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Hei alle sammen!

Det er ekstra stas å kunne hilse velkommen til 
den første utgaven av Vollraketten på 8 år. Mye 
har skjedd siden sist, og nå håper vi å kunne by på 
litt fersk og oppdatert informasjon fra Voll IL. Ikke 
minst har det kommet mange nye innflyttere til 
området som vi ønsker å komme i kontakt med.

Enten du er ny i området, eller har bodd her lenge, 
så ønsker vi å informere om våre tilbud, og ønske 
deg  velkommen til idrettslaget som utøver eller 
frivillig. Vi er som alle lag helt avhengig av frivillig 
innsats, og vi ønsker å benytte anledningen til å 
rette en hjertelig takk til alle som bidrar, enten det 
er som trener, oppmann, styremedlemmer, sjåfør 
eller annen støtte. Vi har også noen fantastiske an-
satte, og møt dem som oftest er å finne på dagtid 
i egen sak! 

Siden forrige nummer har vi gjennomført flere og 
store forbedringer i hallen, og nå står en utvendig 
rehabilitering foran oss innen kort tid. Innvendig er 
nesten alt modernisert med nytt gulv, ny-malte gar-
derober, flunkende nytt kjøkken og ventilasjonen 
er skiftet. Mer om dette kan du lese i egen sak i 
bladet.

Skolesaken har engasjert mange det sist året. 
Utfallet av skolesaken er klar, og det er besluttet 
å utvide Bore barneskole, samt at det skal bygges 
en ny idrettshall i tilknytting til utvidelsen. Hvilke 
muligheter dette kan gi oss i Voll IL vet vi ikke, men 
vi har gitt tilbakemelding til kommunen at vi 
ønsker å ha dialog med dem rundt bruk og samar-
beid.

Ved påsketider kåret vi vinner av konkurransen for nytt 
slagord for Voll IL. Slagordet som vant, og som juryen 
syns passet best for hva laget ønsker å være var «VOLL 
IL – ei bygd, ett lag». Det var Silje Fagerland Olsen som 
foreslo ordtaket som vant!

Antikkmessen, som har endret navn til Antikk og In-
teriørmesse står snart for tur. Denne messen er en av 
de aller viktigste aktiviteten vi har i Voll IL 
i forhold til å få inntekter som treffer hele laget og 
sikrer gode og oppgraderte anlegg. Ved å besøke 
messen er du aktivt med på å støtte idrettslaget, 
så vi håper å se mange lokale ansikter på høstens 
messe. Neste år har messen 25 års jubileum. Takk til 
messekomiteen som år etter år sørger for at dette blir 
en suksess for Voll IL.

Som frivillig lag, er også vi i Voll IL helt avhengige av 
sponsorer og støtte fra lokalt næringsliv. 
 Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte opp 
om våre sponsorer ved å støtte dem tilbake ved å 
benytte deres tilbud og kjøpe deres varer. Voll IL er 
utrolig takknemlig for alle som bidrar, og en ekstra 
takk til våre hovedsponsorer; Jæren Sparebank, Coop 
Klepp og Malm Orstad AS og alle dere som har støttet 
utgivelsen av Vollraketten! 

HAR DU LYST OG MULIGHET TIL Å BIDRA MED NOE I 
VOLL IL, SÅ TA KONTAKT MED EN AV OSS.

Med vennlig hilsen
Frode Salte

LEDER

TRYKT OG GODT
Design • Trykk • Kopiering • Reklameartikler

952 99  844 •  JPRINT.NO



3

HOVEDSTYRE

ANSATTE

Leder
Frode Salte
leder@vollil.no
48147463

Styremedlem -  
Leder Fotball
Kathrine Undheim
fotball@vollil.no
454 86 676

Styremedlem - 
Leder Turn
Jorunn R Kverme
turn@vollil.no
971 49 889

Styremedlem -  
Leder Badminton
Roger Nese
Badminton@vollil.no

Styremedlem – 
Økonomiansvarlig
Øyvind Melkevik
melkevik@live.no
97051949

Daglig leder
Brit-Helen Kvål
post@vollil.no
45225131

Renhold
Linn Gullbraa
linn@gullbraa.com

Nestleder
Britt Fagerland
nestleder@vollil.no
959 21 585

Styremedlem -  
Leder Håndball
Aina Sveinsvoll
handball@vollil.no
975 74 006

Styremedlem -  
Leder Barneidrett
Mette Haase
Barneidrett@vollil.no

Styremedlem – 
Anleggsansvarlig
Tommy Gimre
tommy@srcas.no
98218897

Styremedlem –  
Utdanningskontakt
Øystein Omdahl
o.ohmdahl@gmail.com
48 14 24 13

Vaktmester
Ove Byberg
vaktmester@vollil.no
92667300

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
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Vi er gjengen som til daglig er å finne på anleggene til Voll IL.
Ove (Driftssjef) Brit Helen (Daglig leder) og Jakob 
(Fikseraltmuligmann)
 
Våre oppgaver er å ivareta driften av idrettslaget på dagtid, 
og av anleggene våre, som er Voll Idrettshall, bua på isbanen, 
kunstgrasbanen v/Bore Ungdomsskole, ballbingen v/Bore 
Barneskole og grasbanen på Voll Stadion. Ove sørger for det 
praktiske arbeidet, mens Brit Helen i hovedtrekk er ansvarlig 
for regnskap, antikk- og interiørmesse, medlemsrapportering 
og jobber sammen med styremedlemmene for å gi 
medlemmene våre ett bra tilbud. Jakob er vår altmuligmann, 
som hjelper til med alt fra merking og klipping av 
fotballbanen, til utlevering av nøkler.
 
