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VOLLRAKETTEN
MEDLEMSBLAD FOR VOLL IDRETTSLAG 2019

NY IDRETTSHALL I 
VERDALEN OG NYE 
VOLL STADION
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HEI ALLE SAMMEN!

En ny Vollrakett er på trykk, og det er tid for en liten 
oppdatering fra alle oss i idrettslaget.

Flere store begivenheter har stått på kalenderen 
denne våren og forsommeren. Ett av dem er ferdig-
stillelsen og åpningen av «Nye Voll Stadion», som var 
til stor glede for mange små og store i klubben. På 
banen er det merket opp til å kunne spille 7-, 9- og 11 
fotball, i tilknytning til banen er det oppført to perma-
nente 3 – fotball binger. Gledelig er det også at banen 
kles med flombelysning fra flere master, gjennom de 
mørke vintermånedene. I skrivende stund jobbes det 
med tribune, denne skal stå ferdig i nærmeste frem-
tid og er ett stort løft for alle våre supportere, medlem-
mer og sympatisører som ønsker å ta del i opplevelser 
og aktiviteter på stadion. Vi takker for all innsats og 
bidrag frivillige, sponsorer, ansatte og andre bidrag-
sytere har lagt ned i prosjektet igjennom året. En ikke 
mindre stor begivenhet var at Voll IL ble 50 år, burs-
dagen ble feiret med promp og prakt for alt og alle 
som kunne krype og gå. Her slo jubileumskomiteen 
til med uteaktiviteter på «Nye Voll Stadion» dagtid, og 
gallamiddag med musikk, servering og god under-
holdning i hallen på kvelden.

Vi takker Brit-Helen Kvål, som har vært ett ankerpunk-
tet for klubben i 16 gode år. Det finnes ingen tvil om 
at Brit-Helen har styrt skuta med god økonomisk kon-
troll i lang tid, noe som klubben lever godt av i dag. 
Hun har vært ett solid bidrag til klubben. Videre vil vi  

 
 
takke Geir Arne Skjæveland for innsatsen som drifts-
ansvarlig det siste året. Vi er glade for kreftene han la 
ned i klubben i tiden han var hos oss.

I administrasjonen har vi allerede fått på plass ny da-
glig leder Helge Haugen, og ny driftsleder Kurt Bore. 
Vi ønsker dem hjertelig velkomne begge to og gleder 
oss til veien videre. Det er allerede nye spennende 
prosjekter på gang, dette blir spennende.

Idrettslaget tufter på frivilligheten, og vi er prisgitt alt 
engasjement som frivillige legger ned i klubben hver 
eneste dag gjennom året, for å kunne opprettholde 
det gode tilbudet vi har å by på i dag innenfor fot-
ball, håndball, turn og barneidrett. Året hadde en litt 
krevende start, vi mangler flere sentrale roller i både 
hovedstyret og gruppestyrene. Likevel opplever vi nå 
at det har stabilisert seg og vi håper å se en økning av 
flere som stiller til nødvendige styreverv og trenere/
oppmenn og andre tillitsroller i tiden fremover.

Har du noen spennende tanker eller løsninger, ta 
gjerne turen innom Helge på kontoret, døren står 
døren alltid «åpen» - Velkommen!

Beste hilsener fra
Nina Bjørkelund

LEDER
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Etter en stor innsats av mange i idrettslaget våren 
2019 står det nye kunstgresset på Voll Stadion 
klart til bruk. Det har blitt et svært flott anlegg 
med ny tribune og flomlys som gjør at banen kan 
brukes langt utover kveldene. Anlegget følger 
også nye krav til miljø med tanke på oppsamling 
av granulat. Neste steg blir å få tak over tribunen 
noe som vil gjøre anlegget komplett. Voll IL vil 
takke alle som har bidratt både som frivillige og 
med pengegave til prosjektet.

