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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.

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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DAGLIG LEDER

AKTIVITET SOM SKAPER GLEDE

DIN IDÉ, 
VÅR UTFORDRING

Idrett har som mål å skape sam-
hold, glede og mestring. Voll 
Idrettslag har mange frivillige 
som står på hver dag for at barn 
og unge skal oppleve dette. Når 
et barn begynner med idrett er 
det idrettslagets oppgave å sørge 
for at det er under trygge og sikre 
rammer. I de årene barn og unge 
er med i organisert idrett håper vi 
de sitter igjen med gode og posi-
tive opplevelser og fine minner. 

Voll Idrettslag har også tilbud til 
voksne med blant annet senior 
fotball, damehåndball, dameturn 
og herretrim. Nå har idrettslagets 
tilbud til de voksne fått et nytt til-
skudd igjennom det nye Trening-
srommet i Vollhallen. Her tror vi 
flere voksne vil kunne finne seg til 
rette og ha en fritid med fysisk ak-
tivitet. Tenk så greit det er å kunne 
trene i Treningsrommet samtidig 

som ditt barn er på trening eller 
kamp på idrettsanlegget på Voll. I 
treningsrommet er det store glass-
flater med god utsikt til hallen og 
fotballbanen. 

De siste årene har idrettslaget 
startet flere nye aktiviteter og ar-
rangement, noen har blitt engangs 
arrangement mens andre har blitt 
faste årlige aktiviteter. Sommeren 
2022 ble det for første gang arr. 
Aktiv sommerferie på idrettsan-
legget til Voll IL, med positive 
tilbakemeldinger ser vi for oss at 
dette blir et årlig tilbud til barn. 
I desember ser det endelig ut til 
at det lenge annonserte Jule ar-
rangementet i Vollhallen kan bli 
gjennomført. Dette er det noe vi 
har stor tro på kan vokse til å bli 
et årlig høydepunkt, og som kan 
skaffe nye inntekter til idrettslaget.
 

Voll IL takker alle frivillige i idrett-
slaget som legger ned en uvurder-
lig innsatts igjennom året.
 
Har du noen spennende tanker 
eller løsninger, ta gjerne turen in-
nom kontoret.

Beste hilsener fra 
Helge Haugen
Daglig leder

Adresse:
Voll Idrettslag
post@vollil.no
51 42 24 80
www.vollil.no
Facebook: Voll IL

Forsidebilde av turntrenere
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Kontrakt Treningsrom 
Medlemskontrakt for bruk av treningsrom i Vollhallen 

Regler for bruk av Treningsrom: 

All trening i Treningsrommet er på eget ansvar 

Ingen under 18 år kan bruke Treningsrommet alene.  

Ungdom kan benytte treningsrom sammen med noen over 18 år fra det året de fyller 15 år 

Lag i Voll IL kan ha fellestreninger i treningsrom dersom trener (over 18 år) er til stede, 
gjelder fra det året laget blir 15 år. Fra året de blir 16 år på enkelte apparater i 
treningsrommet.  

Alle som skal benytte treningsrom må ha betalt kontingent, brikke blir udelt etter kontingent 
er bet. og kontrakt signert. Bare de over 18 år får egen brikke. Ved mistet brikke blir det 
gebyr på 100 kr ved kjøp av ny brikke.  

Ingen kan ta med egne ungdommer eller venner inn i treningsrom som ikke selv har betalt 
kontingent. Ikke tillatt å låne ut utdelt nøkkelbrikke til andre. 

Treningsrom er åpent kl 06:00-22:00 hele uken 

Tørk av apparater etter deg og sett alt av utstyr tilbake etter bruk 

TV/musikk skal ikke være så høyt at det forstyrrer annen aktivitet i hallen 

Ute tøy og ute sko settes fra seg utenfor treningsrom, garderober kan benyttes dersom de er 
ledige 

Priser er inkl. medlemskap i Voll IL, betales som medlemskontingent. 