VI er også engasjerte i Voll IL på fritiden, da alle har unger som 
er aktive i idrettslaget. Vi ivrer veldig for at det skal skapes et 
miljø rundt klubben, både sportslig og sosialt. Vi har denne 
sesongen klart å lage en ramme rundt fotballkampene til 
a-laget, med åpen kiosk og speaker, og det er gledelig å se 
at stadig flere, både store og små, finner veien til stadion på 
kamp.

På dagtid benytter skolen Vollhallen 3 dager i uken, og det 
er alltid kjekt med liv i hallen. Selv om vi ansatte kanskje ikke 
deler musikksmaken til dagens unge, som ofte dundrer over 
høyttaleranlegget når de har gym.
 
Vi er her for våre medlemmer, og har du noe du lurer på, 
gode idéer eller bare kan tenke deg en kopp kaffe og litt 
godt drøs, er det bare å stikke innom kontoret.

DAGTID GJENGEN
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FOTBALL

FOTBALL
Hei alle sammen!  

Å være leder i fotballen i Voll IL er både en 
spennende og utfordrende rolle. Jeg har nå vært 
med i fotballstyret i 6 år, di fem første som 
barneleder. Så å tre inn som leder ga meg både nye 
utfordringer og jeg måtte begynne å tenke litt 
annerledes. Vi er en stor gruppe i Voll og vi har 30 
lag fordelt på alder 7 år til A-lag påmeldt i serien i 
år. Pluss vi har en stor gruppe med 6-åringer, som 
i år ikke spiller i serie men er med på turneringer. 
23 av disse laga er i barnefotball. Utfordringene vi 
har er å beholde spillere etter fylt 12. Dette er noe 
vi i fotballstyret jobber aktivt med hele tiden, og 
kanskje litt spesielt mot jenter.   

Det er kjekt å se at det er mye aktiviteter på våre 
anlegg. Jeg var selv nede en onsdag, og på 2 timer, 
var det mange som er engasjerte i Voll som tok 
turen. 6-åringene trener på den ene halvdelen på 
kunsten, det spilles kamper med 8-åringene på den 
andre halvdelen. Etter 1 time er det bytte, og inn 
kommer 9- og 10-åringer som nå skal spille kamp, 
mens 11 åringene skal trene. 

Jeg treffer på klubbdommeren i Voll, Gjermund 
Ødegård. Han er nede og ser på dommere mellom 
12-14 år som har hatt dommerkurs, og er med å 
dømme 7-12 åringen. Di gjør en fantastisk jobb. 
Og samtidig nede i ballbingen spilles det også 
kamper med 7-åringene. Rett før jeg går, treffer jeg 
på Viggo Mølstre, treneren for A-laget og rekrutter-
ingslaget. Da kommer han i god tid for å forberede 
treningen som skal starte etterpå. 

Vi har ikke noe juniorlag i år, men vi hadde i år 
påmeldt ett rekrutteringslag til A-laget hvor disse 
begynte i nederste divisjon. Men etter en sterk 
sesong uten tap, ble det klart at disse rykker i 2017 
opp til 6. divisjon. Her er det flere unge i Voll IL som 
får bli med og utvikle seg å prøve å ta steget opp til 
spill på A-laget.   

Leder

Når jeg ser all denne aktiviteten bare på en dag, 
og vet at dette skjer nesten hver dag i uken, blir jeg 
stolt over å få være en del av dette. Mye av dette 
er takket være foreldre til disse ungene, som stiller 
opp som trenere, oppmenn og dugnadsansvarlige. 

Di gjør en strålende jobb og vi hadde ikke klart 
dette uten dere J Vi har også flere sponsorer som er 
med å bidra til støtte for disse lagene, slik at di kan 
reise på turneringer, og kamper rundt om i 
distriktet. Jeg vet at i år har vi vært med på flere 
ulike turneringer, der vi i Voll prioriterer Grønt Gras 
på våren og EMS-turnering på Hundvåg om høsten.

På ungdomssiden hadde vi G16 som var på Regy-
Cup i Haugesund, der røk di dessverre ut i semifina-
len, men gjorde en utrolig bra innsats. G13 var med 
på Sør-cup og Lyngdals Cup, og i sistnevnte endte 
det med en sterk bronse i A-sluttspillet. Det viser at 
det bor mye fotball i Verdalen.
  
På vegne av fotballstyret vil jeg takke dere alle, for 
at dere bidrar til at ungene i lokalmiljøet vårt kan 
holde seg i aktivitet, skape samhold og lagfølelse.   

Vi vil også takke MECA-fondet som ga 15.000 kr i 
støtte til fotballen.  

HEIA VOLL 

Kathrine Undheim 
Leder | fotballstyret Voll IL 
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FOTBALL

Kathrine Undheim  
Leder Fotball

Kjetil Haraldsen 
Økonomiansvarlig

Jone Stangeland  
Sportslig leder

Asbjørn Lindseth 
Sekretær

Arni Thor Steinarsson  
Nestleder

Arnt-Kristian Finstad  
Ungdomsleder

Maren Bjørnsen  
Materialforvalter

Janka Salte  
Styremedlem

VOLL G13 ØNSKER Å TAKKE SINE  
SPONSORER GJENNOM SESONGEN 2016! 
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Etter 2 år med Sverre Jørgen Høgmo var det foran 
denne duket for ett nytt trener bekjentskap. Etter et 
par år som trener for Klepp sitt Dame B og juniorlag 
valgte Viggo Mølstre og følge sine klubbfølelser og 
returnere til sin moderklubb for å trene Voll sitt A-lag. 

Spillertroppen var stort sett intakt, men ble utvidet 
med noen nye fjes da vi i år har valgt å kjøre et B-lag 
i stedet for juniorlag og disse har da trent med A-lag. 
A-lagstroppen har da servet de 2 lagene og cirka 
35 spillere har vært innom. Utover sesongen har 
det kommet forsterkninger fra både Klepp, Orre og 
Austrått som har gjort at troppen har fått en god 
inspirasjon av nye personligheter og ferdigheter. 

