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Hei alle sammen!

Mitt navn er Nina. Noen kjenner meg nok fra lokal-
samfunnet, likevel er jeg ukjent for mange. Her er 
litt om meg selv for de nysgjerrige.

Jeg har to gutter på syv og ni år i idrettslaget, hvor 
jeg hjelper til i trenerteamet i deres aktiviteter. Vi 
har bodd på Klepp i nærmere syv år, og Verdalen 
de fire siste. Min erfaring er service og administras-
jon fra ulike deler av Rogaland og Agder fylkene, på 
bakgrunn av min utdannelse bachelor i ledelse fra 
UiS.

Ettersom tiden har gått, har jeg fått ett brennende 
hjerte for Voll IL. Jeg håper å kunne bruke min 
kompetanse og engasjement til å være med å 
utvikle Voll IL videre, sammen med alle de andre 
frivillige i klubben. 

Jeg er lidenskapelig opptatt av mennesket. Verdier 
som nestekjærlighet, omsorg, tillit og respekt setter 
jeg høyt og jobber hver dag for at medlemmer og 
ansatte vil kunne merke dette i sine verv, stillinger 
og aktivitet i Voll IL.

Idrettslaget står overfor viktige valg i nærmere 
fremtid. Hva gjør vi når ny skolekrins er etablert 
og bygda blir delt? Hvordan løser vi utfordringene 
knyttet til minkende medlemstall og synkende 
økonomi? Hvordan kan vi møte en krevende 
hverdag og tidspress, for foreldre som skal skysse 
barn fra aktivitet til aktivitet? Dette er spennende 
spørsmål som det jobbes aktivt med, både i AU/HS 
og nedover i organisasjonen. Våre gode folk jobber 
hver dag for å utvikle klubben videre, de vender og 

vrir på hver mulighet, likevel har vi alltid plass til flere. 
Jeg vil benytte anledningen til å invitere bygdefolk og 
langveisfarende til idémyldring. Har du en god løsning 
eller en spennende tanke, står døren alltid «åpen» på 
kontoret i Voll IL - vi lytter ører.

Det er mer spennende på gang i idrettslaget denne 
høsten, og den gjeveste prisen får nok prosessen om-
kring ny kunstgressbane på anlegget. Søknaden er i 
boks, finansieringen er på stell og årsmøtet har sagt 
ja. Etter planen begynner vi å grave når vi ruller inn i 
2019, rivingen er allerede i gang. Her kommer vi til å 
invitere folk og fe til dugnad, og håper mange ønsker 
å legge ned litt sjel og sette sitt spor i den nye banen. 
Vi er svært takknemlige for at det allerede er flere 
som har stilt seg til disposisjon; alt fra entreprenører 
til mannen i gate har meldt sin ankomst i prosjektet. 
Vi håper flere følger bølgen og melder seg, send oss 
gjerne en mail.

Nytt av året er juletrefest i Vollhallen. Her inviteres stort 
og smått, til fest og moro. Her blir det god underhold-
ning, varm mat, kaffe, kaker, lodd og andre aktiviteter. 
Det ryktes også at nissen er like rundt hjørnet. Over-
skuddet fra arrangementet går til å dekke kunstgress 
prosjektet. Vårt stolte program består av Klepp Soul-
Children, Klepp Kulturskule, Bore Skulekorps, Klepp 
Mannskor, og ikke minst våres egne barneidrett og 
turn grupper.

Dette blir kjekt!

Beste ønsker fra
Nina Bjørkelund

LEDER

Vi er her for deg
Våre ansatte vil gjøre alt for at du skal bli fornøyd, og at du får den kvaliteten 
og servicen som forventes av oss! Vårt trykkeri har nytt og moderne utstyr, 
og erfarne fagfolk i alle avdelinger.jprint.no

952 99 844
Vardheivegen 60

4340 Bryne
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HOVEDSTYRE

ANSATTE

Leder
Nina Bjørkelund
leder@vollil.no
997 85 309 

Leder Fotball
Kathrine Undheim
nestleder@vollil.no
454 86 676

Turnleder
Raymond Kråkenes
turn@vollil.no
900 71 927

Økonomiansvarlig
Vidar Guggedal
vidar.guggedal@ikm.no
908 72 277

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

Renhold
Gerd Sveinsvoll
481 40 404

Håndballeder
Britt Fagerland
handball@vollil.no
959 21 585 

Leder Barneidrett 
Trine Møen Mehl
Barneidrett@vollil.no
907 88 751

Anleggsansvarlig
Tommy Gimre
tommy@srcas.no
982 18 897

Styremedlem
Øystein Omdahl
o.omdahl@gmail.com
481 42 413

Drift og markedsansvarlig
Geir Arne Skjæveland
vaktmester@vollil.no
400 70 087

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
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KLEPPE