- Voksne fra 18 år, 1950 kr pr år, 2050 kr fra 2023 
- Ungdom fra det året de blir 15 år, 1450 kr pr år, 1550 kr fra 2023 
- Voksne trenere og lagledere fra 18 år i Voll IL, 100 kr pr år 
- Ikke nok med familiekontingent eller støttemedlem for å benytte treningsrom 

 

Navn:____________________ Mail:_________________________ 

Adr:____________________________________ Mobil:____________ 

Sign:__________________ 

 

Så var det nye Treningsrommet i Vollhallen åpnet. Her 
håper vi det skal bli god aktivitet fra morgen til kveld. Med 
helt nytt og moderne utstyr og apparater tror vi dette 
vil være et attraktivt tilbud. Ungdom og voksne får en 
mulighet til å trene med gode fasiliteter. Her er det mulig 
å trene mens du ser ditt barn spille kamp eller trener på 
idrettsanlegget på Voll. Vi tror dette tilbudet også blir popu-
lært blant ungdomslag i Voll IL, her får de en mulighet til 
å ha alternative treninger som et supplement til de andre 
treningene med ball. Kanskje får idrettslaget noen nye 
medlemmer som ønsker å bruke treningsrommet, eller 
ungdommer som er lei av fotball og håndball fortsetter i 
idrettslaget, men da i treningsrommet. Her ser dere også 
en kontakt med regler og priser som alle som skal benytte 
treningsrommet må signere. Les mer på www.vollil.no 

Mulig å få en billig prøveperiode frem til jul, kontakt daglig 
leder i Voll IL for mer info.

TRENE 
TRENE 
TRENE
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Boden består av garasje til idretts-
laget sin traktor og utstyrs rom 
til fotballavdelingen og lag som 
trener i Verdalen. Utstyr rommet er 
også satt opp slik at det er mulig å 
benytte til en liten kiosk eller et lite 
oppholdsrom dersom det blir et 
behov. Det er Tore Kåstad som har 
stått for det meste av arbeidet med 
boden. Idrettslaget kan takke Tore 
for hans kompetanse og XL Bygg på 
Klepp for sponsing av materiale til 
boden. Noe som fører til at boden 
ble en del billigere for idrettslaget 
enn først beregnet. 

Vi må også takke Sparebankstif-
telsen Jæren Klepp for støtte til 
stadion ur i Verdalen. Det er et håp 
at det nye uret vil blir tatt i bruk 
under ungdomskamper på fotball-
banen, i tillegg til at det viser tiden 
når barn og unge bruker anlegget 
på dag og kveldstid. Nå vil det ikke 
lengre være mulig for barna å skylde 
på at en ikke visste hva tiden var når 
en kommer hjem fra idrettsanlegget 
mye senere enn avtalt 😉

Denne høsten åpner den nye utstyrsboden i Verdalen. Den ble startet på i forbindelse 
med det nye kunstgresset som ble lagt sommeren 2021. 

NÅ BLIR DET ORDEN PÅ 
SAKENE 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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For idrettslaget er det viktig at de 
frivillige føler seg sett og får den 
oppfølgingen de trenger i sitt verv 
for klubben. De siste årene har vi i 
tillegg spandert sosiale samlinger 
på de frivillige, som en takk for at 
de står på hver uke for at barn og 
unge, slik at de skal kunne drive 
med sin aktivitet. I 2021 ble det golf 
og middag på Bryne Kro og Hotell, i 
høst ble det arr. sosial samling i Voll 
Ysteri sitt festlokale med god mat 
og musikals innslag. Idrettslaget 
sin tanke er at dersom de frivil-
lige er fornøyd så får spillerne det 
godt. Så de frivillige kan se frem til 
flere sosiale samlinger i forskjellige 
settinger de neste årene.

På bildene ser dere den svært 
talentfulle Sunniva Muren som 
hadde et fantastisk musikals innslag 
i festlokalet til Voll Ysteri.

KLUBBEN GIR TILBAKE
TIL DE FRIVILLIGE

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.
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Ventetiden var lang før spillerne for G12 kunne dra til 
Lyngdalscup for første gang. Pandemien førte til at de 
først i sommer kunne delta på turneringen. Guttene 
fikk plass på KVS skolen, nærmere bestemt på 
pensjonatet, med egne rom. Været var strålende hele 
helgen med varmegrader opp mot 30. Heldigvis fikk 
guttene kjølet seg ned i sjøen flere ganger og bade-
landet ble også testet ut. 
 
Voll G12 deltok med to jevne lag og begge lagene 
utmerket seg. Totalt ble det 8 seire, et tap og en 
uavgjort. Det var en fornøyd gjeng som reiste hjem fra 
Sørlandet. 
 

2 uker senere gikk turen videre til Kristiansand og 
Sebra Cup. Her deltok Voll med et lag og spilte 9’er 
fotball. Spillerne overnattet i nye, flotte hytter i Dyre-
parken (Juliusskogen). De fikk bade i badelandet, 
besøke Abra Havn, pizza fra pizzabakeren ble servert, 
nylagte rundstykker ble hentet på morgenen og 
herlig lunsj ble utdelt på stadion. 
 