Vinteren 2020 skal ny kommunal idrettshall stå 
klar i Verdalen. Her vil det bli mulig for lag og 
avd. i Voll IL å få tildelt treningstid av idrettsrådet 
i kommunen. Idrettshallen vil bli et flott tilskudd 
til området og gjøre det mulig å utvide aktivi-
teten både i Voll IL og ellers i området. Det er en 
topp moderne anlegg som snart står klart, Voll IL 
ser frem til å ta hallen i bruk både med dagens 
hall idretter samt idrettslaget ser også på mulig-
heter for å utvide tilbudet i idrettslaget.

NYE VOLL STADION OG  
NY IDRETTSHALL I VERDALEN
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18. - 20. oktober
2019

Gratis verdivurdering
av Ellen Ørnes

Åpen kafe i Vollhallen hele helgen.
Husk søndagsmiddag på  

Bore Samfunnshus

Spennende eneboliger med takterrasse

Bore barne- og ungdomsskole
Ballbingen og ungdomsbanen

Vollhallen Spora�ell Verdalen 

På Spora�ell har en nå muligheten
 til å ska�e seg en funksjonell bolig

 med mange kvaliteter

nn.no/139608767

Sted: Ole I Bores veg 159, 4352 Kleppe. Ta kontakt for mer informajson

BRA 130 m2. P-rom  118 m2. Priser fra  4 590 000,-*

Mulighet for Husbank�nasiering til 1,64%*
                                                                          *pr. oktober 2019

*levers klar for parkett og maling

Kontakt: Kjell Inge Ree, Telefon: 950 88 412, E-post: kjell.inge.reeboligpartner.no
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VI TILBYR LEVERING AV 

TIL BEDRIFTER OG 
ORGANISASJONER I 
KLEPP KOMMUNE

DAGLIGVARER 

Kontakt oss på 480 15 900

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

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

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

Mat/drikke:
Coop Express
Holdbart
Coop Mega
Vinmonopolet 

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

Tjenesteytende:
Kristinas Systue
Phone Lab
Arena Treningssenter
Skyland Jærhagen
Jærklinikkenjaerhagen.no
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Turnen i Voll IL består 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 tram-
pett. Treningsfokus ligger på motorisk grunntre-
ning 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. 

I tillegg til ukentlige treninger, finner vi også på 
andre aktiviteter. På juletrefesten fikk turnerne 

vise fram ferdighetene sine på både tumbling-
matte og trampett – til stor glede for både barna 
selv og publikum. I vår deltok Salto på Barnas 
Turnfestival i Kopervik, der turnerne blant annet 
fikk treffe andre med samme interesser, være 
med på oppvisning, fellestreninger, natursti og 
disko. 

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 trening!
Hilsen oss i turnstyret

TURNEN I VOLL IL
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6. - 14. juli reiste 4 damer fra Voll Idrettslag til Øster-
rike for å delta på World Gymnastrada 2019. 18.160 
gymnaster fra 69 nasjoner deltok i Dornbirn denne 
uka. De minste troppene kom fra Tonga (2 deltakere) 
og Usbekistan og Tanzania (4 deltakere). De største var 
Sveits med 3040 og Tyskland med 2228. Den norske 
troppen talte denne gang 377 deltakere.

Det jillaste med deltakelse på Gymnastrada er 
samholdet med både norske og utenlandske 
gymnaster – derfor velger vi å bo på skole. Vi bodde i en 
liten landsby som het Wolfurt – midt mellom Bregenz 
og Dornbirn. Her hadde Norge, Hellas og Østerrike 
base og det var telt midt i landsbyen med turnfest og 
opptreden stort sett hver kveld.

Lørdag var ankomstdag og på søndagen skulle det 
være åpning. Denne ble avlyst mens sola skein og 
vi forsto lite – helt til åpningstidspunktet kom – da 
skjønte vi problemet: Det tordna og mildt sagt «bøtta» 
ned, så det «va ei lokka» at vi ikke stod som sild i tønne 
på tribunen i Dornbirn.