Kleppestemmen er plassen og bo, midt i Klepp sentrum

Neste kjøper, får en el-sykkel eller bompenger i et år for personbil 
Loyd Jarle Hetland
Boligkonsulent

909 25 900  

loyd.hetland@boligpartner.no

KORNVEGEN

Adr: Kornvegen 146 

Soverom: 2-3 

BRA: 104-149 m2 

Pris fra 3 190 000- 4 290 000,-
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15-17. mars 

2019

Vi har lagt planer for deg den:
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Antikk &
interiørmesse 

VOLL IL
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FOTBALL

VOLL IL –  

VOLL GUTTER 10
Spillere:                                                                                                 
Theodor Å Fosså, Kristopher 
Johansen, Henrik Kulleseid, 
Snorre Fossen, Aleksander Lyse, 
Gustav Aasland Dahle, Christian 
Di Lorentzo, Ådne Meland Klepp, 
Torben Gimre, Reiel Serigstad 
Fossen, Aksel Storlid-Solvang, 
Filip Lazorczyk, Lukas Helland, 
Mohamed Abdirahman Haji Ali, 
Hayder M.B.Nasser, Adrian Bartkow, 
Olaf Søyland, Yasin Shinwari, Philip 
Ellefsen, Adrian Osnes, Fynn Noah 
Kristiansen, Emil Hagen

Hei kjære Voll Venner, vi har lyst 
å presentere oss selv for dere. 
Vi er 22 gode fotballspillere og 
5 avdanka trenere som møtes 3 
ganger i uken gjennom sesongen.  
Vår fellesnevner er at vi skal ha 
det gøy sammen, skape samhold 
og respekt samt jobbe for at flest 
mulig blir med lengst mulig i 
årene fremover. Det virker som det 
fungerer ………

En trening er aldri god om en 
trener ikke er forberedt, derfor 
ønsker vi alltid å være forberedt. Vi 
er ca. 10 år og det er fortsatt mye 
lek men også basis ferdigheter 
som trenes på. Vi setter lite fokus 
på resultat og synes heller at lag-/
og personutvikling er det viktigste. 
Vi kan begynne å telle når alle 
spiller på Viking eller Barcelona, og 
Norge. 
Vi har 2 lag som er likestilte, og 
etter 5 års trening sammen har vi 
hvert år byttet på lagene slik at alle 
skal kjenne hverandre godt. Dette 
kommer vi til å gjøre fremover også 
til vi til slutt skal spille 11 fotball. 
Lagene har gjort det veldig bra i 
serien og spiller rett og slett god 
fotball. Noen ganger regner det, 
da får vi regn på sveisen, da faller 
vi litt ut av det og retter heller litt 
på sveisen. Plutselig har vi sluppet 
inn 2-3 mål da, men sånn er det 

å være forfengelig. Det er jo litt av 
fotballen det også. Så regn og Gel i 
håret er en dårlig kombinasjon har 
vi lært. 

I år har vi vært så heldig å få dra på 
Lyngdal Cup, det var spennende! 
Da var det mange som lå borte fra 
mamma og pappa for første gang. 
Men med super duper foreldre 
som lå med oss og tok vare på oss 
gikk dette utrolig bra, vi gleder oss 
allerede til neste gang vi skal dra 
på overnattingsturnering sammen 
igjen. Kampene i Lyngdal gikk 
også veldig bra med fine kamper, 
søte jenter og bading, bussing og 
kino. Bildet du ser av oss er tatt 
fra Lyngdal Cup i år, fotografen er 
Kathrine Undheim. 
Vi har også vært med på Klepp 
Cup, Grønt Gras på Frøyland, 
Rosseland Cup og Sandnes 
Graset i regi av Sandnes Ulf. Alle 
disse turneringene var flotte og 
fint arrangert av de respektive 
klubbene. 
Kanskje en 
Voll Cup kan 
spire frem om 
noen år med 
yrende fotball 
i Verdalen, ball 
bingen og Voll 
Stadion. Og 
om vi får låne 
Bore Skole/
Idrettshallen 
samt 
Samfunnshuset 
kan jo mange 
spennende 
lag komme til 
Jæren. 

Sesongen 
nærmer seg 
slutten, guttene 
skal til slutt få 
litt fotballfri 
men de fleste er 

aktive på andre ting som Håndball, 
speider, svømming så her er det 
aktive gutter vi har med å gjøre. 
Tusen takk gutter, dere er en glede 
å være sammen med. 
 
