trene gratis på det nye trenings-
senteret på stadion under forutsetning at man er medlem i Klepp 
idrettslag enten aktiv eller støttemedlem (viser til informasjon 
som ble lagt ut på FB siden). Personlig så syns jeg dette er ett veldig 
godt tilbud og jeg håper at mange vil benytte seg av dette. 

Sportslig hilsen

Torleiv Håland
Leder Fotball Bredde

Lyse har et stort hjerte for barn og unge. Derfor støtter vi opp om engasjement og aktiviteter  
i våre 14 eierkommuner. Hvert år deler vi ut over en million kroner til lag og foreninger gjennom  
Lyse Spirer. Og vinnere eller ei: Tusen takk til alle dere som bidrar til en meningsfylt oppvekst  
for barn og ungdom gjennom et mangfoldig fritidstilbud. 

spirer.lyse.no 
/spirer

Alltid på. For barn og unge.

Søk støttemidler 
til laget ditt
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Telefon 915 03290 | jaerensparebank.no

Du blir større i en mindre bank
Vi kjenner nabolaget, bygda di og 
byen din. Jo mer vi vet om dine
behov, jo bedre kan vi hjelpe.

Hvorfor velge 
Jærens eneste 

lokalbank?
Rask respons 
og fjåge folk
Alle kan tilby alt. 
Men bare vi har våre folk. 
Hos oss møter du mennesker, 
ikke roboter. 

Vi deler overskudd med deg
Alle får kundeutbytte: Om du er privatperson, 

bonde eller bedrift. Om du har mye eller  
lite i lån og innskudd. 

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

Jærsk business er vår business
Vi har et bredt og godt tilbud til 
små og mellomstore nærings- 
kunder. Fem rådgivere vier all 
tid til landbruket.

Telefon 915 03290 | jaerensparebank.no

Du blir større i en mindre bank
Vi kjenner nabolaget, bygda di og 
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at Klepp, Time, Hå og 
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Jærsk business er vår business
Vi har et bredt og godt tilbud til 
små og mellomstore nærings- 
kunder. Fem rådgivere vier all 
tid til landbruket.

BASISTRENING MED TOM
Vi har hatt tilbud om basistrening i Klepp IL gjennom 
mange år, nå er vi godt i gang igjen med enda flere 
grupper og treningen foregår nå i det nye flotte tren-
ingssenteret på Stadion.

Det er felles basistrening for deltakere både innen fotball, håndball og turn 
sammen. Vår egen håndballtrener Tom Zacharski er instruktør her. Her trener 
han ungdommen før skolestart, kjekt å se mange spreke og morgenfriske  
ungdommer starte dagen her hos oss.

Tirsdager kl. 07.00-07.45 • Jenter/gutter 10-12 år
Torsdager kl. 07.00-07.45 • Jenter 13-16 år
Fredager kl. 07.00.07.45 • Gutter 13-16 år

Basistrening kan defineres som generell og/eller spesifikk utvikling av utholden-
het, styrke, hurtighet, bevegelighet, spenst, koordinasjon og psykiske egenskaper 

som ligger til grunn for ferdighetsutviklingen i ulike idretter. 
Denne typen trening gjøres dermed for å skape et helhetlig  
treningsgrunnlag for å utøve en idrett.

For å skape et godt treningsgrunnlag er basistrening viktig. Det 
vil gi deg en allsidighet som virker skadeforebyggende, det kan 
hjelpe deg til å bedre prestasjonen i en idrett.

Usikker på hva basis er og interessert i å teste eller melde deg på, 
send mail til herdis.bjerkeset@kleppil.no

Disse to gode karene fikser det meste og 
alltid med et smil om munnen 😊

Per Harald Pedersen og Jarl Lindseth gjør en fantastisk  
dugnadsinnsats her i Klepp Idrettslag når det gjelder ved-

likehold av hus, bane og anlegg, bestilling/ trykking av utstyr 
og kamparrangement, samtidig er de viktige og positive 
bidragsytere til det gode miljøet på Klepp Stadion.

MR OG MR KLEPP STADION
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Vi deler overskudd med deg
Alle får kundeutbytte: Om du er privatperson, 

bonde eller bedrift. Om du har mye eller  
lite i lån og innskudd. 

