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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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Året startet med stor optimisme 
både i styret og administrasjonen, 
så kom Korona tidene i mars som 
satte en stopper for en del av ar-
beidet og planene utover året. 
Aktiviteten i idrettslaget ble satt 
på pause deler av våren og adm. 
var bare delvis til stede. I tillegg 
til idretts aktivitet som ble satt på 
pause har idrettslaget måtte av-
lyse begge antikk messer dette 
året. Men med flinke frivillige i 
idrettslaget og støtte fra våre sa-
marbeidspartnere kom vi oss 
igjennom og kanskje idrettslaget 
står styrket tilbake. Mye arbeid ble 
også gjennomført på idrettsan-
legget på Voll i tiden det var min-
dre aktivitet, noe som vi i dag ser 
godene av. Det som gjenstår er å 
få A-laget tilbake i full drift, noe vi 
håper ikke blir lenge til. 
Ved skolestart høsten 2020 åpnet 

endelig den nye idrettshallen ved 
Bore skole, dette er en kommunal 
idrettshall men som idrettslaget 
vil kunne få mye glede av i frem-
tiden. Allerede har flere lag og avd. 
i Voll IL tatt hallen i bruk. I forbin-
delse med den nye hallen er det 
nå også blitt garderober til bruk 
for fotballbanen og ballbingen ved 
skolen, noe som har vært sterkt 
savnet tidligere. 
I denne utgaven av Vollraketten 
kan dere lese om spennende til-
bud som er startet opp i idrettslag-
et det siste året, som blant annet 
Tilrettelagt idrett, Turn for 1. og 2. 
klasse samt Torsdag lunsjen som 
spesielt tidligere frivillige i Voll IL 
har satt stor pris på. I tillegg håper 
idrettslaget at de planlagte aktiv-
itetene utover høsten og vinteren 
kan gjennomføres selv med da-
gens situasjon. 

Fremover har idrettslaget mye å se 
frem til, sportslig aktivitet og tilbud 
ønsker vi å utvide og styrke, noe vi 
tror vil øke antall medlemmer og 
beholde ungdommene lengre i 
aktivitet. I tillegg er planleggingen 
av oppgradering av kunstgress an-
legget og ballbingen i Verdalen 
godt i gang. Følg godt med på Voll 
IL sine kanaler fremover, her vil det 
komme spennende info om arr. 
fremover nye aktiviteter i idrett-
slaget og planer om oppgraderin-
gen som ligger på tegne brettet. 
Voll IL takker alle frivillige i idrett-
slaget som legger ned en uvurder-
lig innsatts igjennom året!
Har du noen spennende tanker 
eller løsninger, ta gjerne turen in-
nom kontoret.

Beste hilsener fra
Helge Haugen

DAGLIG LEDER

2020 HAR VÆRT ET UTROLIG 
SPENNENDE OG UTFORDRENDE 

ÅR FOR IDRETTSLAGET.

DIN IDÉ, 
VÅR UTFORDRING
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Dette ble året fotballen måtte klare seg 
med halv sesong, når alt var klart til 
seriestart ble vårsesongen avlyst. Men 
etter en pause var de fleste lag tilbake 
i trening før sommeren og klar for 
kamper på høsten. Lag fra 6 år til 
JR spiller halv sesong, 1 kamp pr 
motstander, fra august til oktober. 
Det ble også et år med svært 
begrenset med turneringer, Voll 
IL sin egen fotball turnering i Voll-
hallen ble avlyst samt de fleste 
cuper i distriktet ble utsatt til 
2021. 