Vi deltok med den norske troppen i kategorien «Large 
Group Performance», og vi hadde oppvisning sammen 
med rundt 170 andre gymnaster fra hele det lang-
strakte landet vårt både på stadioen i Dornbirn og i 
Bregenz. Om regnet bøtta ned da åpningen skulle 
vært, så holdt det seg borte da vi stod på banen og 
ikke minst da åpningsseremonien ble gjennomført 
på onsdagen. Da var det nesten litt for varmt til å stå 

i nærmere 1 time på en tribune uten sitteplasser i 
nærmere 30 grader – men vi glemte det for showet var 
jo bare fantastisk. For de som er interessert anbefaler 
jeg å gå inn på youtube og se 3,5 min. fra showet Dorn-
birn - Gymnaestrada 2019 - ”Opening Ceremony”

Vi er alle enige om at det å få være en del av norges-
troppen sammen med foreninger fra hele landet og 
treffe turnere fra andre land, det fantastiske samholdet 
og det å få oppleve flotte oppvisninger av gymnaster 
fra hele verden – det er det som gjør at vi bruker ferien 
vår til å få være med på denne opplevelsen.

Så nå er det bare å legge inn litt hver måned på 
kontoen i 4 år – så treffes vi igjen i Amsterdam i 2023.

Turndamene v/Anne Lise

WORLD GYMNASTRADA 2019
DORNBIRN – ØSTERRIKE

Fra åpningsseremonien i Dornbirn.

Norge kommer inn 
på tribunen med 
sine 370 deltakere.
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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
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Natt til skjærtorsdag reiste vi med full buss til 
Danmark på AGF cup. Vi hadde en flott tur med 
harde kamper mot gode, danske lag. Det var 
en prøvelse for både gutter og jenter 13 år som 
måtte spille med klister. Takk til denne fantastiske 
gjengen og alle trofaste foreldre som stilte som 
supportere!

HÅNDBALL-
LAG PÅ TUR

J02: Bak fra venstre: Veronica Bore Efteland, Sofie Kydland, 
Helene Bore, Kaia Bore, Borghild Sele, Anja Ingebrigthsen.
Fremme fra venstre: Julie Askø, Andrea Haaland, Viktoria T. 
Marthinsen, Jenny Svarstad, Gina Vestnes Undheim, Tonje 
Byberg. Trener: Audrius Talacka.

J05: Fremme fra venstre: Maren Frøyshov, Emilie Borsheim, 
Sara Sveinsvoll Gjesdal, Malin Roos, Maria Tveita, Elen Lindtveit, 
Sina Asheim, Helle Soma, Emmeline Sele, Hanne Lyse, 
Annabel Kjøllesdal.
Bak fra venstre: Ragne Bore, Kristin Aasland, Viktoria Kvamme, 
Kristine Kulleseid, Silje Fagerland Olsen, Vilde Tjelhovd 
Marthinsen, Rebecca Vigrestad, Elise Slettbakk, June Krohn 
Høyland, trener Britt Fagerland.

G05: Framme fra venstre: Alexande Di Lorenzo, Hans Jone 
Bore, Jarle Pallesen, Marius Salte Gimre, Fredrik S. Guggedal, 
Fredrik V. Undheim, Arthur Kydland.
Bak fra venstre: trener Oddvar Di Lorenzo, Noah Erga, Faris 
Saim, Tormod Tveiten, Christoffer S. Storhaug, Rune Hodne, 
Dennis Tjelta, Noah Meinkøhn, Magnus Lindemo, Idriss 
Ropstad, trener Eli Kydland.
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QUARTCUP
26. april 2019 reiste nærmere 60 spillere fra håndball-
gruppa til Kristiansand for å delta på Quartcup, for 
mange bedre kjent som KIF cup. Turen til Sørlandet 
har de siste årene vært et av høydepunktene for spil-
lere i alderen 11 – 13 år. Gjennom to hele dager fikk spil-
lerne ta del i håndballmoro og entusiastiske tilreisende 
fikk heie på Voll fra tribunen. Dette året feiret cupen 