Guttene blir trent av følgende 
avdanka fotballspillere; 

- Jørn Kyrre Tveit Fossen, 120 
kamper for Voll A.
- Egil Lyse, 250 kamper for Klepp A.
- Torbjørn Klepp, 20 kamper for 
Voll A og 25 kamper for Sele 
United. 
- Morten Haukland Dahle, 75 for 
Sandnes Ulf A, 20 kamper for 
Muskel A, 15 for Ganddal A
- Knut Henrik «Kulli» Kulleseid, 125 
kamper for Klepp A, 90 for Kåsen A 
og 230 for Voll A

Stor hilsen Voll Gutter 10
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FOTBALL

JENTER 2008 
J 10 er et lag med 13 fotballglade jenter som 
stiller på treninger og kamper

F.v Solvår, Vilde, Annike, Silje L, Miriam, Silje 
M, Madikken, Sofie, Malena, Tilla og Thea + 
Lena og Frida.

Trenere: Håkon Kverme og Torhild Mælqvist 

Treningstid: tirsdager (og torsdager 
sammen med J 11)

Denne sesongen har vi hatt kamper mot 
Klepp, Kåsen, Eiger, Varhaug ,Ålgård , 
Sokndal og Bjerkreim.  Så fått reist en del 
rundt forbi

Turneringer: Jæren sparebank cup, Grønt 
Gras,  Sandnesgraset og Lyngdalscup for 
første gang som var veldig stas.

FOTBALL

Sportslig leder
Jone Stangeland
jone@norgesdekk.no
901 62 683

Banekoordinator
Jørgen Reine
jorgen.reine@icloud.com
906 13 837

Materialforvalter
Maren Bjørnsen
maren.bj@hotmail.com
984 08 580

Dugnads-og  
medlemsansvarlig
Paul Kroknes
paul.kroknes@tdwilliamson.com
922 20 363

Styremedlem
Janka Salte
jankasalte@gmail.com
98 20 91 14

Kontaktinformasjon

TRENINGSTIDER
Se våre nettsider.

Konstituert nestleder 
Leder Fotball
Kathrine Undheim
nestleder@vollil.no
454 86 676
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VOLL IL –  

NY BANE!

Hei alle sammen!

Voll er bygget opp ved hjelp av frivilligheten 
over snart 50 år. Dette for å gi våre barn og 
barnebarn et godt og fremtidsrettet tilbud.

Det begynte sammen med Bore Samfunnshus 
og gressbane i 1969, som videre ble utvidet 
med et stort løft Nemlig Vollhallen.

For vel 15 år siden, ble det igjen samling i 
bygda og omlegging til kunstgress ved Bore 
U ble til, fra en grusbane som hadde tatt 
huden av mange knær opp igjennom tidene, 
undertegnedes inkludert.
I tillegg ble det anlagt en fremtidsrettet 
ballbinge og en sandvolleyballbane.

Nå har Voll stadion blitt diskutert de siste 5 år, 
der konklusjonen hver gang har landet på at 
kunstgress med flomlys er veien å gå. Men det 
er først i år det ble bestemt at vi må komme i 
gang.
Styret i Voll IL mener at det er et grep vi trenger 
å gjøre for å tilby barn, så vel som trenere større 

fleksibilitet for treningstider i en travel hverdag. 
I tillegg til konvertering av bane med 200Lux 
LED lys, vi det bli en generell oppgradering av 
tribuner, gjerder etc.

Mellomstrand Entrepenør AS er valgt 
som utbygger og ansvarlig for drens og 
baneoppbygging, en mangeårig flott sponsor av 
Voll Il.

Mye av jobben er tenkt som dugnad. Det være 
avtaking av overskuddsmasser, demontering 
av gamle og oppsetting av nye gjerder rundt 
banen, bygging av tribune. 

Velkommen skal alle være til å bidra, det vil i 
hovedsak være håndkraft som er påkrevd, så 
alle kan brukes.
Dugnad er en veldig fin måte å knytte nye 
bekjentskaper.

Hilsen
Raymond Kråkenes
Leder Banekomiteen
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Ønsker du å legge igjen en liten bit i Nye Voll Stadion, kan kjøp 
av grunnstein være en god mulighet (med tilhørende bilder 

presentert, dvs de to første)

Kr 500 pr personskilt
Kr 5000 pr firmaskilt
For bestilling, ta kontakt på post@vollil.no
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Juletrefest og  
Julelotteri

Det nærmer seg den gode julehøytiden, varme fra lys i 
stuevinduer stråler ut i de koselige gatene i bygda vår. 
Mange små og store føtter bader seg i julestemning, 
mens de vandrer fra dør til dør for å selge lodd til det 
store julelotteriet.
Hovedtrekning finner sted under selve juletrefesten, hvor første premie er en varmepumpe 
inkl. standard montering og er sponset av AC Senteret og Norwegian Seals AS. Vi har også 
fått inn mange andre flotte premier, fra blant annet Sayso og Coop OBS Bygg Klepp.