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

Jærsk business er vår business
Vi har et bredt og godt tilbud til 
små og mellomstore nærings- 
kunder. Fem rådgivere vier all 
tid til landbruket.
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Litt om deg selv og din familie: 
Født og oppvokst på Nærbø sammen med mor, far og store-
søster. I oppveksten ble turn min første idrettserfaring, 
men håndballen tok fort overhånd. Nærbø var et fint sted 
å vokse opp, men da jeg som ung voksen møtte mannen 
i mitt, ble det flytting til gårdsbruk på Varhaug, bryllup 
og senere 4 barn, og alt som følger med. På gård blir man 
naturligvis glad i gårdens firbente, og godt påvirket av bon-
den i heimen, fikk alle interesse for kalve- og kumøstring, 
med meg ringside med skjortestryking og alt som hører 
med. Jærmessa, Dyrsku`n i Seljord, og Landskuet i Herning 
var årets høydepunkt i mange år. At familien har kunnet 
enes om en interesse på denne måten, tror jeg det er mye 
god læring i, og det å jobbe i «team» har gjort oss til en mer 
sammensveist familie. Læren om ansvar og viktigheten av 
å ta godt vare på dyr, tror jeg gjør alle ansvarlige og til flotte 
omsorgspersoner. Foruten «ku-galskapen», som har avtatt, 
er vi en travel familie og med mange jern i ilden, og selv om 
noen har flyttet ut, har vi gode og nære relasjoner.

Fortell litt om jobben din (som privatperson) og hvor 
du jobber:
Jeg jobber i administrasjonen hos Aarsland Stål og Lakk AS 
på Vigrestad, som i hovedsak driver med pulverlakkering. 
Som relativt nyansatt er det fremdeles mye nytt å sette seg 
inn i, selv om min forrige jobb i stor grad bestod i mye av 
det samme. Nye rutiner og programvarer trenger litt tid til å 
«sette seg». Jeg har blitt godt mottatt, og trives så langt med 
både jobben og kollegaene.

Du har vært med lenge som frivillig i Klepp IL – hva 
holder motivasjonen opp?
Udiskutabelt spillerne, de er bare helt enestående! Da spørs-
målet vedr. HU Klepp, helt tilfeldig kom på banen, takket 
jeg, etter noe betenkingstid, ja til å være med som trener 
sammen med bestevenninnen min Lisbeth. Jeg kunne ikke 
helt se meg selv i den rollen, med Lisbeth hadde tilsvarende 
erfaring, og kjente noen av spillerne fra før, så vi satte i 
gang med friskt mot. Dessverre måtte Lisbeth gi seg for ca 
3 år siden. Jeg følte meg «ikke ferdig» og fortsatte derfor 
på egenhånd. Det er ca 11 år siden jeg startet som trener, 
og fremdeles er det en givende jobb, hvor jeg føler jeg får 
mer enn jeg gir. Spillerne er en fantastisk gjeng som jeg har 
blitt enormt glad i.  Mange av spillerne har vært med siden 
starten i 2008, og det er ikke mange idretter som kan enes 
med spillere av begge i kjønn, i «alle» aldre, der til og med 
pensjonistene trener jevnlig. Med tanke på de utfordringer 
mange av disse har i bunn, er det imponerende hva de får 

til, de er noen fantastiske forbilder! At Klepp IL legger godt 
til rette for lagets ve og vel bidrar også til å holder motiva-
sjonen oppe, og en ekstra vitaminpiller er jo at spillergrup-
pen holder seg stabil med antall spillere, som pr. dags dato 
teller 3 lag.

Hva er oppgavene dine i dag som trener for HU-laget?
Foruten å trene laget hver fredag, ligger det en del adminis-
trative oppgaver bak. Mye skal planlegges i forbindelse med 
kamper, turneringer samt andre arrangementer i laget, og 
mye informasjon skal ut til spillere/foresatte. Heldigvis har 
jeg god hjelp av Ingve Tullin Haugland, som tar hånd av det 
meste av utstyr og drakter mm. Ellers er jeg takknemlig for 
at Oddrun Sveinsvoll stiller opp på kampdager ved behov. 
Herdis i administrasjonen er også gull verdt. Selvpålagt hol-
der jeg også liv i vår egen facebook-gruppe (HU Klepp), som 
viser hva vi driver med og hva som skjer i laget, legg oss 
gjerne til.

Bli bedre kjent med - 
MARIANNE

Hun vant prestisjetung 
håndball-pris for engasje-
mentet sitt tidligere i år, 

Årets Mangfoldpris tildelt 
av Håndballtinget.
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Personalia:

Navn: Marianne Ødegård Rangen

Alder: 54 år

Bosted: Varhaug

Sivilstand: Gift med Sigmund

Barn: Lene Iren (32), Svein Tore 
(30), Siv Hilde (27) og Lars Kåre (22) 
og mormor til Ingebjørg Olava (4) 
og Anna Mariell (2)

Jobb: Nyansatt i administrasjonen 
hos Aarsland Stål og Lakk AS 

Tidligere jobber: Arild Auestad 
Montasje i 34 år (inntil nylig) 

Verv: Kasserer i Hå Senterparti

Interesser: Familie, HU-laget, 
kalligrafi 

Favoritt mat: Den jeg får ferdig 
servert smaker best, men vanske-
lig å velge ut en rett, det betyr mer 
hvem jeg spiser den med J

Favoritt sport: Håndball

Laget i ditt hjerte (utenom 
Klepp): Nærbø, hvor jeg vokste 
opp og spilte håndball (keeper) 
gjennom hele oppveksten. Jeg har 
bare gode minner fra den tiden, 
som selv den gang var en veldreven 
gruppe med to ildsjeler i spissen, 
Bodil og Torger Edland, de gjorde 
en formidabel jobb. Veldig stas å 
følge Nærbø fra sidelinjen nå, det 
er imponerende hva de har fått til.