Oppkjøringen startet med både varierende oppmøte 
og resultater. En møtte litt varierende motstand 
for å få gang i flest mulig til både A og B-lag sin 
sesongstart. Første seriekamp endte med et surt 4-3 
tap borte mot Hana etter at en ledet frem til det var 
10 minutt igjen. Resultatene videre var noe under 
forventningene og det toppet seg med en pinlig exit 
mot Kåsen i Rogalandscupen. Etter dette var det 
samling i bunn og man fikk 3 av 4 mulige seire før 
ferien. 

Etter ferien fortsatte de gode resultatene med 10 
av 12 mulige poeng, før man fikk 2 tap mot topp 
lagene Egersund 2 og Varhaug. En sterk seier borte 
mot lederlaget gjør at man går inn i de 3 siste 
kampene på en sjette plass. Det er for så vidt innenfor 
forventningene en hadde før sesongen, men det 
er enda usikkert om det vil være godt nok for å bli 
værende i fjerde divisjon, med tanke på omlegging av 
divisjonssystemet, der kvaliteten skal spisses på alle 
nivåene. 

Verd å nevne er og at vårt B-lag har gått gjennom 
sesongen uten tap og vant dermed sin avdeling i 
7.divisjon og skal spille om kretsmesterskap. Mange av 
våre yngste spillere har her fått et greit kamptilbud og 
neste år vil man kunne spille mot enda mer kvalifisert 
motstand. 

En liten måned og 3 kamper gjenstår før en kan 
oppsummere hele sesongen, men så langt tyder det 
på at en stort sett vil nå de mål en har satt seg, både 
sportslig og sosialt, og man kan se frem til 2017 med 
ny optimisme om videre utvikling. 

Jone Stangeland 
Sportslig leder 
Fotballgruppen 

VOLL FOTBALL HERRER 2016 
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INTERVJU MED  
MAGNE «MAGGI» STOKKA

Velkommen ti l et et åpent, 
luftig og annerledes senter!
Her er f rukt t rær ute  på 
sommeren og gratis isbane 
i vinterhalvåret.

I  vår store og flotte Coop 
Mega f innes stort  utvalg av 
mat fra lokale matprodusenter,
Våre andre but ikker har 
ellers alt du trenger for en 
hyggelig handel!

Kom i bil, traktor eller på 
sykkel,  vi  har 1100 gratis 
parkeringsplasser, hvorav 
550 er inne i  p-hus og 75 
familieparkeringsplasser.

Vi elsker å «drøse» med 
og hjelpe hyggel ige 
kunder som deg!

På vei til Jarhagen!

www.jaerhagen.no | Følg oss på facebook
Åpningstider: 10-20 (10-18)  |   MatÅpent 8-22 (8-20)  |  

VinMonopolet Man-ons 10-17,  tors-fre, 10-18, lør 10-15   

 www.jaerhagen.no     Følg oss på:

Velkommen til et et åpent, luftig 
og annerledes senter! 

Her er frukttrær ute på sommeren
og gratis isbane i vinterhalvåret. 

I vår store og flotte Coop Mega finnes 
stort utvalg av mat fra lokale matprodusenter, 

Våre andre butikker har ellers alt du 
trenger for en hyggelig handel! 

Kom i bil, traktor eller på sykkel –
vi har 1100 gratis parkeringsplasser, 

hvorav 550 er inne i p-hus og 
75 familieparkeringsplasser.

Vi elsker å «drøse» med og 
hjelpe hyggelige kunder som deg! 

På vei til
Jærhagen!

Kjøpesenteret på Klepp

Åpningstider: 10-20 (10-18) |  Matåpent 8-22 (8-20)
Vinmonopolet: Man-ons 10-17 | Tors-fre, 10-18 | Lør 10-15

A-laget er på vei ut av garderoben på Bore 
Skule, men Magne Stokka sitter igjen små spent 
og lurer på hva som venter han:

Hva driver deg?
Gleden av å vinne kamper. Dersom vi taper må 
vi bare trene mer for å forbedre. 

Hva er kjekt?
Miljøet, uten tvil. Utrolig bra miljø. Det sosiale er 
veldig gildt. Godt humør i spillergruppa.

Har du noen råd om unge spillere som vil 
spille på A-laget?  
Fokusere på å komme på trening. Holdninger 
som kommer med på trening øker sjansen for 
A-laget. Dersom de trener nok og ønsker nok så 
kommer de nok opp

Hvor lenge har du vært med/Hvor lenge ønsker 
du å holde på?
Dette blir det niende året for A-laget til Voll (teller 
på fingrene og ramser opp trenerne han har hatt).  
Spilte i Klebe til han ble fjorten, to år i Voll, spilte 
A-lagsfotball i Klebe. Rykket ned med Klebe. Så 
lenge han er god nok sier han med et smil.

Har du noen historier du vil dele med oss?
Når vi vant Rogalandscuppen i 2011, det er et 
minne jeg sette pris på. 

Ser du for deg at barna dine blir fremtidige Voll-
stjerner?
Barna skal få velge selv hva de vil, håper at ønsker å 
spille fotball når de er små, så får tiden vise.

MAGNE STOKKA
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INVITASJON TIL FOTBALLAVSLUTNING 

                           

Fotballsesongen går nå mot slutten, og i den anledning inviteres ditt lag til å bli 
med på den årlige fotballfesten i barnefotballen for 6-10 åringer i Voll IL. 

Sted: Vollhallen                              

Dato: 13.november           

Tid: Kl.16.00 

Inngangspris: Kr.50 ( Barn under 10 år, laglederer og trenerer, er gratis) 

Det vil bli delt ut medaljer for inneværende år. 

