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VOLL IDRETTSLAG 2021



2 3

Telefon 915 03290  |  jaerensparebank.no

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

Hvorfor velge 
Jærens eneste 

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

Vi deler overskudd med deg
Alle kan få kundeutbytte: Om du er privat-

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

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

Jærsk business er vår business
Vi har et bredt og godt tilbud til 
små og mellomstore nærings- 
kunder. Fem rådgivere vier all 
tid til landbruket.
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Det er fantastisk å se barn og 
unge som opplever glede, sam-
hold og mestring på Voll IL sine 
flotte anlegg. Det største løftet i 
idrettslaget det siste året er op-
pgraderingen av idretts anlegget 
i Verdalen. Med miljøtiltak, nye 
møteplasser, ny utstyrs bod og 
ikke minst nytt kunstgress i ball-
bingen og på fotballbanen frem-
står nå anlegget i Verdalen som 
svært attraktivt til å drive idrett 
både organiser og uorganisert. 
I denne utgaven av Vollraketten 
kan dere lese om økt tilbud i 
Turnen som stadig vokser i Voll 
IL, i tillegg lese om A-laget som 
denne høsten er flere spillere enn 
på lenge og stiller med to lag i 
serien. Les også om aktiviteter vi 
hadde på Voll Stadion i sommer 
og planlagte arr. utover høst og 
vinter. Siden Vollraketten 2020 har 

det også blitt gjennomført flere 
oppgraderingen inne i Vollhallen. 
Her gjenstår også den største opp-
graderingen når treningsrommet 
blir flyttet og utvidet fra dagens 
kjeller opp til 2. etg. I hallen, les 
mer bak i bladet. 

I høst må vi også ta forvell til Kurt 
Bore som har vært driftsleder de 
siste to årene, han har vært en 
stor resurs for idrettslaget og vil bli 
savnet. Inn kommer Tore Kåstad 
og skal prøve å gå i fotsporene til 
Kurt. Hovedoppgaver blir å ivareta 
idrettslagets anlegg samtidig som 
vi ser på forbedringer og oppgra-
deringer. 

Til slutt er det en glede å melde 
at økonomien til idrettslaget er 
god og sponsorarbeidet går godt. 
Idrettslaget får inntekter fra flere 

hold, noe som skaper en trygghet 
og gir muligheter til både å tenke 
nytt og tørre å satse på ting vi har 
tror på.

Voll IL takker alle frivillige i 
idrettslaget som legger ned en 
uvurderlig innsatts igjennom året. 
I år har idrettslaget spandert en 
sosial aktivitet på flere av de frivil-
lige, noe som fikk god respons. Så 
fremover kommer idrettslaget til å 
gjenta dette som en takk for den 
store innsatsen som blir lagt ned 
hver dag.

Har du noen spennende tanker 
eller løsninger, ta gjerne turen in-
nom kontoret.

Beste hilsener fra 
Helge Haugen

DAGLIG LEDER

HØSTEN ER IGJEN OVER OSS OG 
AKTIVITETEN I IDRETTSLAGET ER I 

FULL GANG I ALLE LAG OG GRUPPER. 

DIN IDÉ, 
VÅR UTFORDRING
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DENNE SOMMEREN VAR 
DET STOR AKTIVITET 
I BALLBINGEN OG PÅ 

FOTBALLBANEN I 
VERDALEN. 

Det skulle legges nytt kunstgress på begge spil-
leflater. Men før nytt kunstgress kunne rulles ut 

skulle mye forberedes med miljø tiltak rundt 
fotballbanen og oppussing av ballbingen. I 

tillegg til disse punktene ble anleggene oppgra-
dert med nye gjerder, sitteplasser til publikum, 

nye innbytter benker, ny minibane og ny stor 
redskapsbod. I dag fremstår hele området som et 
nytt topp moderne idrettsanlegg, som inkluderer 
idrettshallen og den utvendige idrettsparken ved 
skolen. Dette vil bli et attraktivt område for idrett 
og fritid i mange år fremover, både for organisert 

og uorganisert aktivitet. 

Det er blitt lagt ned mange timer i forberedelser, 
etterarbeid og ikke minst i de ukene gammelt 

kunstgress ble fjernet og nytt kunstgress var på 
plass. Det har også vært inne flere lokale firma 
i denne prosessen. Takk til alle medlemmer og 

andre som har bidratt. 

Med støtte fra blant annet Tippemidler og Klepp 
kommune har dette prosjektet på rundt 5 mill. 

vært mulig å gjennomføre. Voll IL har en god 
økonomi som kommer godt med i den perioden 
vi går inn i nå, utgiftene skal lånefinansieres frem 

til nedbetalingen er gjennomført. 