Inntektene fra både loddsalget og juletrefesten går til prosjektet Nye Voll Stadion, hvor det 
skal oppgraderes og legges kunstgressmatte. I tillegg kommer det ny tribune for alle våre 
glade supportere og tilhengere. Arbeidet er i gang!

Vi håper mange slutter opp om både loddsalg og juletrefest. Billetter for juletrefesten kan 
kjøpes på Ticketmaster (https://www.ticketmaster.no/search/?keyword=Vollhallen), eller 
gebyrfritt på epost: post@vollil.no.

Vi ønsker dere en fin førjulstid.

Mange julehilsener fra oss i Juletrefestkomiteen

Ønsker du å være med å bidra, kan du søke oss opp på FB: Voll IL Juletrefest
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Velkommen til Juletrefest i Vollhallen
20.desember kl.18:00
VI FÅR BESØK AV:
Klepp SoulChildren
Klepp Kulturskule
Klepp Mannskor
Bore Skulekorps
Turn & Barneidretten i Voll IL

Konferansier: Fridtjov Helland

Det blir salg av varm mat, kaffe, kaker, lodd og andre aktiviteter for 
små og store, juletregang og utdeling av gevinster til julelotteriet.
Billetter kan kjøpes på Ticketmaster, eller gebyrfritt via epost: 
post@vollil.no

Billetter: Fam kr 250, Voksen kr 125, Barn kr 50 

Vi får besøk av:
Klepp SoulChildren
Klepp Kulturskule
Klepp Mannskor
Bore Skulekorps

Turn & Barneidretten i Voll IL

Velkommen til Juletrefest i Vollhallen
20.desember kl.18:00

Early Birds t.o.m 19. okt: Fam kr 150, Voksen kr 75, Barn kr 25
Ordinær: Fam kr 250, Voksen kr 125, Barn kr 50
I døren: Fam kr 450, Voksen kr 150, Barn kr 75

Billetter kan kjøpes på Ticketmaster, eller via epost: post@vollil.no

Det blir salg av varm mat, kaffe, kaker, lodd og andre 
aktiviteter for små og store, juletregang og utdeling av 

gevinster til julelotteriet.
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HÅNDBALL
Leder

TRENINGSTIDER
Se våre nettsider.

Ny håndballsesong!
 
Nå er vi i gang med ny sesong for håndballen. Vi i styret 
har forberedt dette med å melde på alle lag innen 1. 
mai, skaffet trenere og dommere, samt sjonglert med 
treningstidkabalen slik at alle får et best mulig sportslig 
tilbud i Voll.
 
Ei bygd, ett lag! er mottoet vårt i Voll IL. Hva mener vi 
og hva betyr det for oss? 
 
Selv om alt ligger til rette, er det like spennende hvert 
år. Har vi nok spillere, ønsker de å fortsette? 
Men i realiteten er spørsmålet, har vi nok foreldre? 
Som sammen med ungene, klarer å være motivert til 
å fortsette. Det er ikke vi «der nede på Voll» som driver 
idrettslaget, det er hele bygda, med foreldre i spissen 
som legger alle føringer. 
Dersom du ønsker at ditt barn skal være fysisk aktiv, 
vær engasjert selv! 
Enten som oppmann eller en ivrig supporter. Lag et 
kamprop! Har ungene lyst på mange supportere? 
Ja, gjett om! Få med besteforeldre og se kamper. Ta 
ungene med på Sola, Nærbø eller Viking kamper og la 
de oppleve stemningen.
 
Nytt for året, er at alle lag skal ha en «sosialminister», 
som skal være ansvarlig for å lage sosiale aktiviteter for 
laget. Vi vil at det skal være så sosialt på håndball i Voll, 
at ingen ønsker å slutte. 
Noen unger slutter dagen før trening begynner. Hva 
mister vi de til? spurte Thorir på et nylig foredrag. 
Ingenting, dataspill, annen idrett, ny idrett, annen 
hobby? Har du som foresatt bidratt nok til at din unge 
får være aktiv?
 