A-laget som i år skulle spille 
i 5. div. kom aldri i gang med s e r i e n 
pga. smitteverns reglene. Men laget har hatt 
ukentlige treninger og gjennomført sosiale 
tiltak for å holde moralen oppe og sikre at vi 
har et A-lag den dagen det igjen blir mulig 
for breddefotballen å starte opp. 
Nytt denne sommeren var endringer i gjen-
nomføringen av Tine Fotballskole, nå ble arr. 
avholdt på dagtid siste uken i sommerferien, 
neste 90 barn fra 6-13 år deltok. Tilbakemel-
dingene og de gode erfaringer vi gjorde oss i 
løpet av uken tilsier at dette er måten å gjen-
nomføre fotballskolen på, så velkommen 
tilbake sommeren 2021. 
I fotballen ser vi fremover på hvilke tiltak kan 
vi iverksette for å kunne tilby et spennende 
sportslig tilbud til barn og unge, noe som 
gjør det mer attraktivt å være med i Voll IL 
og hindrer frafall i ungdoms avdelingen. Da 
er anskaffelse av spiller og trener utvikler en 
av tiltakene vi ser på. Mer info om dette vil bli 
presentert de neste månedene. 
Vi takker alle frivillige rundt fotballen, uten 
dere hadde ikke barn og unge kunne oppleve 
gleden, mestringen og samholdet som 
fotballen skaper. 



6 7

Turnen i Voll IL består av tre grupper 
for barn. Vi har to partier med BraBe-
dreBest (BBB) og ett parti med Salto. 
Den ene gruppa med BBB er for barn 
som går i 1. og 2. klasse, og den andre 
for de som går i 3. og 4. klasse. Her er 
hoveddelen av treningen stasjoner på 
matte, tumbling og trampett. Trenings-
fokus ligger på motorisk grunntrening 
av koordinasjon og styrke samt trening 
av grunnferdigheter innen frittstående 
og hopp. Salto er for barn som går i 5.- 7. 
klasse. Her bygger en videre på ferdig-
heter fra BBB og trener blant annet på 
elementer som hjul, araber, stift, flick-
flack og salto. Vi bruker de samme 
apparatene som BBB – det vil si tumb-
lingbane og trampett. 
Det har lenge vært et ønske å få til et 
tilbud for 1. og 2. - klassinger, så vi er 
veldig glade for at dette har blitt til en 
realitet. Vi vil takke Eilin Gerhard og 
Ingeborg Roth for at de også har tatt på 
seg å være trenere for denne gruppen. 
I tillegg til ukentlige treninger, finner vi 
også på andre aktiviteter. I november 
var Salto på Sandnes for å delta på 
turndag arrangert av Sandnes turnfor-
ening. I desember arrangerte turnerne 
en oppvisning i Vollhallen til glede for 
alle som ville komme og se på. Her ble 
det også solgt mat og drikke til inntekt 
for turnen. Utpå våren ble som kjent all 
turnaktivitet stengt som følge av koro-
napandemien, så vi fikk en bråstopp 
våren 2020. Heldigvis fikk de dedikerte 
trenerne til å arrangere en tur for alle 
turnerne på Skyland før sommerferien. 
Turn er god trening for blant annet 
styrke og koordinasjon - enten det er 
turn en i hovedsak ønsker å drive med, 
eller som en tilleggstrening til annen 
idrett. 

Hilsen oss i turnstyret

TURNEN 
I VOLL IL

Startet med et stort kull fotball-
gutter som var ivrige etter å spille 
fotball, laget ble tidlig beståendes av 
3 årskull sammen.
Godt samhold nevnes av spillerne 
selv. Dette har det blitt jobbet med 
gjennom årene. Det har blitt arran-
gert kosekvelder med pizza og 
fotballkamp.

Trenere som har lyttet til 
ungdommen. Har fått vært med å 
bestemme hvor mye de vil trene, 
hvilket nivå de vil være med på. Spil-
lerne ble etterhvert delt inn i to nivå. 
De som ønsket å satse fullt og de 
som ikke vil satse like mye.
Turneringer og cuper som moti-

vasjon. Barcelona tur. Danacup, 
Kattegat, Lyngdal, sørcup 
osv.  Stopper ikke å trene, her har 
vi vært heldige å fått låne gymsal 
på skulen og har der vært ledig i 
Vollhallen er den og tatt ibruk, drive 
treninger inne når det er surt ute 
bidrar hele tiden til at der er gjen-
nomførbare treninger.
Stabile trenere som har engasjert 
seg i ungdommen. Viggo, Per C. for 
det laget som ville satse og Gjer-
mund, Svenni for bredde.
Motto/rop som spillerne har funnet 
på selv. Kleskoder der spillere er blå 
å føler tilhørighet.
Har hatt både felles treninger og 
adskilt treninger for å stimulere alle 

og finne det som passer best for at 
det skal bli tilslutt Voll best i lag.
Foreldregruppe som stiller opp på 
kjøringer og dugnader. Foreldre/
Trenere vært flinke å ordne inn 
Sponsorer. Alle skal med ressurs-
sterke eller ikke.