Hva ser du på som den viktigste oppgaven/utfordrin-
gen for idrettslag/frivillige organisasjoner fremover 
i tid?
Mange idrettslag har mistet mange medlemmer i korona-
tiden. Den viktigste oppgaven må være å få medlemmene 
som falt av tilbake i laget. Vi i HU Klepp har heldigvis ikke 
mistet spillere utover det som normalt kunne forventes.
Hva brenner du for i klubben? At alle som har lyst å spille 
tilrettelagt håndball skal få vite om muligheten er viktig for 
meg, og hadde jeg vært innbygger/politiker i Klepp, hadde 
jeg brent for ny hall/flerbrukshall i Klepp. Få vet at vi i HU 
Klepp er direkte berørt av mangel på dette, vi får nemlig 
ikke spille hjemmekamper fordi Klepp ikke kan tilby «dob-
belt-hall».  

Har du en oppfordring til Klepp IL sine medlemmer / 
Klepp sine innbyggere?
Engasjèr dere i laget som frivillig, utøver eller ansatt, og du/
dere vil garantert høste erfaringer som er nyttige å ha med 
seg på veien videre, det er en vinnvinn-situasjon!

Til slutt vil jeg takke de fantastiske sponsorene vi har med 
oss inn mot HU-laget som er Hatteland Elektriske, Jæren 
Industripartner, Auestad Montasje og Farstad Catering.

Tusen takk for uvurderlig støtte gjennom mange år!
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Høsten 2021 kunne vi endelig flytte inn i nybygget ved Klepp Stadion. Idrettslaget job-
bet flere år med forberedelser og planlegging av bygget, med Frode Stangeland som 
primus motor og ildsjel. Vi har fått et moderne bygg av høy kvalitet som gir oss helt 
nye muligheter til å trekke til oss nye medlemmer. De viktigste funksjonene i bygget 
er et topp moderne styrketreningsanlegg, regionens beste e-sport anleggnye møte-
rom og kontorer. I tillegg til nybygget har prosjektet også gjennomført renovering av 
kjøkken / utsalgsområde og bygget nytt sosialt rom i det eksisterende stadionbygget.

NYBYGGET  
PÅ STADION

FACTS
• Byggestart: juni 2020
• Innflytting: november 2021
• Nytt areal: ca 800 m2
• Renovert areal: ca 100 m2
• Byggekostnad: ca 10  000  000 kr eks mva
• Byggeleder, Klepp IL: Frode Stangeland
• Byggeleder, SL Mekaniske: Henning Dyskeland

DUGNADSINNSATS
• 2 454 dugnadstimer er utført
• Estimert verdi av dugnad er ca 1  200  000 kr
• Over 150 personer har deltatt

LEVERANSER FRA SPONSORER 
• Bettikon
• Schmidt Kjøkken 
• Show off
• Klepp Energi
• Lillleland AS
• Aarsland Møbelfabrikk
• Velde Pukk AS
• Klepp Spesialtransport
• Lie Ventilasjon AS
• Fargerike Bygg/Miljø AS
• Brann og Rømning AS
• Sandven & Aase Rør AS
• Jæren Sparebank
• Alfa Safe Utleie
• Velde Asfalt

• Brødrene Medalen AS
• Hatteland Elektriske AS
• COOP Klepp SA
• Westco Miljø
• Timeit
• Norengros
• Leikvoll Kjerneboring AS
• Lie Blikk AS
• Rebuild
• Aarsland Møbler
• Treprosjekt AS
• Noova
• Gosh Respond
• Proclean

Og stor takk til byggeleder, SL Mekaniske Henning 
Dyskeland og byggeleder, Klepp IL  Frode Stangeland. 
Fantastisk innsats!
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Litt om meg Travel kar fra vigrest, som 
trives godt når ting skjer rundt seg. Mange 
baller i luften både hjemme og jobben. 
Gift med Camilla som driver PT - vi er en 
aktiv familie. 4 fotballgalne unger, 3 jenter 
og 1 gutt. Leeds er klubben i hjerte, tett 
bak kommer Vigrestad og Klepp IL.  En 
lang historie kort, Aarsland møbelfabrikk 
er en av landets ledende produsenter av 
kvalitetsrike kontor- og skolemøbler, med 

siste tilvekst er kjøkkenproduksjon. Vi har 
produksjon på Vigrestad. I dag er det fjerde 
generasjon som driver møbelfabrikken. 
Bedriften har 100års jubileum i år - 
familien Aarsland har sendt bedriften 
videre fra generasjon til generasjon. Eg 
er veldig takknemlig for tiden i Klepp, 
bedriften har fått bidratt med møbler og 
blitt kjent med masse kjekke mennesker. 
Klepp er en fantastisk klubb.