Alle lag har startet med kamper, og for noen har det 
medført ny farge på drakten. Vi samarbeider med 
Klepp på 3 lag, og dette ser ut til å gå kjempebra. Et 
lag har allerede samarbeidet et år, med stor suksess. Se 
eget innlegg fra de. 
Vi har endret Sportslig utviklingsplan, i stedet for at to 

Håndball

HÅNDBALL
Leder håndball
Britt Fagerland
bf@aktiv.no
959 21 585

Nestleder håndball
Monika Meinkøhn
monika.hani@hotmail.com
930 212 45

Økonomiansvarlig
Kenneth Soma
kenneth.soma@kleppnett.no
926 28 639

Senioransvarlig
Hilde Hatteland Johnsen
Hiha@ha.kommune.no
948 50 586

Sekretær
Rita Cecilie Aarvik
rita_aarvik@hotmail.com
911 07 775

Kontaktinformasjon
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Håndball

HODNE ELEKTRO 
Din lokale elektriker 

Tlf: 412 72 692

årsklasser skal slås sammen dersom de er få, skal 
vi samarbeide med en annen klubb, på samme 
alder. 
 
For trenerne skal vi i år igjen gjennomføre et 
foredrag fra Klepp Kiropraktikk & Fysioterapi. 
Her vil trenerne få opplæring i akutt skade, 
samt forebyggende trening. Dette er utrolig 
lærerikt, og setter pris på at trenerne ønsker at vi 
engasjerer ekspertise.
 
Vi vil også ha et foredrag for ungdommene våre 
fra 12 år  og opp, med tema Kosthold. Dette 
gjennomførte vi for noen år siden, med gode 
tilbakemeldinger fra ungdommen selv. 
Av og til kan det være bedre å få en profesjonell 
til å forklare viktigheten med «full tank» før 
trening, nok væske og påfyll like etter trening, 
enn en masete foreldre. Og de må lære å ta 
dette ansvaret selv for å fungere best mulig.   
 
På dugnadsfronten er det Hervik dugnad akkurat 
nå. Her kan hvert lag tjene mye penger. Her kan 
de håpefulle selv gjøre en innsats og ringe familie 
eller ta en runde i nabolaget. 
 
Jeg er utrolig takknemlig for de andre 
styremedlemmene som er med i håndballen. 
Når alle tar ansvaret sitt, er det en fryd å være 
med denne gjengen.
 
God kamp, alle i sammen! Enten på banen eller 
på tribunen. 
 
Mvh Britt Fagerland
Leder håndballstyret
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EI BYGD, ETT LAG!

Voll håndball

VOLL IL - G 13

VOLL IL - G 12 VOLL IL - G 10
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VOLL IL - J 9

VOLL IL - J 8

VOLL IL - J 13

VOLL IL - G 7

VOLL IL - J 12

VOLL IL - J 10/11

VOLL IL - G 8/9
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Innsatspokalen gikk til June 
Krohn Høyland på Jenter 13, 
Rune Hodne på Gutter 13,  
Julie Askø på Jenter 15.

INNSATSPOKAL

Innslag fra grasrota. 

UMBRO CUP: 
Jenter 11.
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EN INNSATS FOR MILJØET,

EN INNTEKT TIL GODE FORMÅL.

Nasjonal panteinnsamling er en felles dugnad hvor kommuner fra hele landet er med, og i 2019 vil 
G 13 fotball i Voll IL gjør en innsats, samtidig som de sparer penger til en treningstur til Newcastle i 2020.

Dersom du har panteflasker og avse, kommer vi hjem på døren og henter. Vi kommer i løpet av våren, og vil 
legge lapp i postkassen ca en uke i forveien.
Dersom du har panteflasker som du ønsker å bli kvitt før den tid, er det bare å ta kontakt på bhk@kleppnett.
no eller mobil 45 22 51 31, så avtaler vi henting

Håper at dere blir med oss på den nasjonale pantedugnaden, 
og hjelper oss videre i målet om tur til Newcastle.

På forhånd tusen takk!

SPORTSLIG FOTBALLHILSEN FRA:
Sander F, Marcus, Simen, Mikkel, Aron, Kristoffer, Magnus, Petter, Morten, Even, Mathias, Nathaniel, Jonah, 
Sander S, Lars, Nicklas og Sebastian. 

NASJONAL PANTEINNSAMLING.
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Vi spiller alltid 
på hjemmebane

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

Telefon 03290
www.jaerensparebank.no

Bryne ◊ Kleppe ◊ Kverneland

Undheim ◊ Varhaug ◊ Vigrestad

STOLT SPONSOR AV 
IDRETTEN I LOKALMIJØET 

4 % kjøpeutbytte som medlem i Coop Klepp

www.coopklepp.no
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HÅNDBALLGRUPPA  
INVITERER ALLE TIL:  

ROMJULSPRELL
FREDAG 28.DESEMBER KLOKKEN 08:00 – 16:00
Her blir det ballspill i form av håndball og fotball, quiz og premier.