 

Gratis pølse og brus til barna, samt kaffe og kake til de voksne. 

 

Loddsalg med flotte premier. 

Ta med hele familien og kom!                          

Med hilsen G10 og J10 på Voll 
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EI BYGD,  
ETT LAG!
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3 PÅ  
BANEN

Navn: Mari Refslie Eie
Alder: 12

Lag: Voll jenter 04
Hobby: Vera med venner og spele fotball

Beste drikka: Cola
Beste mat: Taco

Pizzabakeren eller MC Donald: Pizzabakeren
Beste ferieplass: Rhodos og Flekkefjord

Favoritt fotballklubb: Voll il
Pokemon eller fotballkort: Pokemon

Navn: Bjarne Melkevik 
Alder:  7

Lag: Voll gutter 07 lag 3
Hobby: Keeper, sykla, lekser, scora mål

Beste drikka: Eplejuice
Beste mat: Havragryn

Pizzabakeren eller MC Donald: Pizzabakeren
Beste ferieplass: Fjellet

Favoritt fotballklubb: Voll il og Barcelona
Pokemon eller fotballkort: Pokemon

Navn: Lene Refslie Eie 
Alder:  9

Lag: Voll jenter 09
Hobby: Vera med venner og spele fotball

Beste drikka: Smothie
Beste mat: Pizza

Pizzabakeren eller MC Donald:  
Pizzabakeren

Beste ferieplass: Rohdos 
Favoritt fotballklubb: Voll il

Pokemon eller fotballkort: Pokemonkort
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Tlf: 51786060 // Epost: post@kleppauto.no // Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe         
www.kleppauto.no

Årets Meca-verksted 2015
Det komplette bilverksted på Jæren

VI UTFØRER:

-          EU/ PKK kontroll
-          Service
-          AC service
-          Reparasjon av kjøretøy opp til 7,5 ton
-          4 Hjuls kontroll
-          Ruteskift
-          Dekkskift
-          Karosseri og Lakk reparasjoner
-          Dinitrol understellsbehandling
-          Salg av bilpleieprodukter

KLEPP AUTO
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Einar Bjelland
Barneleder

Kristin Hole 
Seniorleder

Cato Moen Olsen 
Dugnadsansvarlig

Jakob Marthinsen  
Dommeransvarlig

Aina Sveinsvoll 
Leder håndball

Guro Sele 
Nestleder

Kenneth Soma 
Økonomiansvarlig

Geir Sivertsen  
Ungdomsleder

HÅNDBALL
Leder

Då va endelig håndballsesongen for 2016/2017 i gang og 
de første seriekampene er allerede spilt. Noen av lagene 
har og allerede vært på turneringer. 

Voll IL er et breddeidrettslag, og i håndballen har vi vår 
sportslige utviklingsplan. Vårt hovedmål er å ha flest mulig 
i aktivitet, lengst mulig. Håndballgjengen i Voll er godt 
over 200 medlemmer. Spekteret går fra minihåndball 
2010 modeller til J15.Samt dame og herre - lag.  Vi startet 
opp minihåndball for 2009 og 2010 modellene nå i høst. 

Etter flere år uten både damelag og herrelag på Voll, 
startet til alles glede både damelag og herrelag opp igjen 
i fjor høst. Herrelaget gjorde en god sesong og rykket opp 
til 4. divisjon. Damelaget ligger i 6. divisjon. Oppfordrer alle 
til å stille opp å komme på kampene deres i Vollhallen. 

Håndballen i Voll har totalt 20 lag påmeldte i serien, 
fordelt på 12 forskjellige lag og aldersklasser. I tillegg har vi 
3 lag på minihåndballen som er påmeldt i sin ring. 

I de aldersbestemte lagene er det gode grupper, men ser 
at det i ungdomslagene blir litt utfordring med å holde på 
spillerne, spesielt da gjerne på guttesiden. Skulle ønske at 
det var flere over 13 år som ville spilt håndball. 

Det skjer mye kjekt i håndballen. Voll hadde en stor 
håndballgjeng som reiste på Kif- Aquarama Cup i 
Kristiansand nå i april. Da reiste alle lag fra 10 år og opp. 
Det var en superkjekk helg, med mye håndball, Dyrepark 
og Cupshow. Veldig sosialt og sist men ikke minst, mye 
håndballglede! 

Voll skal i år også være med på PotetCupen på Klepp nå i 
oktober, som er for lagene i alder fra 8 til 11 år. 

Tiden går fort, og plutselig er det jul. Håndballen i Voll 
gjentar suksessen med romjulssprell, dette er for alle 
barn som er medlemmer i Voll. Dette går av stabelen 
27. desember i Vollhallen. Dette blir en sosial dag med 
ballspill og aktiviteter fra morgen til kveld. Frokost og 
lunsj blir servert. Dette gleder vi oss til! Egen invitasjon i 
Vollraketten. 

Håndball
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HÅNDBALL
Leder

Håndball

Når det gjelder turneringer, så har håndballen i Voll 
tidligere reist til Kristiansand på KIF-turneringen med 
lag fra aldersklasse 10 år og opp. Våren 2017 tenkte vi 
at tiden var inne for å prøve på noe nytt. Lagene fra 10 
år og opp til 12 år, skal til våren prøve seg på Umbro 
Cup, som også er i Kristiansand.  13, 14 og 15 åringene 
planlegger å reise til Danmark på Aabybro Påskestevne. 

Håndball er gøy! 