ERIK JONAS AARSLAND 
vart me kjent med i 2020. En fantastisk kjekk kar som 
har bidratt med flotte kvalitetsmøbler til vårt nybygg.

Tor Atle Normann fra Schmidt Kjøkken har levert nytt kjøkken.

Og Einar jobber knallgodt på den flotte pulten fra Aarsland Møbelfabrikk.Vegar Hermansen fra Show Off har foliert og laget skilt 
i mange varianter til nybygget.

Ola Hegrestad fra Treprosjekt har møblert det nye møterommet vårt.
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Sammen med Rosenborg (tidligere 
Trondheims-Ørn) og LSK Kvinner 
(tidligere Team Strømmen) er vi det 
laget i Norge som har vært med i 
den øverste ligaen for kvinner siden 
oppstarten av nasjonal serie i 1987. 
2021-sesongen endte dessverre med et 
historisk nedrykk, som gjør at vi dette 
året spiller i 1. divisjon.

Korona
Selv om vi var ett av få lag i landet som fikk drive 
med «vanlig» fotballtrening og spille kamper under 

koronapandemien gikk det på bekostning av andre ting. 
Spillergruppen og trenerteamet var under en svært streng 
protokoll som blant annet gikk ut over alt annet sosialt 
samvær. Dette gjaldt både familie og venner. Under de 
strengeste periodene fikk ikke spillerne lov til å gå på 
dagligvarebutikken selv.

Utskiftninger
Det har vært mange utskiftninger i Elite-troppen de siste 
par årene. I 2022-utgaven ser vi at det har skjedd et 
generasjonsskifte når de aller fleste spillerne våre nå er 
under 20 år. De utenlandske spillerne har forsvunnet og inn 
har det kommet en gjeng med lokale unge talenter. Dette 
håper vi kan være med på at flere av spillerne blir i en lengre 
periode i klubben og at vi får dannet en god stamme for de 
kommende årene.

- KLEPP ELITE -

HISTORISK NEDRYKK

TROPPEN 2022

#1 Oda Maria Hove Bogstad #2 Helene Broch #5 Tiril Espedal Flokketveit#3 Ida Hetland Pedersen

#6 Vilde Bakke-Andersen #7 Ingeborg Lye Skretting #8 Ingrid Synnøve Nødland #9 Kaja Karlsen

 Hege Hansen
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#17 Ingrid Rame

#22 Cecilie Mjelde

#10 Sofie Bjørnsen #11 Anette Snørteland Jensen

#19 Hege Hansen

#23 Mia Fedøy

#20 Ine Mauland Tveit

#25 Susanne Vistnes

#21 Tilja Ellingsen

#26 Amalie Kolnes

#13 Maria Min Xiu Sørenes #15 Malin Thrane Måland

Hovedtrener: Owe Salvesen

Assistenttrener: Kenneth Eidsaunet

Medtrener: Ove Sele

Medtrener: Asgeir Kleppa

Keepertrener: Lars Moe Billington

Medisinsk koordinator: Astrid Grøttå Ree

Turnusfysioterapeut: Maria Hiim

Lagleder: Jarl Aas

Mentaltrener: Roar Fjeldheim

Utviklingssjef: Preben Gausland Stangeland

TRENERTEAM /  
STØTTEAPPARAT 
2022
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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.



 37

2022 - FRIVILLIGHETENS ÅR

Et av Klepp IL`s strategiske mål 
og tiltak mot 2022 når det gjelder 
anlegg, var at Klepp IL skulle 
etablere styrketreningsanlegg og den 
målsettingen er vi godt i mål med. 
Vi åpnet eget treningssenter på Klepp Stadion, i november 
2021. Det er et selvbetjeningsstudio med tilgang via app. 
Senteret er et tilbud til medlemmer av Klepp IL, så vel 
ungdommer, eldre, aktive og til andre utenfor klubben 
som vi håper vil tegne medlemskap her. Vi ønsker 
å tiltrekke oss nye medlemmer gjennom ny satsing 
på både treningssenteret og e-sport. Og med meget 
konkurransedyktig priser, er det et lavpris tilbud og 
selvfølgelig en enda bedre fordel for de som allerede er 
aktive i klubben. Alle må betale medlemskap i Klepp IL og 
tegne medlemsavtale for å bruke treningssenteret. Slik at 

nye brukere må bli medlem av Klepp IL. Aldersgrensen er 
satt til 15 år.