50-års jubileum, og i den anledning ble det arran-
gert et storslagent cupshow med Italo Brothers og 
Vidar Villa. Noen av spillerne nådde også en tur innom 
dyreparken. En kjekk helg fylt med idrettsglede, gode 
venner, mye lyd, lite søvn og god lagånd. Vi digger 
cuplivet!
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Den 11. april troppet 24 fotballspillere og 
4 trenere fra Voll G16 opp på Sola flyplass 
for å ta Norwegian flight nr. D85537 til 
Barcelona. Mange hundre dugnads-
timer fra både foreldre og spillere samt 
direkte støtte fra en av våre gode spon-
sorer, Grødeland AS, skulle nå veksles 
inn i minner for livet. Målet for turen 
var én ukes treningsleir i LLoret del Mar 
som ligger en times busstur nord for 
Barcelona. Lagets reiseleder, Gjermund, 
bestilte og organiserte selve flyturen, 

mens alt øvrig rundt treningsleiren ble 
koordinert gjennom SpainActive. Vi må 
og få takke MECA for sponsing av hette-
genseren som ble reiseantrekk til turen.

Spente og forventningsfulle entret vi flyet 
med håp om å komme frem til gode 
treningsforhold, sol, høye temperaturer (i 
hvert fall høyere enn der vi kom i fra) og 
masse kjekt sosialt samvær. 

Ukeplanen for oppholdet var spikret i 
samråd med SpainActive og inneholdt 
treninger, kamp, sightseeing, mye fritid 
og tilslutt en tur på Camp Nou og Cham-
pions leaguekamp mellom Barcelona og 
Manchester United. 

Allerede ankomstkvelden bar det av sted 
til første trening på det gamle ærverdige 
stadion i Lloret og et gressteppe som nok 
hadde sett sine bedre dager. Med syden-
temperatur klokken 20.00 og duggvått 
gress ble det likevel en strålende trening. 

Standarden var satt og det var utrolig 
kjekt å komme i gang.

Øvrige treninger denne uken ble gjen-
nomført på to forholdsvis nye kunstgress-
baner i Lloret del Mar. Den ene banen ble 
forøvrig rigget til med TV-kamera og VAR 
i forbindelse med en turnering for juni-
orlag hvor bl.a. Atletico Madrid, Sevilla 
og Barcelona stilte med sine lag. Så ja 
kunstgress funker godt også for de beste. 
I tillegg var spillerne ute på en økt med 

kondistrening med 
løping i en løype bestå-
ende av kulturland-
skap langs en kyststi 
inkludert 2 partier med 
bratte trapper. Det hele 
ble avsluttet med en 
langspurt på bystranda.

Gjennom trenings-
leiren trente vi én til to 
treninger om dagen. Vi 
hadde gode trenings-
forhold og nydelig 
trenings-vær under 
hele oppholdet. Dette 
smittet over på spil-
lerne som var moti-
verte, fokuserte og 
leverte topp innsats på 
alle treningene. 

Det var i utgangs-
punktet planlagt for 
kun én treningskamp 

under oppholdet. Under vår første 
treningsøkt kom vi derimot i kontakt 
med et lag fra Colombia som ønsket å 
spille treningskamp mot oss. De var i 
Spania i forbindelse med en eliteturne-
ring som skulle gå uken etterpå og var 
ivrige på å måle krefter med Vollguttene. 
Et lag som nok var oss teknisk overlegne, 
men viljen og innsatsen var størst hos de 
blå. Vi scoret et tidlig mål på corner som 
skulle vise seg å bli kampens eneste. En 
kjekk kamp mot eksotisk motstand hvor 
alle de skadefrie fikk spilletid.