Har du lyst å spille håndball? Kanskje ønsker du å 
gjenoppta gamle kunster, eller bare ha det veldig 
kjekt og sosialt? J Vi har alltid behov for flere spillere 
i alle alderstrinn, fra minihånball, aldersbestemte lag 
til senior. Trenere, oppmenn, dommere og engasjerte 
foreldre får vi heller aldri for mye av ☺  Så føler du 
kallet på enten det ene eller det andre, ta kontakt for 
å melde din interesse. På Voll sin hjemmeside, under 
fanen håndball ligger det kontaktinformasjon og 
treningstider til de forskjellige lagene. Treningstidene til 
de forskjellige lagene finner dere også her i Vollraketten. 
Velkommen skal dere være!   

Til sist så vil jeg takke foreldre, trener og oppmenn, for 
den jobben dere gjør i håndballen i Voll. 

Nyttårsballet 2017.  

Nyttårsballet går av stabelen den første helgen i det 
nye året, og blir i 2017-  lørdag 7. januar. Jet Set spiller 
opp til dans, det blir en kjekk kveld med garantert god 
stemning. Egen invitasjon til Nyttårsballet ligger vedlagt 
i Vollraketten. 

Med vennlig hilsen 
 
Aina Sveinsvoll 
Leder håndballstyret Voll IL 

HODNE ELEKTRO 

Din lokale elektriker 
Tlf: 412 72 692
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Håndball

TRENINGSTIDER
Håndball
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VOLL HERRENE
Fjoråret ble en kjempe kjekk sesong for det nye oppstarta 
herrelaget. 

Vi gikk gjennom hele sesongen uten å tape en eneste 
kamp. 

Høydepunktet må være Kleppkampen i Vollhallen, der 
det sikkert var 200 folk på tribunen med flagg og sang, 
fantastisk. 

 Det ble opprykk til 4 div så dette året blir det langt tøffere. 
Vi har vært på turnering i Danmark og på Varhaug i 
oppkjøringen med litt blanda resultater.  

Vi trener nå 2 ganger i uken, mandag og onsdag kl.20.00. 
Vi er alltid på utkikk etter nye spillere så vis noen mener 
de har en håndballspiller i seg så er det bare å komme 
med og prøve seg. 

Vi har ikke satt oss noe mål med sesongen, men vi har 
lyst og kjempe i toppen av 4 div, det kan bli hardt, mye 
rutinerte og avdankete spiller på lagene vi skal møte i år. 

Håper mange folk fortsette og følge oss denne sesongen 
og stiller i hallen, søk oss gjerne opp på Facebook. Voll 
Herrene Håndball, vi prøver å oppdatere så mye vi klarer 
der. 

Snakkes i hallen i løpet av året Voll supportere, håper også 
å se Voll Svermen på plass på kampene.
 
MVH  
Coach Joachim M Kverneland / MK 

Håndball
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VOLL DAMENE
Damelaget startet opp igjen i Desember 2015, og var med å spillte en 
halv sesong i 6.div. Karoline Malmin Kverneland og Kristin Hole tok ansvar 
for treninger og kamper. Her ble det desverre mye tap, men forsatt godt 
humør og god trening. Etter sommeren startet vi opp igjen i August, og 
det med ny trener. Ida Serine Hole skal lede damelaget en liten stund, 
frem til hun flytter vekk med studier. Damelaget har i begge sesongene 
slitt med nok spillere, og ønsker veldig gjerne å ha flere med på laget.
Vi har nå startet 2016/2017 sesongen med ett tap og en seier,  
og ser frem til sesongen videre.

Kristin Hole, oppmann damelaget

Håndball
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TRENING OG BEACHHÅNDBALL 
Borestraen

Håndball

Her er bilde fra treningen til håndball J14 forrige uke. Trening og Beachhåndball på 
Borestraen 15. September 2016. Fantastisk! 

Her e heile håndballgjengen i Voll  
på Kif, Aquarama cup 2016

J05 Kif Aquarama cup 2016

Navn: Maren Antonie Frøyshov 
Alder: 11 år 

Spiller på lag: J05 
Hva er det kjekkeste med håndball?:

 score mål 
Hvor liker du å spille på banen?:

 liker best å spille bakspiller 
Ditt beste håndballminne: 

KIF turneringen 
Favorittmat: 

taco, pizza, pita, pannekake, 
kjøttdeig og spaghetti 

Det beste feriested: Syden 
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Navn: Regine Sør-Reime Sele 
Alder: 15 år 

Spiller på lag: J01 
Hva er det kjekkeste med håndball?:  

Redde 100% sjanser, bra forsvar 
Hvor liker du å spille på banen?:  
liker best å være keeper 

Ditt beste håndballminne:  
delta på turneringer 

Favorittmat: taco 
Det beste feriested: Tyrkia og Hellas 

Navn: Maren Antonie Frøyshov 
Alder: 11 år 

Spiller på lag: J05 
Hva er det kjekkeste med håndball?:

 score mål 
Hvor liker du å spille på banen?:

 liker best å spille bakspiller 
Ditt beste håndballminne: 

KIF turneringen 
Favorittmat: 

taco, pizza, pita, pannekake, 
kjøttdeig og spaghetti 

Det beste feriested: Syden 

Navn: Kristin Hodne og Helene Brådli Ueland
Alder: 13 år

Spiller på lag: J13
Hva er det kjekkeste med håndball? 