Vi hadde en gedigen dugnad med å skru og montere 
utstyret her. Fantastisk innsats av medlemmer med 
foresatte, venner og familie som hjalp oss å komme i mål.

Tanken er også å være et samlingspunkt for unge og 
voksne, i et sunt treningsmiljø. Klepp IL ønsker å utvikle og 
styrke tilbudet til våre medlemmer og samtidig få til mer 
aktivitet på Klepp Stadion. Det vil bli høyt fokus på trivsel og 
glede ved trening. 

Hele nybygget som treningssenteret er en del av, er et viktig 
steg i riktig retning for å bygge en sterkere klubbkultur 
også. Med mer aktivitet håper vi å skape et miljø med Klepp 
Stadion som møtested, og ikke minst tilhørighet til Klepp IL. 

Ønsker du å høre mer om tilbudet eller melde deg inn ? 
Send mail til trening@kleppil.no

DET NYE FLOTTE
TRENINGSSENTERET VÅRT!

 Herdis Bjerkeset
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Høsten 2019 startet Klepp IL eSport 
som ny avdeling i idrettslaget. 
Oppstarten av tilbudet kom først og 
fremst som følge av den strategiske 
målsetningen: Idrettslaget skal jobbe 
med tilbud som tiltrekker seg nye 
målgrupper.
En klubbstrategi må bety noe og et samlet styre og 
administrasjon må arbeide iherdig for at denne skal bli 
realisert. Idretten er i stadig endring og selv om tradisjonelle 
idrettsformer selvsagt fortsatt dominerer er idrettslag nødt 
til å se mot nye målgrupper og interessefelt for at vi skal 
bety noe for alle barn, unge og voksne i Klepp Kommune. 
eSport skal i Klepp Idrettslag være et supplement, ikke et 
substitutt, for tradisjonell trening!

Våren 2019 ble det kjøpt inn gaming utstyr og leid lokaler av 
Coop Klepp. I lokaler som ikke var våre egne og med en helt 
ny aktivitet var det viktig for idrettslaget med en myk start 
hvor vi hele veien har vært opptatt av å lære oss kulturen 
og mekanismene som er viktige for gamere, uavhengig av 
ambisjonsnivå og bakgrunn.

Høsten 2021 åpnet vi det nye tilbygget på Klepp Stadion, 
600 kvadratmeter med styrketreningsrom, eSport senter, 
kontorer og møtelokaler. eSport senteret er på 100 
kvadratmeter med topp moderne utstyr og tilrettelagt for 
masse aktivitet i årene som kommer! 

eSport i idrettslaget har så langt fungert veldig bra selv om 
vi som klubb stadig vekk har veldig mye å lære om eSport, 
både når det kommer til gjennomføring, men også for å 
tiltrekke oss nye målgrupper!

eSport er en glimrende sosial aktivitetsform hvor vi 
opplever at alle får komme som de er! Samtidig ønsker vi 
som idrettslag at alle våre medlemmer skal bedrive fysisk 
aktivitet og vi jobber stadig på for at fysisk trening skal bli 
en aktiv del av eSport tilbudet vårt, spesielt for ungdom.

Per nå har idrettslaget aktive partier i Minecraft, Apex, 
Valorant og Counter-Strike, men vi håper at vi med tiden 
skal ekspandere dette enda mer. Ønsker du å være med å 
bidra på eSport i idrettslaget? 

Ta kontakt med oss! esport@kleppil.no

I KLEPP IL
eSport

 Thomas Langholm Engen
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70 
1952-2022

ÅR

Fossveien 3, 4373 Egersund. Tlf. 51 46 17 00 egersund.toyota.no

71° NORD EDITION

YARIS
CROSS
HYBRID
Yaris Cross Hybrid er en smidig og 
lettmanøvrert SUV, med høy bakkeklaring 
og god oversikt fra en romslig kupé. 
Denne utgaven inkluderer en innholdsrik 
utstyrspakke, og du kan velge mellom 
to- og � rehjulstrekk. BEGRENSET ANTALL 
LEVERINGSKLARE I ÅR!

Vinterhjul 

uten tillegg 

i prisen

STOLT SPONSOR

Vi sorterer
utgiftene for deg
– i mobilbanken.