Rundt sommeren nå spring gutta 
selv dugnad for å tjene egenandeler 
inn for planlagte turer i 2021, hele 
tiden se fremover.
 
Trener
Viggo Mølstre

FOTBALLGUTTANE

- VOLL BEST I LAG
Totalt består årets juniortropp av 25 gutter og ei jente.
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Ole Christian og
Britt, våre lokale
meglere på Klepp

aktiv.no

Ole Christian og Britt er dine beste venner ved kjøp og
salg av bolig. Kontakt dem for en uforpliktende boligprat!

Ole Christan Østrem: 980 51 909 / olechristian@aktiv.no
Britt Fagerland: 959 21 585 / bf@aktiv.no

Velkommen 
TIL SHOPPING 
& OPPLEVELSER 
på Jærhagen

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

Spesialbutikker:
Apotek 1 Lerka (1. etg.)
Apotek 1 Jærhagen (2. etg)
Brilleland
Synsam
Cutters
Glamour Nails World
Intersport
Floriss
Jærhagen Gull & Ur
Lekia
Møller Bil - Skoda
MUSTI
Norli
Normal
SAYSO
Sunkost
Thansen
Uno X
The Loox

Tjenesteytende:
Kristinas Systue
Phone Lab
Arena Treningssenter
Skyland Trampolinepark
Jærklinikken
NETT.express 

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

Spisesteder:
Burger King
Big Bite
Jordbærpikene
Sele Mat
Den Danske Bager
Jonas B.

Mat/drikke:
Coop Mega 
Coop Express
Holdbart
Vinmonopolet

jaerhagen.no

Høsten 2020 startet Turngruppen i Voll IL 
opp med tilbud til de som går i 1. og 2. klasse. 
Gruppen ble raskt fult opp med deltakere så 
dette viste seg å være et lenge etterlengtet 
tilbud. Dette tilbudet er spesielt viktig for Voll 
IL slik at vi også har et tilbud til de som ikke 
ønsker å begynne med ball/lagidrett. Turn 
er en flott idrett og med flinke trenere tror vi 
dette vil bli et svært populært tilbud i årene 
som kommer. 

NYTT TILBUD 
I VOLL IDRETTSLAG

TURN
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ET TILBUD FOR BARN OG UNGE 
FRA HELE DISTRIKTET. 

Etter en del planlegging og 
ønske fra idretten i Klepp 
kommune var det i januar klart 
for oppstart av Tilrettelagt Idrett 
i Vollhallen. Dette er et gratis 
allidrett tilbud til barn og unge 
fra 10.-17 år med funksjons 
nedsettelser. Tilbudet fikk en fin 
start med flere deltakere fra hele 
distriktet og engasjerte trenere. 
Ved skolestart høsten 2020 
ble tilbudet flyttet til Nye Bore 
Idrettshall, der trener de tirs-
dager kl 18-19. Har eller kjenner 
Du noen som ønsker å benytte 
seg av dette tilbudet så kontakt 
Voll Idrettslag. Treningene er 
varierte slik at de som er med får 
prøve flere idretter og er tilpasset 
deltakernes ferdighets nivå.
Les mer om tilbudet på Face-
book siden Voll Tilrettelagt Idrett

TILRETTELAGT IDRETT

Mandag 24. august 2020 åpnet 
Nye Bore Idrettshall for trening 
og Kamper. Det er et fantastisk 
anlegg som ligger på skoleområdet 
i Verdalen. Idrettshallen er eid og 
driftet av Klepp kommune, den blir 
benyttet av skolene til kroppsøving 
på dagtid og Voll IL og andre lag og 
foreninger på kveldstid.
Bore Idrettshall inneholder fullskala 
håndballhall som kan deles i tre 
mindre deler samt garderober både 
til å benytte for de som bruker hallen 

og fotballag som trener på kunst-
gressbanen og i ballbingen. I tillegg 
består 2. etg. av stor tribune, to 
møterom, stor kafeteria og kjøkken. 
Voll Idrettslag kommer til å benytte 
hallen til trening for flere av våre 
håndballag, i tillegg vil vårt tilbud 
til de minste under skole alder 
benytte hallen samt6 vårt tilbud til 
de som trenger Tilrettelagt Idrett. I 
fremtiden vil Voll IL også begynne å 
bruke hallen til håndball kamper og 
andre aktuelle idretts arr. 