Noen dager senere var det tid for den 
planlagte treningskampen mot det 
lokale laget CF Palautordera. Ryktet 
hadde tydeligvis gått i distriktet om det 
solide norske laget for istedenfor å stille 
med 16 års laget som avtalt, troppet de 
opp med U17 laget sitt. Vollspillerne gikk 
ut i 100 og sjokket nok spanjolene som 
virket til å være midt i siestaen. Allerede 

etter 10 minutter satte vi inn 2-0 og øynet 
en storseier. Dessverre ble det samtidig 
som vi satte inn 2-0 slutt på den spanske 
siestaen. De tok over banespillet og fikk 
etter hvert satt inn noen mål. Vi taper 
tilslutt 6-2, men går derfra med hevet 
hode. Vi gjorde en godkjent kamp og 
samtlige spillere fikk spilletid. En god 
erfaring å ta med seg.

Innimellom treningene og kampene 
hadde spillerne mye fritid og mulig-
heter til å utforske hva Lloret hadde å 
by på. Noen tok turen ned på stranden, 
men hotellets bassengområder ble 
også benyttet flittig. Et par av dagene 
var tennisbanen veldig flittig benyttet. 
Her var og trenerne oppe og hadde en 
oppvisningskamp til publikum (spillerne) 
sin store begeistring. Hotellet var for øvrig 
stort og flott. Foran helgen ble det helt 
fylt opp med gjester og et stort flertall var 
andre lag, både fotball, håndball, basket 
og cricket, som deltok på i turneringer 
som foregikk i området. Enkelte av disse 
lagene var jentelag og det til flere av 
guttenes store begeistring. 

Ellers ble byens handlegater hyppig 
frekventert og spesielt byens egen 
Haribo-butikk økte sin omsetning solid 
denne uken. Både spillere og trenere 
kom ut derfra med store handleposer.

På lørdagen var stod sightseeing i Barce-
lona på programmet og Alex fra Spai-
nActiv var med som guide. På bussturen 
inn til Barcelona lot vi oss alle imponere 
av den flotte Sagrada Família, olympia-
stadion og den flotte utsikten ved et av 
høydene rett utenfor byen. Tilslutt endte 
vi opp i sentrum hvor de shopping-glade 

G16 PÅ TUR TIL 
BARCEL NA
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Lagbilde Voll og Colombia.

Lagbilde Voll og Spania.

Lagbilde Voll

ungdommene fikk noen timer på egen-
hånd, mens trenerteamet lot seg inspi-
rere av en guidet tur gjennom gamle-
byen, det jødiske kvarteret, La Rambla og 
litt til. 

På tirsdagen kom det som av mange 
var turens absolutte høydepunkt, Cham-
pions league kvartfinale mellom Barce-
lona og Manchester United. I forkant av 
turen var det knyttet store bekymringer 
rundt tilgangen på billetter. Alex jobbet 
iherdig helt fra billettsalget åpnet med 

å skaffe billetter. Det gikk tregt og på 
fredagen hadde han klart å skaffe 18 av 
de 28 billettene vi måtte ha. Heldigvis 
løsnet det og på søndagen satt vi med 
alle 28 billettene klare for tirsdagens 
kamp.

For en kamp og for en opplevelse dette 
ble. Camp Nou i all sin prakt med over 
95  000 tilskuere, høytsyngende Barca-
fans og Messi i storform. Det var nok 
enkelte United-fans i vårt følge som ikke 
deler denne begeistring, men for de 

alle fleste levde denne kampen opp til 
forhåpningene. Mange av guttene har 
nok denne kampen som treningsleirens 
absolutte høydepunkt.

All good things must come to an end….
Dette gjaldt også vår tur. Trøtte og litt 
slitne ankom spillere og trenere flyplassen 
i Barcelona klokka 05.30, for hjemturen 
til Voll flyplass på Sola. Konklusjonen var 
enstemmig; dette hadde vært en fantas-
tisk kjekke uke og vi tar med oss mange 
flotte minner herfra. 
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Takk for støtten til Vollraketten

HODNE ELEKTRO 
Din lokale elektriker 

Tlf: 412 72 692

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
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Takk for støtten til Vollraketten