PROGRAM:
08:00
09:00
10:00
11:30
12:30
14:30 

16:00

Pris: 150 kroner som betales i døren.
Påmelding sendes til handballstyret@vollil.no innen 13.desember!
Vi håper alle vil være med oss på en dag fylt med aktiviteter!
Dette blir gøy!
Hilsen Håndballstyret                                                               

Dørene åpner
Vi serverer frokost til alle
Ballspill blanda lag alle aldre
Pizza og brus
Quiz med premier
Ballspill fortsetter 
Premieutdeling til vinnerne
Slutt
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Voll Gutter 05 (11 stk) inngikk et 
samarbeid med Klepp gutter 05 
(6 stk) sommeren -17, og vi startet 
med en helg i Vollhallen med 
trening, lunch og masse sosialt. 
Guttene fant fort tonen og har hatt 
et kjempekjekt år sammen. Vi har 
hatt et lag både i øvet og bredde, 
hvor samtlige har spilt i begge 

serier. Guttene har både vunnet 
og tapt, og vi er godt fornøyd med 
sportslig resultat. Sosialt har vi 
også vært på landskamp sammen, 
spist på Egon, vært på umbro 
turnering i Kristiansand og hatt 
to treningshelger med Ålgård g 
2005. Ingen har sluttet og det har 
til og med begynt en ny gutt på 

laget. Guttene er livlige, kjekke, 
humørsyke, men utrolig herlige og 
vi er veldig glade i alle sammen. 
Hilsen trenerene Morten, Oddvar 
og Eli

VOLL G13

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



23

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

Vinnere Beach Håndball 2018. 
Gutter 2006 deltok for første gang 
på Beach håndballturnering på 
Klepp, som var en fin og morsom 
avveksling fra tradisjonell håndball.
Alle lag fikk to spilledager, en 
innledende runde på en ukedag 
samt sluttspill hvor alle lag deltok. 
Vi hadde våre innledende kamper 
16. juni, og med 2 lag påmeldt, 
men med litt få spillere, fikk 
guttene virkelig kjørt seg i sanden, 
med regler og tempo som de ikke 
er vant med. Men, når spillerne 

(og trenerne) fikk satt seg inn i 
reglementet, ble det full turbo på 
banen.
Etter mange timer i sol og vind fikk 
vi kvalifisert et lag til A sluttspill og 
et lag til B sluttspill. 
Da dagen for sluttspill kom, var 
vi enda en spiller i manko, og vi 
hadde i realiteten nok spillere 
til bare ett lag. Men i god Fair 
Play ånd, spilte alle guttene 
alle kampene i både A og B 
sluttspillet, slik at de andre lagene 
i B sluttspillet også fikk spillt sine 

kamper.
Det ble en tett og spennende 
kniving med Bryne om første 
plassen i A sluttspillet, og jubelen 
ville ingen ende ta da Voll ble 
utropt som vinnere.
En utrolig kjekk turnering å 
delta på, og spillergleden og 
samholdet denne gjengen viser, 
gjør at vi gleder oss sykt mye til 
håndballsesongen som nå ligger 
foran oss!

Fra venstre: Simen Søllesvik, 
Nicklas J. Rustøen, Aron Knutsen, 
Sebastian Johansen, Mathias 
Brænd (Måtte dessverre stå over 
pga brukket arm, men bidro 
enormt på sidelinjen) og Johann 
Penne.
Liggende foran: David Dahle og 
Even Engelsgjerd-Kvål
(Ikke med da bildet ble tatt: 
Sander Førland)

VOLL G12
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TURN
Turnen i Voll IL har lenge bestått av to grupper for 
barn; BraBedreBest (BBB) og Salto. BBB er for barn 
som går i 3. og 4. klasse, og her er hoveddelen av 
treningen stasjoner på matte, tumbling og trampett. 
Treningsfokus 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 ferdigheter 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 
tumblingbane og trampett. Dessverre har det vært 
vanskelig å få tak i trenere, så derfor er det bare Salto 
som har vært aktiv det siste året. Nå er det svært 
gledelig at vi både har fått foreldre som vil hjelpe til, 
og Eilin Gerhard som kommer til å ta trenerkurs i løpet 
av høsten. Dermed ligger det an til at BBB kan starte 
opp igjen i løpet av høsten/etter nyttår. 