Da er det bare å erklære idrettsparken i Verdalen 
for åpnet. Vi ser frem til å oppleve mye aktivitet 

for barn, unge og voksne på hele anlegget fra 
morgen til kveld!

NYTT 
IDRETTSANLEGG 

I VERDALEN
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Ingen selger 
flere boliger 

på Klepp! 
Britt Fagerland

959 21 585 / britt.fagerland@aktiv.no

aktiv.no
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Så langt i 2021 har vi samlet et knippe av 
våre sponsorer på tre forskjellige samlinger. 
Bryne Kro og Hotell vartet opp med flott 
frokostbuffet i mars, vi var da samlet til 
foredrag av Klepp Energi og Mellemstrand 
AS. Foruten frokost og faglig innhold ble 
det tid til drøs og erfaringsutveksling, noe 
som er svært viktig for å kunne bli kjent 
med nye mulige kunder og leverandører. 
Det å gi muligheten til å treffe nye forret-
ningsforbindelser er det viktigste Voll IL 
sitt sponsorarbeid kan bidra med. Dersom 
firma kan treffes og knytte kontakter, da 
har sponsorarbeidet lykkes. Les mer om 
sponsormuligheter i Voll IL på www.vollil.no

Den årlige sponsorturen gikk i år, av natur-
lige grunner, langs sjø og land i lokale trakter. 
Veteran seilskuten Caroline af Sandnes 
hentet oss på kaien i Sandnes og seilte oss 
utover i solskinnet på en blikkstille sjø mot 
vakre Mosterøy. Det ble en vakker seilas i en 
vakker skute. Fremme på Mosterøy ble det 
middag på Utstein Kloster Hotell og sosialt 
samvær utover kvelden. Neste dag ble det 

faglig foredrag med tre foredragsholdere 
etter frokost. Siste post på programmet før 
turen gikk i buss hjemover var omvisning 
på og historier fra Utstein Kloster fortalt av 
historie kyndige guider fra museet. 

I 2020 ble planen om en sponsorsamling 
ute på Feistein Fyr, utenfor Sele havn, avlyst 
pga. dårlig vær. Men i år lykkes vi, så i august 
fikk en gruppe på 13 stk. oppleve den unike 
historien og spektakulære naturen der ute. 
Omvisning på fyret og historier fra tiden det 
var fyrvoktere der ute ble kyndig fortalt av 
venneforeningen til fyret. Nok en vellykket 
samling. 

Planen er å få gjennomført en sponsorsam-
ling til før Jul. Vi ser at responsen er god når 
vi sender ut invitasjoner og tilbakemeldin-
gene etter samlingene er udelt positive. I 
Voll IL ser vi det som svært viktig å gi tilbake 
til de lokale bedrifter som støtter opp om 
vårt arbeid i lokal samfunnet. 

SPONSORER SETTER PRIS PÅ 
AKTIVITETENE I VOLL IL
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TRYGG  |  KOMPETENT  |  ÆRLIG

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

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

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

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

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

Bygget er klargjort for 
videre ekspansjon.

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

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

totalbetong.no

BETONG- OG 
TOTALENTREPRENØREN 
FRA JÆREN MED HELE 
NORGE SOM MARKED

Fredag 22. oktober til søndag 
24. oktober
Antikkmessen i Vollhallen 
har lange tradisjoner og er en 
kvalitet messe med mange 
utstillere som har masse flotte 
antikk og retro gjenstander til 
salgs. 

Kafe i hallen hele helgen
Inngang 70 kr 
Barn under 16 år i følge med 
voksne er gratis.

Våre åpningstider:
Fredag 16.00-20.00
Lørdag 11.00-17.00
Søndag 11.00-16.00

Følg med på Facebook siden: 
Antikk og Interiørmesse på 
Voll 

VELKOMMEN TIL ANTIKK OG 
INTERIØRMESSEN PÅ VOLL 

VOLLHALLEN 31.oktober
Kl. 15.00-18.00
31. oktober gjentar vi suksessen fra i fjor. 
Alle fra 1. til 7. klasse ønskes velkommen til Vollhallen for 
kjekke aktiviteter 
Kle deg ut og prøv hoppeslott, lykkehjul, tivoliaktiviteter og 
mye mer….ikke minst mye godteri!
Følg med på nettsiden og Facebook til Voll IL.
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Slik får du kontroll  
på regnskapet samtidig  
som du rekker kampen

Med Bank+Regnskap får du:

BEDRIFTSEIER?