Fotballmessige ble det 5 seire over lag fra Sørlandet, 
Østlandet og Rogaland. Guttene viste god lagmoral 
og flott samspill. 
 
Årets turneringer har gått over all forventning og 
spillerne gleder seg allerede til nye fotballopplevelser 
neste år. Voll G12 er kjent for godt samhold og en 
enorm innsats. Det er en fryd og følge disse guttene. 
 
Nå er årets sesong i gang igjen og ønsker noen av 
dere god fotballunderholdning er det bare å legge 
turen ned til Voll Stadion og heie frem de i blått og 
hvitt. 
 
Camilla Østebrød, oppmann

LYNGDALSCUP OG 
SEBRA CUP 2022

Tipstelefon 4000 7900De har i sommer vært med på Lyngdal-cup, og 
i august var vi med på JTR-cup på Varhaug.

BILDE AV VOLL J12 
(2010-MODELLER)
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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.

BETONG- OG 
TOTALENTREPRENØREN 
FRA JÆREN MED HELE 
NORGE SOM MARKED

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

Avdelingskontor:
Trålveien 16, 8013 Bodø 
Postboks 445, 8001 Bodø
Tel: 915 46 813

totalbetong.no
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En høst og vinter hvor vår egen vaktmester Tore Kåstad 
delvis er i pappa permisjon, er det godt å ha Johannes 
Bjånes Voll på idrettsanlegget. Tore og Johannes kommer 
til å dele på vaktmester oppgavene på idrettsanleg-
gene i Verdalen og på Voll. Johannes har lang erfaring 
som snekker og med opplæring fra Tore, på utstyr Voll 
IL bruker, så kommer ikke medlemmene til å merke noe 
forskjell. 

I og med at Tore og Johannes skal dele på oppgavene 
de neste månedene så har de funnet en god løsning ved 
at dersom det kommer inn klager på vedlikeholdet av 
idrettsanleggene, da skylder bare Tore på Johannes og 
Johannes skylder på Tore. 

Idrettslaget har ingen planer med noen nye store 
byggeprosjekt denne vinteren, men noen oppgrade-
ringer i Vollhallen vil det bli.

HJELPEREN JOHANNES 
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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. 
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Etter å ha brukt mye tid og resurser de siste årene på 
oppgradering av idretts anleggene i Voll, er nå tiden 
inne for mer søkelys på det sportslige. Alle avdelinger 
i idrettslaget har bra med deltakere og ungdoms-
fotballen på guttesiden har nå lag i alle alders trinn. 
Så utgangspunktet er til stede for en spennende 
sportslig utvikling. Styret og adm. ønsker å se på 
muligheten for å få inn en sportslig leder som kan 
hjelpe til rundt lagene og ha ekstra økter for de spil-
lerne som ønsker det. Et idrettslag må alltid legge til 
rette for alle, de som er med bare for lek og moro, de 
som liker å spille med laget og venner, samtidig som 
vi skal kunne tilby et spennende sportslig tilbud til de 
som ønsker å utvikle seg. 

En sportslig leder vil kunne bistå trenere med tips 
til øvelser og organisering av treninger. Det er også 
en tanke at en slik person kan gå inn litt tettere på 
enkelte lag over korte perioder for å hjelpe til med å 
heve nivået. Ekstra økter for enkelte aldersgrupper 
er en annen spennende tanke, kanskje 2-3 alders-
grupper kan trene i Verdalen rett etter skoletid? Voll 
IL har de siste årene hatt en del sportslige aktiviteter i 
helger og ferier, noe som i tillegg til en mulighet for å 
lære mer som spiller har skapt litt inntekter til idretts-
laget. Dette er noe en sportslig leder kan utvikle 
videre.

Tiden vil vise om vi lykkes med vårt ønske om mer 
sportslig hjelp rundt lagene og om det blir mulig å få 
på plass ekstra tiltak som legger til rette for sportslig 
utvikling.

SPORTSLIG UTVIKLING
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Sommeren 2022 var Hatteland Elektriske AS en 
uke i Vollhallen for å skifte til LED-lys. Spilleflaten 
i hallen har fått helt nytt lys i tillegg til tribune og 
treningsrom. Med dagens strømpriser og støtte fra 
Klepp kommune og tippemidler så var det enkelt  
for styret og adm. å vedta denne oppgraderingen. 

Et annet nytt tilbud fra sommeren 2022 er et  
grupperom til bruk for medlemmer i Voll IL.