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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Sommeren 2019 tiltrådde Helge Haugen som ny 
daglig leder i Voll IL, han overtar etter Brit Helen Kvål 
som har styrt det adm. arbeidet i idrettslaget i 16 år. 
Helge har arbeidet med idrett i flere år og kommer 
nå fra stillingen som daglig leder i Hana IL i Sandnes 
og har tidligere også være daglig leder i Falkeid IL 
og prosjektet Vard Modellen i Vard Haugesund. Han 
har i tillegg til å arbeidet med idrett i mange år også 
hatt flere roller som frivillig i idretten, som blant annet 
trener/lagleder, styremedlem og ledet flere fotball-
cuper og andre store idretts arr. Etter å ha vært i Voll 
IL siden 1. juli uttaler Helge at Voll IL er et godt drevet 
idrettslag med god aktivitet og flotte anlegg, men han 
ser også muligheter i idrettslaget som han ser frem til 

å begynne på. Arbeidsoppgaver blir å lede det adm. 
arbeidet i klubben samt sponsor arbeid og nye arr. og 
andre inntektsbringende tiltak. 

1 oktober var oppstart dato for ny driftsleder i Voll IL, 
Kurt Bore bor i Verdalen og kjenner idrettslaget godt. 
Han er 44 år, gift og 3 barn.

Kurt kommer fra Stavanger Mekaniske AS hvor han har 
jobbet som prosjektleder i flere år.

Han gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter 
i Voll IL.

NY ADM. I VOLL IL

DRIFTSLEDER KURT BOREDAGLIG LEDER HELGE HAUGEN
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«BRETT OPP ARMANE GJÆR DEG KLAR!»

For sesongen 2018/2019 fikk disse 
innsatspokalen i håndballgruppa:

J02: Borghild Sele og Gina Vestnes 
Undheim
G05: Noah Meinkøhn
J05: Silje Fagerland Olsen

INNSATSPOKALEN

Har du aktive unger i idrettslaget, men er over-
bevist om at du aldri vil kunne fylle en trener-
rolle fordi du mangler kunnskap og erfaring? 

Vi er avhengig av foreldreinnsats også utenfor 
banen. Bli med i et styre! 

Engasjement gjennom styreverv er et viktig bidrag 
for å kunne gi barna gode idrettsopplevelser. De 
ulike styringsgruppene for håndball, fotball, turn 
og barneidrett består av foreldre, som ved jevnlige 
møter, bidrar til at klubben drives på en forsvarlig 
måte. Idrettslaget har også et arbeidsutvalg (AU) 
som tar beslutninger i enkeltsaker og er hovedsty-
rets høyre hånd.

Gjennom styreverv får du:

• Gleden av å stifte nye bekjentskaper
• Innsikt og lærdom i hvordan klubben drives
• Være med å videreutvikle idrettslaget
• Gi ungene mulighet til å drive med idrett
• Ta del i idrettsgleden!

Har du være lyst til å være med på laget, men 
trenger utfyllende informasjon? Kontakt daglig 
leder på post@voll.il

Spør oss hva du kan gjøre for å hjelpe til!
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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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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



20

Høsten 2019 utvidet Voll IL sitt tilbud til sine spon-
sorer og samarbeidspartnere. Idrettslaget legger opp 
til 4 samlinger pr år som inneholder info fra idretts-
laget, bedriftsbesøk, faglig innhold, mingling og spon-
sortur til utlandet. Første samling var 20. september i 
lokalene til Voll Ysteri, se bilde. Her hadde Antenor et 
inspirerende foredrag med temaet «Styring og kontroll 
i en hektisk hverdag» Voll Ysteri presenterte seg, Voll 
IL presenterte sine planer fremover og det ble servert 
en god frokost samt muligheter for å smake på ost 
fra Ysteriet. Neste samling blir en Julefrokost/lunsj 
for idrettslaget sine samarbeidspartnere i desember. 
Månedsskiftet januar/februar reiser Voll IL med et 
knippe av sine sponsorer til Newcastle, her blir det en 
sosial helg med mingling, god mat og kamp mellom 
Newcastle og Norwich. Dette er en unik mulighet for 
bedrifter å treffe potensielle kunder og leverandører. 