NY IDRETTSHALL
ME LEVERE 

TE BØNDER I 
KLEPP KOMMUNE

KRAFTFORKRAFTFOR

Orre    48015970
Kleppe   48015942
Voll    48015965
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Slik får du kontroll  
på regnskapet samtidig  
som du rekker kampen

Med Bank+Regnskap får du:

BEDRIFTSEIER?

Regnskapsfører når 
du trenger det – og du 
betaler kun for det du 
trenger hjelp til.

SR-Bank Regnskap, en oversiktlig 
skybasert regnskaps  løsning bygd  
på de samme prinsippene som vår  
godt likte mobil- og nettbank.

Hjelp på veien , med veilednings-
videoer, chatbotten Regnar og 
rådgivere tilgjengelig, kan du klare 
det meste selv – hvis du vil. 

Prøv gratis i 30 dager!

Les mer på sr-bank.no/bank-regnskap eller ring 915 02 002.

STOLT SPONSOR 
AV VOLL IL
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Før Korona satte en stopper for det 
meste av reiser i Europa rakk Voll 
IL å ta et knippe av sine sponsorer 
med på en helg til Newcastle. De 
som deltok på turen fikk oppleve 
fotballkamp på en av de største 
stadionene i England, Newcastle 
møtte Norwich til kamp. Før, etter 
og i pausen av kampen var vi 
stasjonært på en av VIP avdelin-
gene på stadion. I tillegg til det 
sosiale og minglingen mellom 
sponsorer og Voll IL fikk vi oppleve 
svært god mat servert på turens 
hotell og på lørdagen hadde vi 
bestilt et eget lokale på en flott 
lokal restaurant (se bilder). Under 
oppholdet var det også satt av tid 

til å utforske byen både på dagtid 
og utover kvelden. Tilbakemel-
dingene fra deltakerne var bare 
positive og på hjemturen ble det 
allerede ytret ønske om ny tur, 
noe Voll IL vil gjennomføre i 2021. 
Voll IL takker Ide Reiser for svært 
god hjelp med planlegging og 
gjennomføring samt Newcastle 
fan Frode Grøtteland for å skaffe 
billetter til kampen. 
I løpet av året har Voll IL 3-4 
samlinger med sine samarbeids-
partnere, vårens samling gikk 
naturlig nok ut men i august 
var vi igjen samlet. På Bryne 
Kro og Hotell var flere av Voll IL 
sine sponsorer samlet til faglig 

samling, mingling og lunsj. Bård 
Birkeland fra Eiendomsmegler 1 
hadde et engasjerende innlegg 
om boligmarkedet på Jæren, 
både privat og næringsbygg. Bjørg 
Wigestrand (Eiendomssjef i Klepp 
kommune) fortalte om bygge-
planer i kommunen, både under 
bygging og under planlegging 
noe som vitner om god aktivitet i 
kommunen. Voll IL hadde også et 
innlegg om hvordan situasjonen 
er i idrettslaget og planer frem-
over. Samlingen ble toppet av 
verdens beste fiskesuppe servert 
av hotellet. 

SPONSOR AKTIVITETENE I VOLL IL

TEAM 
SØRMARKA 
TRENER PÅ NYE 
VOLL STADION

skarp
.n

o

TRYGG  |  KOMPETENT  |  ÆRLIG

Siden starten i 2011 har Total Betong gjennomført 
mer enn 250 prosjekter. 

Forretningsområdene våre er delt i fire: prosjekt-
utvikling, totalentreprise bygg, totalentreprise fisk 
og betongentreprise. 