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

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

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

Prøv gratis i 30 dager!

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

STOLT SPONSOR 
AV VOLL IL

Det har vært en stor utvikling i Turn gruppen 
de siste årene. Fra vi startet med trening også 
for 1. og 2. klasse i fjor, til i år hvor vi har utvidet 
Turn tilbudet til to dager i uken for å få plass til 
alle som ønsker. Nå er det i underkant av 100 
turnere som hver uke er i aktivitet i Vollhallen. 
Turn er viktig for Voll IL som i tillegge til å være 
en flott idrett er det eneste tilbudet i idretts-
laget som ikke omfatter ball eller lagidrett. 

Tilbudet i Turnen består nå av treninger for alle 
fra 1. til 7. klasse, samt herre og dameturn. Vi 
får av og til spørsmål om også å utvide til Turn 
gruppe for ungdommer. Dette er en spen-
nende tanke som kan la seg gjennomføre, men 
da er vi først og fremst avhengig av trenere 
med den kompetansen. Så følg med, Turn 
gruppen er stadig i utvikling, så hva det neste 
blir er det bare tiden som vil vise. 
På høsten ble det også et skifte i hovedtrenerne 
på Turn gruppen, vi takker Eilin og Ingeborg 
som har vært med oss over flere år og ønsker 
de nye trenerne lykke til!

TURN, AVDELINGEN 
SOM VOKSER MEST

OM SPAREBANKSTIFTELSEN JÆREN – KLEPP, 
OG OM STØTTE TIL VOLL IDRETTSLAG.

Sparebankstiftelsen Klepp vart 
stifta i 2015 i samband med 
samanslåinga av Time Sparebank 
og Klepp Sparebank. I 2021 vart 
namnet endra til Sparebankstif-
telsen Jæren – Klepp.
Stiftelsen eig 12,27 % av alle eigen-
kapitalbevisa i Jæren Sparebank. 
Gjennom eigarskapet i banken 
mottek vi betydelege beløp i form 
av utbytte på desse bevisa vi eig.  
Det er av desse pengane vi kan 
dela ut ein del som gåver til beste 
for lokalsamfunnet vi er ein del 
av. Me har derfor god grunn til å 
heie på vår eigen lokale bank. Går 
Jæren Sparebank godt blir det 
meir å dela ut!

Stiftelsen sin visjon er å «skape 
engasjement og glede».  

Av verdiar nemner me Fellesskap – 
Trivsel – Utvikling.  

Ei av hovudoppgåvene Stiftelsen 
har, er å vera ein langsiktig og 
stabil eigar i banken.  Men vel så 
viktig er det å bidra med gåver til 
allmennyttige og gode formål.  

Voll idrettslag er ein av dei mange 
lokale idrettslaga som legg 
forholda godt til rette for den 
oppveksande slekta og som stadig 
ser etter forbetringar til barn og 
unge. Derfor har det vore til stor 
glede for stiftelsen å kunne bidra i 
2015 med kr. 20.000 til miksepult, 
mikrofon og høytalarar, i 2017 kr. 
30.000 til 3x3 bane for 6 åringane, 
i 2018 kr. 40.000 til fotballmål, 
resultattavle og kontrollpanel 

og i 2019 kr. 50.000 til innbyttar-
bokser. I 2020 var alt konsentrert 
om spesiell koronastøtte til drifta 
av laget med kr. 481.256. Siste  
bidrag var nå i 2021 der kr. 20.000 
skulle nyttast til innbyttarbenker til 
banen i Verdalen.

Eg trur me med dette har vore 
med å skapt både engasjement 
og glede til både dei som styrer, 
drifter og nytter idrettslaget. Me 
ønskjer alle lukke til vidare.

For meir informasjon om Stiftelsen 
kan du gå inn på vår heimeside:
sparebankstiftelsenklepp.no.   

Med idrettshelsing
Sparebankstiftelsen Jæren – Klepp 
v/ Elfin Lea

Turn
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TIL GLEDE FOR UNGDOM 
OG VOKSNE I IDRETTS-
LAGET

Denne vinteren vil det bli en stor 
endring i Vollhallen, trenings-
rommet blir flyttet og utvidet. 
Fra dagens trange og utdaterte 
treningsrom nede i kjelleren til 
nye treningsapparater oppe i 
hallen med lyse omgivelser og 
store glassflater. Idrettslaget gjør 
en større investering som vi tror 
vil være til glede for ungdommer 
i idrettslaget, samt de frivillige 
og foresatte til barn og unge i 
klubben. Tenk å kunne løpe på 

tredemøller eller sykle på spinning 
sykler samtidig som du ser dine 
barn eller lagkamerater trener ute 
på stadion eller inne i Vollhallen.