Velkommen til  
Norges mest personlige mobilbank.
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3 KJAPPE
Klepp IL har de siste årene 
bygget opp et solid sponsor-
nettverk. Klubbens sponsor-
frokoster har hatt opptil 100 
deltakere og det er fantas-tisk 
å se at det lokale og regio-
nale næringslivet ønsker å 
støtte opp rundt det arbeidet 
Klepp IL gjør. Samtidig ser vi 
at klubbens sponsornettverk 
er en flott arena for klubbens 
partnere til å fremme sin egen 
bedrift. Vi ønsker å presen-
tere deler av vårt sponsornett-
verk i Klepp Aktuelt fremover, 
med noen enkle spørsmål til 
noen av våres sponsorer:

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

Vi vil gjerne støtte i nærmiljøet – spesielt 
breddeidretten som barn, unge og ikke 
minst HU-Laget hvor det gjøres en 
fantastisk jobb.

Har selv hatt gleden av å være en del av 
Klepp IL i min egen oppvekst, derfor er 
det kjekt å kunne være med å støtte opp 
under idrettslaget.

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

Ja, vi er begge opptatt av lokalmiljøet og 
det å drive ungdom fremover.

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

Vi treffer nye og gamle kjente i sponsor 
nettverket som gir oss mulighet til å 
skape relasjoner til mange personer og 
bedrifter som igjen gir oss mulighet til å 
samarbeide å hjelpe hverandre.

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

Som lokalbanken på Jæren og Klepp så 
er det helt naturlig for Jæren Sparebank 
å være samarbeidspartner i Klepp IL. Vi 
har vært stolt generalsponsor i mange-
mange år i Klepp IL og vi skal være 
samarbeidspartner i mange år fremover.

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

Ja – flere. Dette med å drive på en 
forretningsmessig god og ryddig måte. 
Være er åpent idrettslag og det samme 
for oss som bank for innbyggere i vårt 
nærområde. En merker at kulturen i 
idrettslaget er basert på gode verdier 
– som inkluderende, utviklende og 
nyskapende m.mer som jeg kan tjene 
meg igjen i Jæren Sparebank.

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

Vi har tilgang et stort og godt nettverk. 
Her er det mange gode folk og bedrifter 
som vi har som kunder og som kan bli 
kunder i Jæren Sparebank. I tillegg har 
vi som generalsponsor av avtale som går 
på profilering både på damelaget, men 
ikke minst i bredden i klubben. Begge 
deler er viktig for oss i Jæren Sparebank. 
Så vil eg og skrydda av folkå som jobbe i 
idrettslaget –> dokke er gode!

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

Vi ville støtte noe lokalt her på Klepp 
siden det er her vi holder til. Vi ønsket å 
gjøre noe ekstra for jenter og damer som 
driver med idrett. Til slutt falt valget på 
Klepp Elite.

Klepp IL har et vidt spekter som 
omfavner både bredde- og toppidrett. 
Idrettslaget gjør en fantastisk jobb med 
å legge til rette for alle aldersgrupper 
i de forskjellige idrettene. Det er ikke 
få landslagsspillere som kommer fra 
klubben. Man kan bli god selv om man 
hører til en liten klubb på Jæren.

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

Vi er opptatt av lokal tilhørighet, kvalitet, 
utvikling og inkludering. Dette er sunne 
og gode felles verdier som vi deler med 
Klepp IL.

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

Vi ønsker å være synlige og vise igjen i 
lokalsamfunnet. Klepp IL er en ypperlig 
måte for oss å profilere oss via. Vi får også 
tilgang til klubbens sponsornettverk 
som stadig vokser seg større. Her får vi 
mulighet til å møte potensielle kunder 
og eksisterende kunder. Det er også 
spennende å få høre hva som rører seg 
rundt på markedet og bli kjent med hva 
slags produkter og tjenester de andre 
selskapene kan tilby. 
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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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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 fleksible. Gjennom å koble sammen 
HVAC, EI&T og rør i et MultiGrid® opphengssystem kan vi senke den 
totale vekten og kostnaden av et prosjekt. På denne måten hjelper vi 
våre kunder å bli mer konkurransedyktige.

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

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

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
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Hos oss får du din firmatur, gruppereise eller familietur!   
 

Vi skreddersyr din tur, for ditt firma, din vennegjeng, din familie! Vi lager: 
 

 * Bedriftsturer      * Familieturer 
 * Jubileumsturer      * Pensjonist og lagsturer 
 * Fagturer  - landbruksturer    * Turer m. fly eller buss 
 * Skoleturer - antisemittisme  * SPA turer  - Jenteturer 
 * Elvecruise        * Øyhopping og m. sykkel 
 * Lag og foreningstider     * Charterturer   
 * Sykkel og kanalbåt      * Tematurer      
 
Idereiser AS,  - merkevare flotte turer med best mulig pris!  
Etter 22 års drift har vi gode partnere i inn og utland.   
 
Prøv oss og våre produkt  - Din Ide  - kan bli vårt produkt?   
 