Våre dyktige og erfarne medarbeidere særpreges 
av jærsk gjennomføringskraft og evne til å se gode 
løsninger. Vi har også tatt en aktiv rolle når det 
gjelder rekruttering, og satser på lærlinger.    

Total Betong er i forkant når det gjelder å ta i bruk 
ny teknologi, og vi utfordrer gjerne tradisjonelle 
løsninger. Gjennom tett samspill med kundene 
utvikler og bygger vi prosjektene – der kunden er.

NÆRINGSBYGG 
BRYNE
Vi bruker gjerne vårt  
eget bygg på Håland 
som referanse. 
Bygningsmassen er  
1 920 kvm, med 
butikk i første etasje 
og kontorlokaler for 
administrasjonen i  
andre etasje. 

Bygget er klargjort for 
videre ekspansjon.

TOTAL BETONG
Hovedkontor:
Martin Vagles Veg 7, 4344 Bryne
post@totalbetong.no
Tel: 47 999 100

Avdelingskontor:
Storgata 28, 8000 Bodø
Postboks 445, 8001 Bodø
 Tel: 915 46 813

totalbetong.no

BETONG- OG 
TOTALENTREPRENØREN 
FRA JÆREN MED HELE 
NORGE SOM MARKED

Når det ble tid for å sette opp en ny og forbe-
dret sponsoravtale med Mellemstrand AS, etter 
at De hadde gjennomført mye av arbeidet 
med Nye Voll Stadion, kom det opp et ønske 
fra Ole Morten Mellemstrand om treningstid på 
Voll Stadion for Team Sørmarka. Ole Morten er 
svært engasjert i denne treningsgruppen som 
har flere av de største talentene innen skøyte-
sporten i landet. 

Team Sørmarka består av flere av Norges beste 
skøyteløpere og har hovedsete i Stavanger 
regionen. Unge fremadstormende talenter 
sammen med de etablerte har benyttet Voll 
Stadion til barmarks trening denne sommeren, 
fasilitetene er blitt så godt tatt imot at vi vil nok 
se de tilbake når isen er smeltet i Sørmarka 
Arena og inne sesongen igjen er over.
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Takk for støtten til Vollraketten

HODNE ELEKTRO 
Din lokale elektriker 

Tlf: 412 72 692

DITT LOKALE 
         BYGGEFIRMA

Grude Bygg driver med:
• Renovering av alle typer bygg
•  Bygging av eneboliger/rekkehus, 

landbruksbygg, industribygg og barnehager

Bedriftsvegen 35, 
Klepp st. 
Tlf. 51 79 98 50 
Mob. 908 32 061. 
post@grudebygg.no 
www.grudebygg.no

Tipstelefon 4000 7900
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I en årrekke har Antikk Messen i 
Vollhallen vært et populært arr. 
for hele distriktet med utstillere 
fra hele landet og stor publikums 
tilstrømming. Messen er en svært 
viktig inntektskilde for idrettslaget 
som sørger for at det kommer inn 
penger til å vedlikeholde Vollhallen. 
I løpet av de helgene messen arr. 
er det mange dugnads timer som 
blir lagt ned av de frivillige i idretts-
laget.  
De som holder liv i Antikk Messen 
og har gjort det over flere år er 
Messe komiteen, fra planlegging 
til gjennomføring. Messe komiteen 
i samarbeid med adm. i idretts-
laget sørger for at det er et godt 
utvalg av utstillere samt alt er på 
plass i hallen når messen åpner på 
fredager kl 16. Komiteen har lange 
dager de helgene messen holder 
åpent, de er de første som kommer 
om morgenen og de siste som låser 
etter seg om kvelden. 

Kort om oppgaver de har og har 
hatt:
Oddleiv Sele har vært med helt 
siden 2005, da med ansvar for 
informasjons skilt langs veiene og 
rigging og nødvending arbeid i 
hallen. De siste årene har han hatt 
hovedansvaret for parkeringen 
under messen, steppet inn der 
det er behov samt kontakt med 
utstillere og sørget for vaffelrøre til 
kafeen og mat til messe komiteen 
mm. 