   -Kristin liker best å stå godt i forsvar og reise på 
turneringer

   -Helene liker best å score mål
Hvor liker du å spille på banen?: 

   -Kristin liker best å spille venstre kant og venstre 
bakspiller 

   - Helene liker best å spille venstre bakspiller og 
midtback

Ditt beste håndballminne: Både Kristin 
og Helene har Dyreparken Cup som beste 

håndballminne. Og å slå Sola HK for første 
gang. Nå gleder de seg til å trene med 

sonemiljø 1 fredag i måneden
Favorittmat: Kristin har ikke noe mat hun synes 

er ekstra godt og Helene spiser for det meste 
sunn mat, så lenge det ser godt ut. Kylling er bra. 
Det beste feriested: Kristin liker seg best i Spania, 

mens Helene liker seg best i USA.
Den beste treneren: JAKOB

-begge har planer om å bli kanongode i håndball og 
legger ned ca 10 timer trening i uken for å bli best. I tillegg 

til å spille håndball selv er begge jentene trenere for J08

Navn: June Høyland Krohn 
Alder: 11 år 

Spiller på lag: J05 
Hva er det kjekkeste med håndball?: 

score mål 
Hvor liker du å spille på banen?: 

liker best å spille kant eller bak- spiller 
Ditt beste håndballminne: 
KIF turneringen 
Favorittmat: pizza, nudler, taco
og Mc Donalds 
Det beste feriested: Danmark 

5  
I VOLLHALLEN
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Roger Nese  
Leder Badminton

Pål Christensen  
Styremedlem

Ole Bjørn Maråk  
Styremedlem

LYST TIL Å SPILLE  
BADMINTON?

Treningstidene for denne sesongen er torsdager 20:30 
-21:30

Badmintonen i Vollhallen er for alle medlemmer i Voll I.L, 
men andre er også velkomne til å prøve.

Badmintonen har ingen oppmøteplikt, så det er bare å 
spille når det måtte passe. Det er en fordel om du har en 
badmintonracket og noen å spille med.
Har du lyst å bli med å spille, eller være del av styret, så ta 
kontakt med leder, Roger Nese på badminton@vollil.no

Badminton
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VOLL IL –  

EI BYGD,  
ETT LAG!
Før påsken gjennomførte idrettslaget en slagordkonkurranse i samarbeide med Skarp 
kommunikasjon og reklame, hvor alle husstander fikk en liten informasjonsfolder hjem i posten. 
 
Det kom inn mange forslag, og idrettslagets «visjonskomité» gjorde en vurdering av alle forslag, og 
la frem anbefaling til hovedstyret. Hovedstyret var enig at anbefalingen var det beste forslaget, og 
det forslaget som best traff på det vi ønsker et slagord skal være og bety. 

Vinneren var SILJE FAGERLAND OLSEN, og hun fikk utdelt premie sammen med de som kom 
som nr. 2 og nr. 3.

Vi håper at slagordet fremover blir aktivt brukt og kjent både blant de som er aktive i laget og 
andre rundt i nærmiljøet!

BLI MED PÅ VÅR  

 SLAGORD-KONKURRANSE

SEND INN PÅ: MEEVOLL.NO

IDRETTSLAGET I BYGDA har en lang tradisjon. Fra oppstarten i 1969 og fram 
til i dag har vi opplevd utvikling og vekst. Det er nå snart 27 år siden idrettshallen ble 
bygget, og hallen og gressbanen har vært vårt naturlige samlingssted de siste årene. 

Men hva skjer videre? Hva vil vi med idrettslaget vårt? Vi i styret vil gjerne høre hva 
dere i bygda mener om tilbudene vi har. I dag er vi om lag 700 medlemmer. Om fem 
år vil vi ha 1000. Velkommen som både utøver og leder!

Vi vil ha et idrettslag som har en klar profil og som vet hvor det skal. Stoltheten til 
Voll IL er stor, og det vi driver med skal kommuniseres bedre. Derfor er du herved 
invitert til å være med og løfte klubben mot nye høyder - eller bredder.

Hilsen Fridtjov Helland, leder i styret

• TURN
• BARNEIDRETT
• BADMINTON
• HÅNDBALL
• FOTBALL

VINN FLOTTE  
PREMIER
1. premie sportsutstyr, verdi 1000,-
2. premie sportsutstyr, verdi 500,-
3. premie sportsutstyr, verdi 300,-

Siste frist for forslag er 11. mars
Vinneren kåres 16. mars
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Turn

Marianne Linjord  
Styremedlem

Jorunn Kverme 
Leder Turn

Lise Jorunn Mælqvist 
Nestleder

Øyvind Ådnøy  
Sekretær

Berit Elisabeth Hansen  
Styremedlem

TURN
Ønsker du å gå på turn er du velkommen til trening i 
Vollhallen.

I løpet av et skoleår har vi en juleavslutning i vollhallen, da 
turnastene viser frem litt av det de har lært!
Det er også en turn dag i februar / mars, og den Store 
Barnas Turnfestival lørdag til søndag i juni. De to sistnevnte 
varierer fra år til år hvor det blir arrangert.

Dameturn er tirsdager kl.18.30 - 20.00 i gymsalen og 
svømmehallen kl. 20.00 - 21.00 på Bore ungdomsskole. 
Kontaktperson for dameturn er 
Anne Lise Tjelta Ann-l-t@kleppnett.no

EI BYGD,  
ETT LAG!

BBB (Bra Bedre Best) er for barn 3.-4. klasse. 
Treningstid er tirsdager kl.16.30-17.30.
SALTO er for barn 5.- 8. klasse  
Treningstid er tirsdager kl.17.30 -18.30. 
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EI BYGD,  
ETT LAG!

Barneidrett 

Tine Klemetsen-Tjensvoll   
Dugnadsansvarlig

Mette Haase 
Leder Barneidrett

Paul Kroknes 
Økonomiansvarlig

Trine Mehl  
Treneransvarlig

Glenn Frode Vanglo  
Treneransvarlig

BARNEIDRETT
FORELDRE OG BARN TURN:  

Foreldre og barn er beregnet på barn i alderen 0-4 år. 
Det legges opp til trening under trygge omgivelser i 
følge med en voksen. Den voksne skal delta aktivt i 
leken. Her er det bare å møte opp.  