Det å kunne tilby et topp moderne 
treningsrom er et av tiltakene 
vi håper vil kunne bidra til at 
ungdommen får motivasjon til å 
fortsette i idrettslaget. Tanken er 
at ungdommer kan trene styrke 
og kondisjon mm. sammen med 
sitt lag på felles økter i trenings-
rommet, i tillegg til mulighet for 
egentrening. Treningsrommet 
kan også fungere fint som et 
supplement til ungdommer som 
sliter med skade eller slitasje. Da 

kan alternativ trening i trenings-
rommet, samtidig som laget trener 
ute på banen eller inne i hallen, 
være en fin måte å trene seg opp 
på og holde seg i form. 

Frivillige i idrettslaget vil kunne 
få gleden av å trene i trenings-
rommet, det er viktig for Voll IL og 
kunne gi noe tilbake til de frivillige 
og dette er noe vi tror blir satt stor 
pris på. Etter hvert er det tanken at 
andre voksne også skal kunne ta 
treningsrommet i bruk, da med en 
avgift. Mer info og oppdateringer 
på hvordan arbeidet går vil bli lagt 
ut på nettsiden og Facebook, følg 
med, dette blir spennende. 

STØRRE OG MODERNE 
TRENINGSROM 
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ETTER CORONA UTBRUDDET KOM VAR 
A-LAGET MEGET SPENTE PÅ HVEM 
FORTSETTER.

Det eneste som var sikkert var at Volls toppscorer 
Georg Strømstad valgte Klepp og spill fortsatt i 4 div.
Gleden var stor når vi endelig kunne gjenoppta 
fotballen for fullt igjen.

Vi var optimistiske og meldte på 2 seniorlag da flere 
spillere kom inn og Juniorgutter har blitt gode nok.
På dette tidspunkt var vi vel rundt 40 aktuelle spillere. 
Etterhvert som vi sette i gang viser det seg at ikke alle 
får gnisten tilbake og noen få velger å kutte helt mens 
andre sliter med skader.

Tross dette ser det ut som om vi skal klare å drifte 2 lag 
gjennom sesongen og dette er vi meget glade for.
Ellers er det gladelig att Maren Bjørnsen sa ja til å 
bidra rundt laget, vi har og fått inn unggutten Marcus 
Sandvik i trenerteamet. Så er det galjilt at den beste 
speaker Tore Kåstad styrer poddebua på Voll sine 
heimekamper.

Følg oss gjerne og på FB HerreA Voll, her legges ut litt 
info om når det er kamp og bitte liten summing om 
kamp.

Utenom selve fotballen sett vi stor pris på samarbeid 
med Arena Treningssenter og takker så mye til de som 
er med som sponsorer til Voll A-lag.A-LAGET
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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

Tipstelefon 4000 7900

Tenke du på å bygga ny driftsbygning, bolig eller renovere 
den du har? Ta kontakt eller kom innom så kan me hjelpa 
til med vår erfaring.

Hatteland 
Elektriske AS
Kjøpmannsbrotet  3 

4351 Kleppe
Tlf: 51 78 87 90
E-post: post@hattel.no

Elektriker ! Me hjelpe til 
med vår erfaring 
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OPPGRADERINGER 
2021

ME      LEVERE 

TE BØNDER I 
KLEPP KOMMUNE

KRAFTFORKRAFTFOR

Orre 480 15 970
Kleppe    480 15 942
Voll   480 15 965

Velkommen 
TIL SHOPPING 
& OPPLEVELSER 
på Jærhagen

10-20(18)

Klær/sko:
Agenda
Claire DK Woman
City Outlet
Cubus (høst 2021)
Eurosko
KappAhl
Lykkeliten 0-16
Match
Spotlight Fashion
Sport 1
Sport Outlet
Youth
Zavanna

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

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

Spisesteder:
Burger King
Big Bite
Jonas B. 
Jordbærpikene
McDonalds 
Sabi Sushi (høst 2021)
Sele Mat

Mat/drikke:
Coop Mega 
Coop Express
Holdbart
Vinmonopolet

Tjenesteytende:
Arena Treningssenter
Jærklinikken
Kristinas Systue
Phone Lab
Skyland Trampolinepark

jærhagen.no

ARENA 
TRENINGS-
SENTER:
Sponset pris for medlemmer og deres 
familiemedlemmer i samme husstand:

399 kr. pr. mnd. 
for aktive utøvere, lagledere og trenere i Voll IL. 