 Kontakt: ide@idereiser.no   Tlf.  Anne Kari 909 77 141 eller tlf. 51 42 57 44 
 

Ring oss  - vi forteller om våre turer - flere er under planlegging for 2023!   
Kom innom vi byr på kaffe hos Idereiser AS, Verdalsvegen 28, 4251 Kleppe.    

   

Grete Egeland
grete@q-10.no

908 07 298

Hege Kverme
hege@q-10.no

906 30 113

Pål Madsen
pal@q-10.no
917 57 161

Din erfarne partner innen
bemanning og rekruttering!
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En ren fornøyelse

www.masiv.no

Masiv bygger Soleglad i Klepp kommune. Dette er 

fantastiske leiligheter som er innflyttingsklare til jul 2022. 

Det er fortsatt noen ledige igjen. Se soleglad.no for info.

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.



 45

2022 - FRIVILLIGHETENS ÅR

Utdannet naturfagslærer og jobbet 
som lærer på Frøyland i 11 år. 
Deretter som salgssjef i RPT Gass 
AS. RPT Gass var og med i ulike 
idrettsnettverk. (RPT Production var 
med i Klepp noen år).   

 
Startet i Westco Miljø AS i 2011. 

Westco Miljø AS var med på en 
liten pakke i Klepp. Dette var noe 
min kollega Magnar Vigrestad 
organiserte siden han var trener 
på Klepp noen år før.

På de første samlingene på Klepp 
var det frokost på stadion. 

Koselige samlinger med et 
lite foredrag. Vi var ikke 

så mange, noen fra 
klubben og noen få 
sponsorer. Westco Miljø 
har hatt godt utbytte 
av å være med. Alle 
er potensielle kunder 
og trivselen er god på 
Klepp.

Jeg har bakgrunn 
fra fotballen og har 
vært spillende trener 
på Havdur, Voll og 
Frøyland. Dermed 
så kjenner jeg en del 
av de som er med i 
Klepp nettverket fra 
gammelt av. Det er jo 
en del fotball folk her. 

Det gjør ekstra trivelig å 
være med.

Etter Einar Braut kom inn 
har nettverket blitt betydelig 

større. Det er kjekt, fin tone og 
godt samhold. I dette nettverket 
er det litt de samme folkene som 
kommer hver gang. Det blir lettere 

å bygge et godt nettverk og gjøre butikk sammen da. Det 
er en jærsk holdning på Klepp der lokale firma bruker 
hverandre. Jeg liker det.

For Velde var det kjekt å være med å bygge på nybygget 
på stadion. Her fikk Velde levere både masser, betong og 
asfalt. Det ble mange lass og dialogen med Frode og Sjur i 
gravmaskinen var meget god?

 
Arild Klingsheim 
Salgssjef Velde AS

ARILD KLINGSHEIM 
FRA VELDE
– OM SIN REISE OG SAMARBEID MED KLEPP IL
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Alle idrettslag 
trenger frivillige, 
det gjelder i 
høyeste grad 
også Klepp IL. 
Spesielt etter 
en periode med 
covid har staben 
med frivillige 
i forskjellige 
verv og komiteer 

dessverre blitt betraktelig mindre. 
Men medlemmene og aktiviteten 
i klubben øker, så vi trenger flere 
voksne som tar ansvar for at våre barn 
og ungdom trives i nærmiljøet.
Det gir mening å bidra og være en del av et lag, det gir deg 
veldig mye og trenger ikke å kreve så altfor mye hvis vi bare 
er mange nok. Sammen blir vi gode.  Det er sosialt, vi bygger 
nettverk og du kan risikere å få venner for livet 😊

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 
- BLI MED Å BIDRA!

VI VIL GJERNE HA DEG MED PÅ LAGET- Å VÆRE FRIVILLIG 
GIR MENING 😊

Ta kontakt med administrasjonen så formidler jeg videre 
der vi tror du passer best inn.

herdis.bjerkeset@kleppil.no / 922 53 831/ Herdis Bjerkeset

MULIGHETER VI KAN TILBY:

•  Styrearbeid - som gir store muligheter for å påvirke, som 
gir god innsikt i hvordan vi driver klubben, og som gir deg 
mange gode kontakter for fremtiden

•  Treneroppgaver - som en fantastisk mulighet å få jobbe 
med barn og unge, som kan gi deg videreutdanning 
innenfor trener-faget

•  Laglederoppgaver  - som er det positive bindeleddet 
mellom ungdommene, trenerteamet og foreldregruppa

•  Delta i arrangements-team - som er knallkjekke dugnader 
som er travelt når det står på, men rolig utenom 
arrangementet

•  Dugnadsgjeng for anlegg - jobbe sammen med andre for å 
vedlikeholde og utvide anleggene våre