Ønsker ditt firma å høre mer om mulighetene som 
finnes for å profilere seg eller bli en del av sponsor 

nettverket til Voll IL og delta på inspirerende og sosiale 
samlinger med mulighet for å skape B2B? Kontakt 
daglig leder på post@vollil.no så ser vi sammen på 
muligheter for din bedrift. 

Bilde fra sponsorfrokosten 20. september hos Voll 
Ysteri.

NYE TILBUD TIL SPONSORER OG 
SAMARBEIDSPARTNERE TIL VOLL IL

 INFO OM AKTIVITETSDAGEN:

Voll IL stiller med aktivitetsledere fra kl 08:30 - 14:00 
og serverer lunsj (inkl. i prisen) i kafeen kl 11.30. 

Det blir idrettsaktiviteter som fotball, håndball,
 all idrett + konkurranser + lek og moro….

Deltakerne blir delt inn i grupper  
etter alder. 

DETTE BLIR GØY!

KLOKKEN 08:30 - 14:00
PÅMELDING 

post@vollil.no innen 10. november

200 KR PR DELTAKER 
«nesten like billig barnepass som bestemor». 

MELD INN NAVN OG ALDER PÅ BARN + E-POST OG MOBIL NR. TIL FORESATTE

AKTIVITETSDAG I VOLLHALLEN
PLANLEGGINGSDAGEN 14. NOVEMBER
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HÅNDBALLGRUPPA  
INVITERER ALLE TIL:  

ROMJULSPRELL

Dørene åpner
Vi serverer frokost til alle
Ballspill blanda lag alle 
aldre
Pizza og brus
Quiz med premier
Ballspill fortsetter 
Premieutdeling til vinnerne

FREDAG 27. 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: 200 kroner for 1 barn og 100 kr. pr ekstra søsken  
(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
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AJAX FOOTBALL 

CAMP 2020 
VOLL IDRETTSLAG ER STOLT OVER Å PRESENTERE AJAX FOOTBALL CAMP 

Vi har den glede av å invitere spillere fra hele distriktet til en uforglemmelig og lærerik 
helg på Nye Voll Stadion (Kunstgress). Storklubben Ajax Amsterdam har vunnet 
Mesterligaen fire ganger, den europeiske Supercupen tre ganger, Verdenscupen to 
ganger, UEFA cupen én gang, Cupvinnercupen én gang, den nederlandske cupen 17 
ganger, og landsmesterskapet 30 ganger.

Trenere fra Fotball Akademiet (nåværende og tidligere trener) til Ajax i Nederland 
kommer til Voll i Klepp. Det blir 3 kvalifiserte og inspirerende økter fra fredag 8. mai til 
søndag 10. mai. Pris kr 1.350,-

Lær fotball fra en av Europas beste klubber til å utvikle unge spillere!

Følg med på www.vollil.no

BILLETT AJAX FOOTBALL CAMP

ÅRETS JULEGAVE

NYE VOLL STADION 8. TIL 10. MAI 2020     nr. 1
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TRENINGSTIDER:

Foreldre & barn 0-4 år, Tirsdag kl 17-18.
Barneidrett 2014 mod, Onsdag kl 17-18.
Barneidrett 2015 mod, Torsdag kl 17-18.

Treningen foregår i gymsalen på Bore skule. 
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Me handle lokalt
- å oppfordre dæg te å jær dæ sama

VOLLKORTET

HUSK Å BRUKE 
VOLLKORTET!

Vollkortet gjelder frem til 28.02.2020
Nytt Vollkort kommer mars 2020

NYTTÅRSBALL

2020
DU ER HERVED INVITERT TIL NYTTÅRSBALL I VOLL IDRETTSHALL

FESTEN ER LØRDAG 11. JANUAR 2020
Følg med på www.vollil.no og Facebooksiden til Voll Idrettslag