499 kr. pr. mnd. 
for familiemedlemmer av medlemmer i Voll IL 
samt støttemedlemmer i Voll IL.

Kontakt Arena Treningssenter for mer info!

A-laget trener på Arena Treningssenter!
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HER FINNER DERE OVERSIKT OVER TILBUD TIL DE MINSTE I VOLL IDRETTSLAG

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

VOLLKORTET

20% 
på Dame- &  
Herreklipp

15% 
på vanlig meny  

med drikke

3 for 2
på planter

15%
på Baronesse interiørmaling og 

pensler, samt Lagerført heldekning-
steppe og gulvbelegg.

50% 
på bilvask

    AMAZING
FRISØRFRISØR

By Linn & Liss-Kaila
Jærhagen

Klepp20% 
på et kjøp

20% 
 på gaver, interiør  

og lamper

20% 
på ett kjøp. 

Gjelder ikke florogram,  
bryllup og begravelse

15% 
på alt innen 
sølvsmykker

fra Odel® og Svane®

50%
Alle overmadrasser!

-50%
ALLE Odel® 

overmadrasser

-50%
ALLE Svane® 

overmadrasser

Tlf  48 01 59 43

Gaven til far 
finner du hos oss!

Butikken full av gode 
ideer til far, kom innom 

oss for gode gavetips!

20%
på solskjerming og  

flaggstenger i glassfiber

Jærhagen

Jærhagen

10% 
på ett kjøp

Service eller reperasjon 

20%
rabatt på deler

10% 
på  1 behandling rygg 

og nakkemassasje

 -20% 
på valgfri 

middag i Edeståvå

10%
 på ett kjøp

Jærhagen

20%
på Meca-deler ved  

service eller reparasjon

Kunde:                      Avdeling: 

Design:  Veronica Gyberg

Rev: Dato: 

Selger:Vidar S

Rev: 01

Klepp Auto
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Rev: Dato: 
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-

klepp auto_meca klebemerker
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© Copyright: Alle rettigheter til idéer og evnt. vedlagte skisser, 
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1100x580mm

740x380mm

370x194mm

140x75mm

Ved kjøp over 600 kr, få 
200 kr i rabatt (på ord. varer)

Jærhagen

 -15% 
på valgfri 

middag i Pølsebuå

10%
 på alle ordinære varer

10%
på ett kjøp

Jærhagen

20% 
på ett kjøp

Jærhagen

20%
på en klipp

Lines Frisør

30% 
på valgfri 

behandling

20% 
på hjulskift

(Gjelder 1 gang)

15% 

på et kjøp
(kun private)

20% 
på valgfri behandling  

eller produkt

Stor, valgfri 
pizza for 

159,-

KLEPP / ØKSNEVAD

Stor, valgfri 
pizza for 

159,-

KLEPP / ØKSNEVAD

20% 
på alle klipp,  

farge og striper

Jærhagen 10% 
på ett kjøp 

(Gjelder kun varer,  
ikke kontroller)

Ditt syn vårt ansvar

www.selandoptikk.no

20% 
på klipp

50% 
rabatt på bilvask

20%
på ett kjøp ordinær 

vare (enkelte unntak)

Jærhagen

10% 
på en handel/behan-

dling (gjelder ikke kjøp 
av gavekort)

Klær & velvære

20%
på ett kjøp

Jærhagen

15%
på et helt kjøp

Sele Servicesenter

BARNEIDRETT:
• 2 åringer født i 2019 trener 
tirsdager kl. 17-18 i Vollhallen.

• 3 åringer født i 2018 trener 
mandager kl. 17-18 i gymsalen 
på Bore skole.

• 4 åringer født i 2017 trener 
onsdager kl. 17-18 i gymsalen 
på Bore skole.

• 5 åringer født 2016 trener 
mandager kl. 18-19 i gymsalen 
på Bore skole.

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

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

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

• 2. klasse trener torsdager  
kl. 17-18 i gymsalen på Bore 
skole.

FOTBALL:
• 5 åringer født i 2016 trener 
torsdager kl. 17-18 på Voll 
stadion (i minibanene).

• 1. klasse gutter trener 
mandager kl 17-18 i ballbingen 
ved Bore skole. 

• 1. klasse jenter trener 
tirsdager kl. 17-18 i ballbingen 
ved Bore skole.

• 2.klasse trener mandager 
kl. 17-18 på Voll Stadion.