BARNEIDRETTEN: 

Barneidretten har to partier, et for de som er 4 år, og 
et for de som er 5 år. Barneidretten tar sikte på å gi 
barna en allsidig og variert opplæring innen forskjellige 
idretter. Det blir lagt vekt på å stimulere barnas fysiske, 
psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. 
Det er stort fokus på å utvikle basisferdighetene balanse, 
koordinasjon, bevegelse, mestring og samspill. Barna 
får tilgang til basseng 8 uker og er også en eller to turer 
nede på skøytebanen i løpet av året. 
Treningen forgår i gymsalen til Bore Barneskole. 
Foreldre og barn: Tirsdager 17:00-18:00 
4-åringer (2012-modeller): Onsdager 17:00-18:00 
5.åringer (2011-modeller): Torsdager 17:00-18:00 
NB, det er ikke trening i skolens ferier. 
Kom og bli med! 

Barneidretten samarbeider også med 4 andre idrettslag; 
Varhaug IL, Vigrestad IL, Orre IL og Undheim IL. En 
gang i halvåret arrangerer vi aktivitetsarrangement for 
hverandre, hvor barna gjennomgår øvelser og får premie! 
Dette er en kjempedag med mange barn, gode minner 
og selvfølgelig kiosk-salg J I år er det Voll sin tur å 
arrangere, og det blir en ball og balansedag lørdag den 
26 november. Vi gleder oss! 

Hver vår arrangerer barneidretten” Sykkeltrimmen”, et 
arrangement for alle  fra 0-99 år, så her kan hele familien 
bli med! Man starter i Vollhallen og kan sykle to løyper, 
en kort og en lang, med innlagte rebusoppgaver. Etterpå 
er det premieutdeling, kiosk og selvsagt medalje til 
deltagerne! Ta med venner og bekjente, dette er en 
super familiedag 

MER INFORMASJON OM DATO KOMMER PÅ 
HJEMMESIDEN TIL VOLL IL TIL VÅREN. 
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Jæren Landbruksimport startet opp i 1984 med salg av kun landbruksdekk, felg og tvillinghjul. I begynnelsen av 90 tallet ble det  også salg 
av personbildekk og felg og selskapet fikk etter hvert navnet Jæren Dekk og var i 2000 en av landets største dekkbutikker med et salg på 40 
millioner kroner. Fra 1999 og fremover ble flere butikker kjøpt opp, og i 2007 ble Dekk1 kjeden dannet med 15 egeneide butikker i  
Rogaland, Hordaland og Agder. Dekk1 var kjeden som skulle selge varer og yte service til sluttforbrukere. Jæren Dekk skulle ta seg av import 
og grossistsalg. I 2011 ble dekk1 solgt. Frem til 2011 kjøpte Jæren Dekk opp 3 andre grossist selskap i Norge og alle skiftet navn til  
Norgesdekk dette året. Målsettingen til Norgesdekk var å bli en lokal grossist som dekket hele Norge. I 2010 flyttet Jæren Dekk fra Dekk1 
Jæren på Voll, over i nytt og moderne lager ved godsterminalen på Ganddal. Med på lasset ble mange av de ansatte som hadde vært med å 
bygge både Jæren Dekk og Dekk1 på Voll, men noen ble igjen på Voll for å drifte det videre.

I dag er Norgesdekk AS utviklet seg til å bli den største og ledende importør og grossist i Norge. Nærmere 20% av alle personbildekk som  
selges i Norge kommer fra Norgesdekk, samt 25% av alle alufelger. Norgesdekk har også høye markedsandeler på dekk til last, anlegg,  
landbruk, ATV, plen og hage maskiner. Selskapet har gått fra et salg i 2010 på 260 mill. til nærmere 700 mill nå i 2016. Norgesdekk har i dag 
70 ansatte, fordelt på 6 lager, på til sammen 33.000 m2 i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Jæren, Bergen og Trondheim.

Sjekk vår nettside hvor du kan lese litt om hvilke produkter vi selger, du kan også finne felger til din bil, enten med å slå inn reg.nr. eller 
bare skrive bil merke og modell. Våre varer får du kjøpt hos de aller fleste som selger dekk og felg på Jæren.

 

PH Edition Turbin II 
Gun Metal

Trinity Polaris 
Silver

MSW 19 
Full Silver

PH Edition Split II 
Silver

Trinity Nordic 
Silver

MSW 46 
Full Silver

w w w. n o r g e s d e k k . n o
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ANTIKK &  
INTERIØRMESSEN
Messen ble startet i 1992 av 2 lokale ildsjeler, Finn 
Sørbø og Gabriel Trane Skasheim, som fortsatt er å 
finne som utstillere i dag. 

2 ganger i året (uke 11 og uke 42) fylles hallen med 
utstillere fra hele landet, som tilbyr varer alle typer 
sjangrer. Gamle ovner, sølv, møbler, samleobjekter, 
retro, vinyl, våpen, fajanse, bøker, klær og mye mer. 

Trenden i dag er å blande gammelt og nytt, og på vår 
messe har en mulighet til å skaffe seg flotte varer som 
det ikke finnes så mange av. Gjenbruk er også inn i 
tiden, og dette gjenspeiler seg blant vareutvalget. 

Her kan du også få taksert gamle mynter/sedler, og 
gull, diamanter og ur.
 
Messen er kjent i hele landet, og har fått omtale i 
bladet Allers av antikvitetsekspert Ellen Ørnes.
 
Vi åpner dørene fredag 21. oktober kl. 16.00 og våre 
åpningstider er:
Fredag 16.00-20.00
Lørdag 11.00-17.00
Søndag 11.00-16.00
 

ANTIKK OG INTERIØRMESSE

Har du små barn, må du gjerne ta disse med. Vi 
tilbyr gratis barneparkering, mens de voksne kan 
bruke så lang tid de vil i hallen.