Anne Lise Tjelta har også lang 
fredstid i komiteen. Hovedansvar 
har i alle år vært det som har med 
penger å gjøre, både i forkant, under 
messen og utbetaling til utstillere 
etter messen. Samtidig har hun 
skaffet frivillige til inngangen og 
kakebakere til kafeen. 
Ole Bent Nese, med sine 10 år i 
komiteen har han lang erfaring 
med å skaffe og holde kontakten 

med utstillerne. Men han begynte 
i sin tid med ansvar for kafeen hvor 
han også hjalp til under messene. 
Ole Bent valgte å tre ut av komi-
teen etter høstmessen 2019 men 
har vært en god sparringspartner 
for adm. også etter den tiden.  
Metter Erga har, tros av å være 
den siste som har kommet med i 
komiteen, også opparbeidet seg 
en god erfaring i komiteen. Med 
ca 5 år med ansvar for kafeen både 
innkjøp, hjelpe de på dugnad i 
kafeen og selve gjennomføringen 
hele helgen. I tillegg har Mette vært 
god å ha når info skilt til messen 
skal ut og inn langs hele distriktet 
samt det skal rigges opp vegger ol. 
i hallen.  
Voll Idrettslag takker for en uvur-
derlig innsatts av komiteen over så 
mange år og håper at de blir med i 
like mange åre fremover….

ANTIKK MESSE KOMMITEEN
Uten de ville antikk messen aldri overlevd i 30 gode år. 
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OPPGRADERINGER 
SOMMEREN 2020

Tidlig i 2020 startet idrettslaget 
opp med et nytt tilbud for tidli-
gere og nåværende frivillige i Voll 
IL. Hver torsdag kl 11.30-12.30 frem 
til midten av mars ble det servert 
gratis lunsj i kafeen på klubbhuset 
av adm. 
Dette er et tilbud som er rettet 
mot de med hjerte for klubben. 
Vi opplever at tilbudet ble vært 

godt tatt imot og flittig benyttet, 
spesielt av de som har vært med i 
idrettslaget fra de tidlige årene.  
 
Det legges opp til god drøs både 
om dagens idrettslag og de gode 
gamle dager. Voll IL har en lang 
og spennende historie, både med 
tanke på anlegg som er bygget 
og gode historier som aldri kan bli 

fortalt for mange ganger. Her er 
det spennende og lærerikt å bare 
sitte å høre på det som blir fortalt. 
Når vinteren tar over og vi kanskje 
er tilbake til mer normale tider 
så starter vi igjen opp dette 
flotte tilbudet og ønsker alle 
velkommen tilbake. 

NYE STOLER PÅ 
VOLL STADION
Denne høsten vil det bli satt opp et godt antall stoler på 
Voll Stadion, se illustrasjons bilde. Nå skal det bli mulig 
for alle å få sitteplass når de kommer på kamper og arr. 
på stadion. 

Navnet ditt på Grunnstein skiltene eller stolene på 
Voll Stadion?

Ønsker Du navnet ditt på en av stolene eller på de flotte 
Grunnstein skiltene på Voll Stadion så åpner vi for bestil-
ling denne høsten. Frem til 1. desember er det mulig 
å bestille navnet ditt eller til noen du kjenner på en av 
stolene eller et av Grunnstein skiltene (Julegave til de 
som har alt?).

Slik gjør du:
Logg inn på Vipps. Søk opp «Voll Idrettslag Fotball” (Nr 
78007). Betal 500 kr for navnet på en stol (1 navn pr stol) 
eller navn på Grunnstein skilt.Skriv melding med navn 
som ønskes på Grunnstein skilt eller stol + om det er til 
Grunnstein eller stol.

TORSDAG 
LUNSJEN I 
VOLLHALLEN
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HER FINNER DERE OVERSIKT OVER TILBUD TIL DE MINSTE I VOLL IDRETTSLAG

Me handle lokalt
- å oppfordre dæg te å jær dæ sama

VOLLKORTET

20% 
på Dame- &  
Herreklipp

15% 
på vanlig meny  

med drikke

3 for 2
på planter

20% 
på varer 50% 

på bilvask

20% 
på ett plagg

    AMAZING
FRISØRFRISØR

By Linn & Liss-Kaila
Jærhagen

Klepp

20% 
 på gaver, interiør  

og lamper

20% 
på ett kjøp. 