TILBUD TIL DE YNGSTE

VOLLKORTET SELGES PÅ 
KONTORET I VOLLHALLEN
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GRILLMENY
DEN AMERIKANSKE 

Hamburger m/brød
Spareribs 
BBQ-saus 
Grillspyd 

Krydderpølse
Grillpotetsalat 

Coleslow 
Maiskolbe

349,- pr kuvert

DEN EKSKLUSIVE
Grillspyd

Hvitløksmarinert entrecote
Urtemarinert kyllingbryst
Pastasalat og festpoteter

Salat m/urtedressing 
Grillpotetsalat 

Lammekotelett med 
rosmarin/hvitløk

379,- pr kuvert

Ass. pølsesorter 
Hamburger m/brød 
Marinerte koteletter

Grillpotetsalat 
Grønn salat m/dressing

Ketchup og sennep

249,- pr kuvert

DEN ENKLE HELGRILLING
Steamet, ferdig bundet 

på spyd og klar til grilling. 
Lam 3.900,- /gris 4.750,- 

Kjøtt til ca 25 pers. 
Vi anbefaler ølmarinade 

til helgrilling. 

Grillkokk på forespørsel. 
990,- pr. time.

post@haland.no 
tlf. 51 78 69 50

He du tenkt på å dela ein goe lunsj på jobb, feira store 
eller små dager. Me komma mæ både mad å grillkokk. 

XL BYGG PROFF NY 
SAMARABEIDS-
PARTNER
XL BYGG PROFF PÅ KLEPP SPONSER 
VOLL IL MED NY UTSTYRSBOD INKL. 
GARASJE TIL TRAKTOREN 
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MEDLEMSTILBUD

RABATT PÅ 
KLUBBKOLLEKSJON

FAST RABATT PÅ 
ORDINÆRE VARER

ALLTID

25%

10%

INTERSPORT Jærhagen 
Solavegen 25, 4352 KLEPPE

EPOST: post.jaerhagen@intersport.no

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

MEDLEMSTILBUD

MEDLEMSTILBUD

RABATT PÅ 
KLUBBKOLLEKSJON

FAST RABATT PÅ 
ORDINÆRE VARER

ALLTID

25%

10%

INTERSPORT Jærhagen 
Solavegen 25, 4352 KLEPPE

EPOST: post.jaerhagen@intersport.no

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

MEDLEMSTILBUD

Det har i mange år vært mulig 
å få dekk til bil og traktor på 
Voll. I 2020 overtok nye Jæren 
Dekk salget i de tradisjons-
rike lokalene, med den kjente 
Michelin mannen som står og 
viser vei. 
Daglig leder, Knut Ivar, 
forteller at de har hatt en fin 
utvikling etter oppstarten, de 
ser at folk i bygda bruker sin 
lokale dekkforhandler. I tillegg 
til salg av nye dekk og felger 
til de fleste kjøretøy tilbyr de 
også dekkhotell for de som 

ønsker å ha et enkelt bilhold. 
Landbruks hjul er en viktig 
del av Jæren Dekk, vi ønsker 
å tilby et komplett utvalg til 
lokale bønder sier Knut. 
Ta turen innom de romslige 
og fine lokalene for en dekke-
prat, kaffen står klar. Mer 
finner Dere å lese på nett-
siden www.jaren-dekk.no hvor 
de også har nettbutikk.
Husk Jæren Dekk er med på 
Vollkortet, de som har Vollkort 
får 20% på hjulskift.

DEKKFORHANDLEREN PÅ VOLL
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HUSK Å NEVNE AT DU ER FRA VOLL IL NÅR DU HANDLER SÅ FÅR DU RABATT + 
VOLL IL FÅR 5% PR KJØP DU GJØR (BÅDE UMBRO OG ANDRE VARER)
 
- 25% PÅ ALLE UMBRO PRODUKTER 
- 10% PÅ ORDINÆRE BUTIKKVARER (gjelder ikke allerede nedsatte varer, våpen, 
ammunisjon eller andre varer som er unntatt avtalen)
Voll IL får 5% kickback av alt kjøp som blir registrert på medlemmene

MEDLEMMER FÅR DISSE 
RABATTENE HOS INTERSPORT PÅ M44 

MEDLEMSTILBUD

RABATT PÅ 
KLUBBKOLLEKSJON

FAST RABATT PÅ 
ORDINÆRE VARER

ALLTID

25%

10%

INTERSPORT Jærhagen 
Solavegen 25, 4352 KLEPPE

EPOST: post.jaerhagen@intersport.no

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

MEDLEMSTILBUD

Kristoffer Haugen starte sin idrett-
skarriere på Voll, før han gikk til 
Viking i ungdomsårene og nå er 
han i Molde. Han har også en del 
kamper for Norske ungdomsland-
slag. 
 