I tillegg til ukentlige treninger, finner turnen også på 
andre aktiviteter. I vår fikk vi besøk av flinke trenere fra 
Sandved turn som både trente barna og selv hadde 
oppvisning. I høst vil vi prøve å få til en ekstra turndag 
der vi besøker en av turnforeningene i nærheten. 
Turnerne skal også ha oppvisning på juletrefesten i 
Vollhallen i desember. I mai skal vi delta på Barnas 
Turnfestival, og det gleder vi oss til! 
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. 
Velkommen til turntrening!

Hilsen oss i Turnstyret

TURN
Leder turn
Raymond Kråkenes
turn@vollil.no
900 71 927

Nestleder turn
Randi Maudal
Randi.maudal@kleppnett.no
997 00 616

Økonomiansvarlig
Marit Irene Klüver Haugstad
Mikluver@yahoo.no
979 88 635 

Sekeretær
Øyvind Melkevik
turn@vollil.no
970 51 949

Kontaktinformasjon Turn
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TURN

Turn

TURNGRUPPA - 
DAMER
I Voll Idrettslag si turngruppa ha vi siden 1989 
hatt ei gruppe med damer som trener inn 
program til Kretsturnstevne på sommeren.  I 
sommer deltok vi på Klepp og nå er vi i gang 
igjen med trening til sommerens stevner.  I 
2019 er det 2:  Kretsturnstevne på Brusand i 
begynnelsen av juni og 6 juli er vi 4 stk fra Voll 
som reiser til Dornbirn i Østerrike for å delta 
på World Gymnastrada.  Her deltar ca 20.000 
gymnaster fra hele verden; kjempespennende.

Vi har de siste årene hatt treningene våre 
på Bore Ungdomsskule, men nå skal denne 
rives og vi er derfor å heldige å ha fått plass i 
gymsalen på Vasshus Skule.  Her møtes vi hver 
tirsdag mellom kl 1830 og 1930 og teller takter, 
husker bevegelser til musikk og utfordrer både 
hjerne, bevegeligheten og styrken.  Alt skal 
klaffe – rett fot og arm på rett takt.
Med 2 stevner følger også 2 programmer.  
Det vi skal ha i Østerrike har vi trent før – til 
Landsturnstevnet i Haugesund i 2017 – Finnes 
det spøkelser?  Kjente takter og dermed litt 
kjappere å få på plass.  Etter høstferien får vi 
programmet til Brusand og da hadde det vært 
jilt å få med noen flere damer på laget.

Var du blant dem – eller kjenner du noen som 
syntes det var kjempejilt å reise på stevne da 
du var lita jente – så kom å bli med oss!  Det er 
akkurat like jilt ennå!!   Vi har også plass til de 
som aldri har gått på turn, men som synes det 
er jilt å bevege seg til musikk
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

Hilsen
Anne Lise Tjelta
Instruktør

Lag/Gruppe Sted Ukedag Tid
BBB Vollhallen Torsdag 16:30 - 18:00
Salto Vollhallen Tirsdag 18:30 - 20:00

Bore UngdomsskuleTirsdag 18:30 - 20:00
Svømmehallen Tirsdag 20:00 - 21:00

Herretrim Bore UngdomsskuleMandag 19:30 - 21:30

Dameturn

Lag/Gruppe Sted Ukedag Tid
BBB Vollhallen Torsdag 16:30 - 18:00
Salto Vollhallen Tirsdag 18:30 - 20:00

Bore UngdomsskuleTirsdag 18:30 - 20:00
Svømmehallen Tirsdag 20:00 - 21:00

Herretrim Bore UngdomsskuleMandag 19:30 - 21:30

Dameturn



 26

Barneidrett 

BARNEIDRETT
Barneidretten er delt opp i 3 grupper. Vi har 
Foreldre & barn som er fra 0-4 år.  
De to andre gruppene heter Barneidretten, det er 
en gruppe for 4 åringer og en for 5 åringer. 

Hos foreldre og barn får barna mulighet til å 
utfolde seg i gymsalen på Bore skole. Her er det 
sang og dans, hinderløype, tjukkas og lek med ball. 
Alt tilrettelagt for de minste og barna leker fritt. 
Foreldrene skal delta aktivt i leken og hjelpe barnet 
når det trengs.

I barneidretten tar en sikte på å gi barna en allsidig 
og variert opplæring innen forskjellige idretter 
mens det fortsatt er en lek. Det er fokus på å utvikle 
basisferdighetene balanse, koordinasjon, bevegelse, 
mestring og samspill. Her skal foreldrene vente på 
gangen. Vi har også bading i svømmehallen på 
Bore Ungdomsskole.