Gjelder ikke florogram,  
bryllup og begravelse

15% 
på alt innen 
sølvsmykker

fra Odel® og Svane®

50%
Alle overmadrasser!

-50%
ALLE Odel® 

overmadrasser

-50%
ALLE Svane® 

overmadrasser

Tlf  48 01 59 43

Gaven til far 
finner du hos oss!

Butikken full av gode 
ideer til far, kom innom 

oss for gode gavetips!

20%
på solskjerming og  

flaggstenger i glassfiber

Jærhagen

10% 
på alle ordinære 

varer, ikke  
elektronikk

25%
på 

klubbklær

Jærhagen
Jærhagen

10% 
på ett kjøp

10% 
rabatt på rygg og 
nakkebehandling

20% 
på alle ordinære varer

10% 
på strikkepinner

Jærhagen

10%
 på ett kjøp

Jærhagen

Jærhagen10% 
på alle 

ordinære varer

20%
på Meca-deler ved  

service eller reparasjon

Kunde:                      Avdeling: 

Design:  Veronica Gyberg

Rev: Dato: 

Selger:Vidar S

Rev: 01

Klepp Auto

20.04.16Dato: Filnavn:

Rev: Dato: 

Rev: Dato: 

Rev: Dato: 

-

klepp auto_meca klebemerker

Farger PMS/Folie: 

Mål :   1:10  i A4

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

1100x580mm

740x380mm

370x194mm

140x75mm

10%
 på alle ordinære varer

Jærhagen

20% 
på ett kjøp

Jærhagen
Service eller reperasjon 

20%
rabatt på deler20%

på ett besøk i salongen

15 %
rabatt på ett kjøp 

(gjelder ikke Jean Paul)

Jærhagen

Lines Frisør

30% 
på valgfri 

behandling

15% 

på et kjøp
(kun private)

20% 
på valgfri behandling  

eller produkt

Stor, valgfri 
pizza for 

159,-

KLEPP / ØKSNEVAD

Stor, valgfri 
pizza for 

159,-

KLEPP / ØKSNEVAD

20% 
på alle klipp,  

farge og striper

Jærhagen 10% 
på ett kjøp 

(Gjelder kun varer,  
ikke kontroller)

Ditt syn vårt ansvar

www.selandoptikk.no

10% 
på inngangsbillett

50% 
rabatt på bilvask

20%
på ett kjøp ordinær 

vare (enkelte unntak)

Jærhagen

10% 
på en handel/

behandling

Klær & velvære

20%
på ett kjøp

Jærhagen

15%
på et helt kjøp

Sele Servicesenter

BARNEIDRETT:
• 3 åringer født i 2017 trener 
tirsdager kl 17-18 i Nye Bore 
Idrettshall

• 4 åringer født i 2016 trener 
tirsdager kl 18-19 i Vollhallen

• 5 åringer født i 2015 trener 
torsdager kl 17-18 i Nye Bore 
Idrettshall

TURN:
• 1.-2. klasse trener tirsdager kl 
17-18 i Vollhallen

HÅNDBALL:
• 1. klasse trener torsdager kl 
17-18 i Nye Bore Idrettshall

• 2. klasse trener torsdager kl 
17-18 i Vollhallen

FOTBALL:
• 5 åringer født i 2015 trener 
mandager kl 17-18 i ballbingen 
ved Bore skole

• 1. klasse trener mandager 
kl 17-18 i mini banene på Voll 
Stadion

• 2. klasse trener onsdager kl 
17-18:30 i mini banene på Voll 
Stadion.

TILBUD TIL DE YNGSTE
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Store oppgraderinger av eksisterende idrettsanlegg 
samt oppføring av idrettshall mm. er noe Voll IL er 
blitt gode til. Det neste som står på plakaten nå er 
oppgradering av idretts anlegget i Verdalen. Ball-
bingen skal rustes opp, beises og få nytt kunstgress, 
dette er noe vi håper få gjennomført i 2021. Kunst-
gressbanen i Verdalen ble sist oppgradert i 2007 og 
er nå klar for utskiftning av kunstgresset. 