Kan Du fortelle litt om din tid i 
Voll IL før Du gikk til Viking? Jeg 
var med i barneidretten på Voll fra 
jeg var liten av, etter det spilte jeg 
både fotball og håndball i Voll fra 
jeg var 6-7 år til jeg gikk til Viking 
som 13 åring. Hadde det veldig 
fint i de årene hvor jeg spilte i Voll. 
Hele familien har spilt i Voll fra vi 
var unge, nå spiller de to yngste 
brødrene mine på A-laget i fotball. 
Så skal ikke se bort ifra at vi møtes 
igjen der en dag. 
 
Du har jo nå stor suksess i Molde 
og vært der noen år. Har Du noen 
tips til unge spillere i Voll som 
drømmer om å nå toppen i Norsk 
fotball? Det viktigste om man skal 
lykkes å bli skikkelig god i noe er 
å ha det gøy med det man holder 
på med, da utvikler man seg. 

Utenom det tenkte jeg alltid at jeg 
skulle ha en ferdighet på banen 
som jeg var bedre i enn alle andre, 
det tror jeg er en fordel om man vil 
bli lagt merke til. Ellers er det bare 
å terpe mye på detaljer, bruk mye 
tid med ballen. 
 
Noe vi snakker mye om i Norsk 
idrett er frafallet i ungdoms 
idretten, hva var de avgjørende 
faktorer for at Du fortsatte med 
fotballen opp igjennom ungdoms-
årene? Har Du noen tips til hva 
trenere kan gjøre og legge til 
rette for ungdommen, slik at de 
ønsker og er motivert til å fort-
sette? Det viktigste for meg var å 
ha det gøy sammen med venner, 
det var egentlig fellesskapet med 
folk fra klassen og skolen som 
dreiv meg som liten. For min del 
var det egentlig fint at ting ikke 
ble så veldig seriøst før jeg kom 
i ungdomsårene, så finner man 
jo ut hvilket ambisjonsnivå man 
har etter hvert og da tror jeg det 
er viktig å ha tilbud til de forskjel-
lige ambisjonsnivåene. Det tror jeg 

vil gjøre at folk kanskje finner sin 
plass i ett idrettslag og ikke faller 
fra når det oppstår andre interes-
sante ting når man er i ungdomså-
rene.
 
Hva er dine ambisjoner på fotball-
banen fremover? Ambisjonene 
mine fremover vil først å fremst 
være å forsøke å sikre ett nytt 
seriegull i Molde denne sesongen. 
Så har jeg jo et mål om å få prøve 
meg i utlandet, så det er det jeg 
jobber for. Jeg har kontrakt i Molde 
ut 2022 så får vi se hva som skjer.
 
Ser Du for Deg å ta fatt på en 
trener eller leder karriere innen 
fotballen når Du en gang legger 
fotballskoene på hylla? Kanskje 
vi ser Deg ute på Voll Stadion en 
gang i fremtiden som trener for 
barn og unge, med fløyta rundt 
halsen? Jeg har ikke tenkt så mye 
på det enda for å være ærlig, men 
jeg lever jo for fotballen så man 
skal ikke se bort ifra at det er noe 
jeg kommer til å drive med videre 
når jeg er ferdig som spiller.

KRISTOFFER HAUGEN, 
FRA VOLL TIL TOPPFOTBALLEN 

SETT AV HELGEN 4. OG 5. DESEMBER. 
Voll IL planlegger å lage førjulsstemning for hele 

familien. Følg med i sosiale medier og på www.vollil.no

KANSKJE KOMMER NISSEN?
Salgs utstillere med Julerelaterte produkter 

kan kontakte oss på post@vollil.no 

Jule trefes t   og   julemarked 
I VOLLHALLEN

HERRETRIMMEN
Voll Idrettslag sitt tilbud til menn i sin beste alder, Herretrimmen, trener hver mandag i 
gymsalen på Bore skole. De har plass til flere deltakere så bare til å henge seg på. 

Kontaktperson er Oddvar Penne, han har tlf: 905 56 142 
Treningstider er mandager i gymsalen på Bore skole kl 19:30-21:00
Vel møtt!
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DENNE HØSTEN HAR 
IDRETTSLAGET FÅTT 
NY DRIFTSLEDER, TORE 
KÅSTAD OVERTAR ETTER 
KURT BORE. 

Det blir vemodig å ta farvel til 
Kurt som har vært vaktmester i 
idrettslaget de to siste årene. Kurt 
har gjort en fantastisk jobb den 
tiden han har vært ansatt, noe 
medlemmer og andre har lagt 
merke til. Vi ønsker Kurt lykke til 
videre når han nå går tilbake til 
bransjen han kom fra. 