INNSLAG FRA GRASROTA
3. juni arrangerte vi Sykkeltrimmen. Dette er en sykkeltur for hele familien, i alle aldre. Denne gangen 
måtte vi gjøre om litt på løypa, istedenfor å ha poster med diverse aktiviteter hadde vi quiz-poster. Da 
samlet en sammen bokstaver som til slutt ble til et løsningsord. Alle som deltok på sykkeltrimmen 
var med i trekningen av en sykkel. Loddsalget i kiosken var populært og vi hadde mange fine premier. 
Takk til alle sponsorene! Det var også salg av pølser, kaker og brus. 

Vi i styret jobber med et nytt arrangement som vil erstatte sykkeltrimmen. Dette er helt i starten av 
planleggingsfasen, men vi håper å få til et arrangement som blir veldig kjekt for hele familien.                                                      

Varhaug IL inviterte til friidrettsdag 18. mars, det var 11 påmeldte fra Voll IL. 4. november skal 
barneidretten arrangere Ball og balansedag. Da er det vi som inviterer barna fra Orre IL, Varhaug IL, 
Vigrestad IL og Brusand/Ogna IL. Dette er en veldig kjekk dag for barna. 

BARNEIDRETT
Leder barneidrett
Trine Møen Mehl
trinemehl@hotmail.com
907 88 751

Treneransvarlig 
Økonomiansvarlig
Charlotte Havsø Vigre
charlotte_havso@hotmail.com
951 36 430

Treneransvarlig
Rita Iren Arnøy
rita.iren.arnoy@kleppnett.no
450 34 726 

Dugnadsansvarlig
Ane Nathalie Pedersen 
Furenes
anenathalie@live.com
406 00 139

Kontaktinformasjon
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TRENINGSTIDER:

Foreldre & barn 0-4 år, Torsdag kl 17-18.
Barneidrett 2014 mod, Onsdag kl 17-18.
Barneidrett 2013 mod, Tirsdag kl 17-18.

Treningen foregår i gymsalen på Bore skule. 
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Selge bolig på Klepp?
Vi hjelper deg!

aktiv.no

Signe Vagle og Britt Fagerland står klare til å hjelpe deg med
salg av din bolig på Klepp. Ta kontakt for en uforpliktende
prisvurdering, tlf.: 51 77 80 00, mail: bryne@aktiv.no
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KLEPP AUTO

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
- Dekkhotell
- Dekkskift
- Karosseri og Lakk reparasjoner
- Dinitrol understellsbehandling
- Salg av bilpleieprodukter

Det komplette bilverksted på Jæren
ÅRETS MECA-VERKSTED 2015
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VOLLKOPPEN
I SALG HOS SHELLEN PÅ VOLL. 

Den koster 249,- og da får du kopp med 
Vollmerke og Shellmerke, som kan brukes 
på alle Shellstasjoner, og på kamper i 
Vollhallen og Voll Stadion.

50,- av inntektene går direkte til Voll IL.

Støtt opp om idrettslaget og 
“Shellen på Voll”.

Stig Arne Nilsen fra Shellen og Janka Salte fra voll
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VELKOMMEN TIL
G-SPORT

TLF NR 51428510   EPOST POST@KLEPP.G-SPORT.NO

G-SPORT KLEPP AS

G-SPORT KLEPP, JÆRHAGEN,

G-SPORT
Klepp
Bryne

TLF NR 41348132   EPOST post.jaerhagen@gsport.noKlepp
Bryne TLF NR 51778670   EPOST post.bryne@gsport.no
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LEIE 
Hall & kantine

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. 

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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ET «DYKK» I ARKIVET
De fleste kjenner vel kanskje igjen denne unge mannen?
Viggo Mølstre var ikke så ivrig fotballspiller i ungdommen, men her kommer beviset på at han var på A-laget 
som 17 åring. Han var lite glad i kondisjonstrening, sta og stod opp for sine egne meninger allerede da. Ganske 
treg, men god skuddfot. Godt humør, og god bidragsyter på laget, rapporterer tidligere lagkamerater.
Klubben i hans hjerte, og heldigvis en av de vi har med oss. Takk, Viggo!
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LYST Å BLI 
MEDLEM?

Medlemssatser for 2019:

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 

Alder Sats 2019

0-3 år 500,-

4-7 år 800,-

8-12 år 1200,-

13 tom 17 + studenter 1450,-

18 år og oppover 1950,-

Familiemedlemskap 2900,-

Støttemedlem 300,-

Styremedlem
Trener
Oppmann

100,-
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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

 15.-17.MARS

ANTIKK &
INTERIØRMESSE
Vollvegen 4, 4354 Voll