Etterpå kan de sammen ta en matbit i kafeen. 
Her har vi kaffe, kaker, pølser, silde – og 
karbonadeskiver og mye mer. 

Vi er stolte av at messen blir drevet på dugnad av 
medlemmer i klubben. Inntektene på inngang 
og salg kafé går i sin helhet til å drifte hall og 
anlegg, som er viktig for at vi skal kunne tilby 
aktivitetene vi gjør i dag.
 
Ønsker alle hjertelig velkommen til høstens 
messe i  
Vollhallen 21.-23. oktober!
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NYTT

Kjøkken
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NYTT

DGM.NO

ANLEGGENE
Voll idrettsanlegg

Voll IL har gode og moderne anlegg. Våre anlegg består 
av hallen og grasbanen på Voll, og kunstgrasbane og 
ballbinge ved barne- og ungdomsskolen i Verdalen. 

De siste årene har det blitt gjort et betydelig løft innvendig 
i hallen på Voll. Vi har fått nytt spilledekke og led lys i 
hallen i tillegg til nymalt tribune med glassrekkverk og 
nymalte garderober. I August var vi også ferdig med 
oppussingen av nytt kjøkken. Kantinen var allerede klar 
i vinter, og nå ser det virkelig flott og innbydende ut for 
både utøvere og gjester. Takk til alle som har bidratt!

Ønsker du å leie kafeen til et privat arrangement, kan du 
ta kontakt med Brit Helen på post@vollil.no 
Vi leier ut til alle typer arrangement, messer, 
konfirmasjoner, selskap, sportslige aktiviteter mm
Leietaker må ha fylt 30 år.

LEIEPRISER:
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VENTILASJON - KULDE - SERVICE - ENERGI
TLF: 46 94 00 00

BEDRET  
INNEKLIMA
Vi er også nylig ferdige med å oppgradere siste del av 
ventilasjonsanlegget for selve hallen. Dette er betydelige investeringer 
for idrettslaget. I tillegg til godt inneklima, vil det nye anlegg også gi 
idrettslaget betydelig lavere driftsutgifter for å holde hallen varm.  
Lie Ventilasjon har i tillegg til å levere de rimeligste løsningene også 
valgt å inngå en 5 års sponsoravtale.
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REHABILITERING AV  
HALLEN UTVENDIG! 
Hallen skal nå endelig få en etterlengtet oppgradering utvendig. Etter 
mye jobbing og søking av midler, er vi endelig klar til å starte arbeidet 
med å rehabilitere hallen utvendig. Prosessen med rehabiliteringen 
har i stor grad blitt utført av en egen «hallgruppe». Gruppen har bestått 
av Trond Inge Ueland, Jens Hodne og Roald Sele. Takk til gruppen for 
innsatsen og godt arbeid!

Etter anbudsrunden, var det Grude Bygg som ble tildelt 
oppdraget. De vil starte opp arbeidet etter årets antikk og 
interiørmesse er avsluttet. Planen er at rehabiliteringen 
skal være gjennomført til jul. I korte trekk skal det legges 
nye plater utenpå de gamle røde. Fargen blir antrasittgrå 
– se illustrasjonsfoto. Mur mot sør ved inngangsparti blir 
slammet hvit og alle vinduer skal skiftes mot vest. Det 
blir også ny takstein over inngangspartiet. Vi ser frem til 
å kunne presentere en idrettshall i nye farger og ny drakt 
til å nyttårsballet! Se illustrasjonsbilde med ny farge på 
fasade mot vest!

Bua (Poddebuå) på grasbanen har også fått seg et godt løft både innvendig og utvendig,  
og det er nå mulig å by på kafésalg og ta en prat i bua under fotballkampene. Speaker på A-lag kampene, 

Tore Kåstad, sørger for god stemning og atmosfære under kampene, så hvis du ikke har sett en kamp på 
en stund, så anbefales det å ta turen! Bua er nå malt i samme farge som hallen vil få utvendig.
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Bua  
        PÅ ISBANEN

Voll IL tilbyr utleie av skøyter og kafe i 
bua ved siden av isbanen. Åpningstidene 
følger sesong for isbanen. Dette styres av 
Jærhagen, og antatt oppstart er rundt 
starten av november. 

Åpningstider for isbanen på Jærhagen:
Isen prepareres alle dager før kl. 10:00
Åpningstider for skøyteutleie i bua:

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
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Bua  
        PÅ ISBANEN

Isen prepareres alle dager før kl. 10:00
Åpningstider for skøyteutleie i bua:

Telefon 03290
www.jaerensparebank.no

Bryne ◊ Jærhagen ◊ Kleppe ◊ Kvernaland
Undheim ◊ Varhaug ◊ Vigrestad

Alle lag er best hjemme. Derfor spiller
vi rett og slett ikke bortekamper. Jæren er 
stort nok for oss. Lokalbanken er ett lag.

Plassert sju bra plasser på Jæren.

Vi spiller alltid
på hjemmebane
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LYST 
Å BLI 
MEDLEM?

Medlemssatser for 2016:

Medlemssatser for 2017:

Ta kontakt med daglig leder på post@vollil.no,  eller kontakt noen 
av de ansvarlige innenfor de ulike gruppene for støtte til å fylle ut 
registreringsskjema. For mer utfyllende info, se www.vollil.no 
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Våre åpningstider er: 
Fredag 16.00-20.00 
Lørdag 11.00-17.00 
Søndag 11.00-16.00

For mer info www.vollil.no/Facebook Antikk 
og Interiørmesse på Voll.

Inngang 70,-/helgepass 100,-
Betalingsterminal i hallen

 21-23. OKTOBER

ANTIKK &
INTERIØRMESSE
Vollvegen 4, 4354 Voll