Mange kjenner Tore Kåstad som 
komiker og underholder, noe som 
kan hende vil vise igjen i idretts-
laget de neste årene. Men det er 
hans erfaring som tømrer som 
gjør han perfekt til stillingen som 
driftsleder. Voll IL drifter Vollhallen 
og tre fotballbaner, noe som krever 
mange timer i uken med vedlike-
hold. Det er også klart at Voll IL har 
planer om ombygging og oppus-
sing av Vollhallen i den nærmeste 
fremtid. Dette arbeidet starter når 
hele anlegget i Verdalen med ny 
bod ol. er ferdig. Med tanke på 
planer som ligger inne når det 

gjelder Samfunnshuset og Coop 
Klepp, så går idrettslaget og drifts-
leder inn i en svært spennende 
periode. Mulighetene er store, 
det er bare fantasien som setter 
begrensninger. 

Tore har i mange år vært speaker 
på hjemmekampene til A-laget, 
dette er noe han ønsker å fortsette 
med, så møt opp på våre kamper 
så får du med deg Norges beste 
speaker på kjøpet. 

TORE KÅSTAD TAR FATT

Ny driftsleder

SOMMER 
OG FOTBALL
Det er veldig inspirerende å se barn og unge bruke deler 
av sommeren til å sparke fotball sammen med venner. 
I 2020 endret vi Tine Fotballskole fra å være et helge 
arr. til å arr. det på dagtid over 4 dager den siste uken i 
sommerferien. Denne endringen ble svært godt mottatt 
av både foresatte og deltakerne, noe som påmel-
dingen denne sommeren viste. Så i sommer gjentok vi 
suksessen med fullbooket Tine Fotballskole, fantastiske 
100 deltakere, og trenere fra G16 og JR laget. 

Nytt denne sommeren var tilbud om egen Football 
camp for ungdommer. Klubben inviterte spillere på 
13-14 år til å bruke de tre siste dagene av sommerferien 
til å lære nye øvelser. Fokus og målet var høy kvalitet og 
intensitet på treningene, dette skulle være en samling 
med høyere nivå enn for eksempel en fotballskole for 
barn. Instruktørene Owe Salvesen og Viggo Mølstre, to 
fantastiske trenere på høyt nivå, styrte øktene slik at 
de ca. 30 deltakerne fikk prøve seg på nye og lærerike 
øvelser. Responsen fra spillerne etter tre dager med 
mye fotball, varm lunsj hver dag og kjekt samhold med 
venner var udelt positiv. Vi gleder oss allerede til neste år. 

Nederland er blant de landene i 
Europa som utvikler flest fotball 
talenter. Veldig mange av toppspil-
lerne rundt i storklubbene i Europa 
kommer fra ungdoms akademiene 
til Nederlandske toppklubber, som 
storklubben Ajax Amsterdam mm.  
Delta og få innblikk i hvordan de 
trener i Nederland sammen med 
Eddie van Schaick som har lang 
trener karriere fra Nederland. Han 
har blant annet vært trener på 
ungdoms akademiet til selveste 

Ajax Amsterdam, samt vært leder 
for Ajax International Youth Depart-
ment. Med seg har han Owe 
Salvesen, de har i mange år hatt 
football camps rundt omkring i 
Norge. Owe har vært mye i Neder-
land for å lære seg deres metoder 
for å trener barn og unge. Han har 
lang erfaring som trener for ungdom 
og voksne, han er nå blant annet 
hovedtrener for Klepp sitt Damelag. 

Årsklasser som kan delta er fotball-
spillere i 3. til 7. klasse. 
(Født 2013-2009)

PROGRAM:
Fredag 15.10.2021, 
Trening kl 18:00-19:30
Lørdag 16.10.2021, 
Trening kl 10.00-14.30 (inkl. lunsj)
Søndag 17.10.2021, 
Trening kl 10.00-14.30 (inkl. lunsj)

Påmelding til post@vollil.no Maks 50 
deltakere Pris 990 kr pr deltaker. 

LÆR FOTBALL LÆR FOTBALL 
FRA DE BESTE!FRA DE BESTE!

NEDERLANDSK NEDERLANDSK 
FOOTBALL CAMPFOOTBALL CAMP
FREDAG 15. TIL 
SØNDAG 17. OKTOBER
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Voll Idrettslag
post@vollil.no

51 42 24 80
www.vollil.no

Facebook: Voll IL