Planene om utskift av kunstgresset i Verdalen er godt 
i gang, priser er hentet inn og søknad om støtte fra 
kommune og tippemidler er sendt. I tillegg vil da 
området rundt banen bli oppgradert med tanke 
på lys, gjerde, lager bod, innbytterbenker mm. Et 

område for publikum er også under planlegging, 
dette er noe som mangler i dag og om kan gjøre 
fasilitetene enda bedre. I forbindelse med nytt kunst-
gress både på banen og i ballbingen må også miljø 
hensyn tas, her vil det bli snakk om tiltak for å hindre 
granulat å komme ut av banen mm. slik Nye Voll 
Stadion er tilpasset nye miljø hensyn. 

NYTT KUNSTGRESS I VERDALEN OG 
OPPGRADERING AV BALLBINGEN

GJENSIDIG 
STØTTE 

GIR GODE 
RESULTATER

Som medeier i Coop Klepp er du med på å ivareta 
lokalmiljøet, da en del av overskuddet går tilbake 

til frivillige lag og organisasjoner i Klepp kommune.
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LØRDAG 5. DESEMBER 2020
FOR MEDLEMMER I VOLL IL I 
ALDEREN 0-12 ÅR + FAM.

Det blir underholdning fra scenen, 
loddtrekning, utstillere, juletre-
salg, stort juletre midt i hallen som 
barna kan pynte og grøt, saft, kaker 
og kaffe til alle!

LØRDAG 5.12. KL 13-15 
KUN FOR MEDLEMMER I VOLL 
IL I ALDEREN 0-8 ÅR OG DERES 
FAMILIE. Ps: Mulig å ta med yngre/
eldre søsken.

LØRDAG 5.12. KL 16-18 
KUN FOR MEDLEMMER I VOLL 
IL I ALDEREN 9-12 ÅR OG DERES 
FAMILIE. Ps: Mulig å ta med yngre/
eldre søsken.

SØNDAG 6. DESEMBER 2020
ÅPENT FOR PUBLIKUM KL 12-15 (16) 
Det blir underholdning fra scenen, 
loddtrekning, utstillere, juletresalg, 
og grøt, saft, kaker og kaffe til alle!

Forbehold om covid 19 restrik-
sjoner, arr. vil følge gjeldende regler 
med tanke på antall ol.

VOLLHALLEN KL 15-18
FOR BARN I BARNESKOLE ALDER
PROGRAM:

- De som ønsker kler seg ut før de kommer       
  (ikke skumle masker)
- Det blir mulig å få ansiktsmaling i hallen
- Leker og konkurranser (fiskedam mm.)
- Godteri deles ut til alle
- Musikk og underholdning på scenen
- Talentkonkurranse på scenen, med premier    
   til alle som deltar

Forbehold om covid 19 restriksjoner, arr. vil 
følge gjeldende regler med tanke på antall ol.

Jule trefes t   og   julemarked 

Planlagte arrangement i Vollhallen 2020

VOLLHALLEN LØRDAG 31.10. KL 20-23
For ungdommer på ungdomsskolen
PROGRAM:

- De som ønsker kler seg ut før de kommer
- Spøkelse tunell i hallen
- Ungdomsdiskotek
- Godteri til alle 
- Kiosk i hallen

Forbehold om covid 19 restriksjoner, arr. vil 
følge gjeldende regler med tanke på antall ol.

I VOLLHALLEN
MEDLEMSTILBUD

RABATT PÅ 
KLUBBKOLLEKSJON

FAST RABATT PÅ 
ORDINÆRE VARER

ALLTID

25%

10%

INTERSPORT Jærhagen 
Solavegen 25, 4352 KLEPPE

EPOST: post.jaerhagen@intersport.no

INTERSPORT Bryne 
Jupiterveien 2, M44, 4340 BRYNE
EPOST: post.bryne@intersport.no

MEDLEMSTILBUD
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Voll Idrettslag
post@vollil.no

51 42 24 80
www.vollil.no

Facebook: Voll IL