•  Dugnadsgjeng for mat - jobbe sammen med andre for å 
tilberede og selge mat på arrangementer i eller utenfor 
idrettslaget

•  Delta i teknisk team - spennende oppgaver med ansvar for 
PC oppsett o.l i e-sport anlegget vårt
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VÅRE DRAKTSPONSORER

Kjøpesenteret på Klepp

2022 FRIVILLIGHETENS ÅR

STOLT SPONSOR  
AV KLEPP IL

UMBRONORGE.NO

Fra o�er til kriger
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STOLT SPONSOR  
AV KLEPP IL

UMBRONORGE.NO
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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

2022 FRIVILLIGHETENS ÅR

LANDETS BESTE UTVALG I SLANGER OG KUPLINGER!  
MOBILSERVICE • 24/7-SERVICE  
FRA 30 AVDELINGER I NORGE

Hydroscand Forus | Vestre Svanholmen 15b, 4313 Sandnes 
Telefon: 51 63 77 70 | Vakttelefon: 90 13 88 11 

E-post: forus@hydroscand.no | www.hydroscand.no
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Bedriftsvegen 35, Klepp St.   •   51 78 98 50   •   post@grudebygg.no

Nå ut med ditt budskap 

på Jæren

Kristian Nesse Aune
Medierådgiver
 907 72 469
 kristian.aune@amedia.no

KRISTIAN NESSE AUNE er en del av vår dyktige 
markedsavdeling. Han kjenner markedet på Jæren, og med vår 
gode dekning når vi dine kunder!

Ta kontakt med Kristian for:
• Bannerannonser •  Tilpassede landingssider • Printannonser 
•  Kreativ produksjon • Innholdsmarkedsføring 
•  Videoannonser • Målgruppestyring

MARKED
ærbladet
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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

Folk som elsker 
planlegging –
og planer som
virker.

prosjektil.no

Prosjektil er den største lokaleide rådgiveren innen 
bygg og anlegg i regionen.
Å være en totalleverandør av rådgivningstjenester forplikter. 
Vi skal levere planer som bidrar til bedre balanse mellom pris 
og kvalitet. Planer som gjør byggebransjen bedre. Sagt på en 
annen måte: Planer som virker.

skarp.no
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Sammen gjør vi det bedre
God rådgiving til kundene våre er det viktigste vi gjør. Ansikt til ansikt 
hver dag. Hos oss møter du en personlig bank, med dedikerte, dyktige 
autoriserte rådgivere for både privat- og bedriftsmarkedet.

spv.no

Fo
to

: G
et

ty
Im

ag
es

Din leverandør av solskjerming, 
flaggstenger og stiger
• Alt av Solskjerming

• Pergola og Utemiljø

• Stiger, Stillas & Gardintrapper

• Flaggstenger

• Transportkasser

Vi kommer gjerne på gratis 
og uforpliktende befaring.

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

STORT UTVALG AV PEISBORD PERGOLA OG UTEMILJØ

• Peisbord og utemøbler

0800-1600
Åpningstider: 
Mand.- onsd. 
Torsdag  
Fredag   
Lørdag  Stengt

             
0800-1800             
0800-1600

Din leverandør av solskjerming, 
flaggstenger og stiger
• Alt av Solskjerming

• Pergola og Utemiljø

• Stiger, Stillas & Gardintrapper

• Flaggstenger

• Transportkasser

Vi kommer gjerne på gratis 
og uforpliktende befaring.

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

STORT UTVALG AV PEISBORD PERGOLA OG UTEMILJØ

• Peisbord og utemøbler

0800-1600
Åpningstider: 
Mand.- onsd. 
Torsdag  
Fredag   
Lørdag  Stengt

             
0800-1800             
0800-1600
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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

Klepp 51 42 28 88
Øksnevad 51 42 20 00

LAST NED APPEN
OG BLI PB-VENN!
VI SPANDERER HVER 10. PIZZA!* 
*GJELDER STOR PIZZA TIL  FULL PRIS 
KJØPT I APP/NETT.



 55

2022 - FRIVILLIGHETENS ÅR



Illustrasjon

Illustrasjon

Illustrasjon

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

6 eneboliger Dynjarbakken 4A–6C 
Pris fra 5 798 000,-

6 rekkehus (2 solgt) D. Carlsens veg 1–11 
Pris fra 4 798 000,- 

Bo energivennlig med 3 til 5 soverom, to bad og herlig 
hage i endegate i et attraktivt nabolag.

Boligene leveres nøkkelferdige med gjennomført standard 
med blant annet royalimpregnert kledning, aluminiums-
beslåtte vinduer, hvitevarer og opparbeidet tomt. 
Boligene har fast pris.

NYE 
BOLIGER

12 nye boliger på Kleppestemmen