Vi har bygget litt om i Vollhallen. Idrettslaget har nå 
fått et grupperom på 30 m2 som kan benyttes av lag 
og avdelinger i idrettslaget. Det kan også tenkes at 
rommet kan brukes til gruppe trening innen zumba, 
steps, yoga, barnedans mm. Rommet kan også 
brukes som ekstra møterom ved behov.

OPPGRADERINGER I 2022
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Velkommen 
TIL SHOPPING 
& OPPLEVELSER 
på Jærhagen

10-20(18)

Klær/sko:
Agenda
Claire DK Woman
City Outlet
Cubus
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
Gull & Ur
Lekia
Møller Bil - Skoda
MUSTI
Norli
Normal
SAYSO
Sunkost
Synsam
Thansen
Uno X
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  
Sele Mat

Mat/drikke:
Coop Mega 
Coop Express
Holdbart
Vinmonopolet

Tjenesteytende:
Arena Treningssenter
Jærklinikken
Kristinas Systue
Skyland Trampolinepark

jærhagen.no

ME LEVERE 

TE BØNDER I 
KLEPP KOMMUNE

OVER  33.000 
TONN I 2021

KRAFTFORKRAFTFOR

Orre 480 15 970
Kleppe 480 15 942
Voll   480 15 965
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VOLL IL HÅNDBALL
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VOLL IL HÅNDBALL
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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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Takk for støtten til Vollraketten TILBUD TIL DE YNGSTE
Her finner dere oversikt over tilbud til de minste i Voll Idrettslag

FOTBALL:

1. klasse trener 
torsdager kl 17-18 i 
minibanene på Voll 
stadion.

2. klasse jenter trener 
tirsdager kl 17-18 i 
minibanene på Voll 
Stadion og guttene 
trener mandager kl 17-18 
i ballbingen ved Bore 
skole.

BARNEIDRETT:

0-3 åringer trener 
torsdager kl 17-18 i 
gymsalen på Bore skole.

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

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

TURN:

1. og 2. klasse trener 
tirsdager kl 17-18 i 
Vollhallen.

HÅNDBALL:

1. klasse trener 
mandager kl 17-18 i 
Vollhallen.

2. klasse jenter trener 
onsdager kl 17-18 i 
Vollhallen, guttene 
trener tirsdager kl 17-18 i 
Vollhallen.
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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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Som det har stått i tidligere utgaver av Voll-
raketten prøver Voll IL å tilby spennende 
opplegg og aktiviteter for sine sponsorer. 
2022 er ikke noe unntak i den forbindelse. 
I tillegg til sponsor frokoster med faglig 
innhold på Bryne Kro og Hotell blir det i 
år middag og show med vår egen vakt-
mester Tore Kåstad. Et spennende opplegg 
i Grillståvå hos Håland Kjøtt er også på 
agendaen det neste halvåret. Tore Kåstad 
sitt show «Kortreist Komiker» på Bryne får 
vi oppleve sammen med et knippe av våre 
sponsorer på selve premiere kvelden. Her 
ble de plassene vi tilbudte til våre spon-
sorer raskt revet bort. «Håve te hale» som vi 
skal ha hos Håland kjøtt er et unikt innblikk 
i muligheten i bruk av hele dyret på grillen. 
Dette vil bli en svært spennende, sosial og 
lærerik kveld for deltakerne. Vi prøver alltid 
å få med en faglig bit på våre sponsortreff, 
enten en presentasjon av et tema eller et 
firma i sponsornettverket. 

EN SPENNENDE TID FOR SPONSORER
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TILBUD TIL Å BRUKE VOLL IL 
SITT ANLEGG
TIL MØTER OG
TEAMBUILDING
Vollhallen som møtelokale og teambuilding 

Voll Idrettslag kan tilby sitt idrettsanlegg på Voll til 
bedrifter som ønsker en annerledes teambuilding, 
lengre møter inkl. mat eller sosiale samlinger med de 
ansatte. Idrettsanlegget består av: Møterom/sosialt 
rom med plass opp til 40 stk. Nytt Treningsrom. 
Idrettshall og fotballbane.

Info: Kontakt Voll Idrettslag dersom ditt firma eller 
org. vurderer å leie idrettsanlegget til en samling. 
post@vollil.no Vi har flere samarbeidspartnere som 
kan levere mat dersom det er ønskelig. Voll IL kan 
ordne enkel servering av kaffe og vafler dersom det er 
ønskelig.

Bilder av anlegge ute og inne, møterom og 
treningsrom.
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Sport 1 Jærhagen og Voll IL har inngått en 3 års avtale 
på leveranse til idrettslaget på Umbro produkter og 
andre aktuelle idretts utstyr de forhandler.
 
Butikken har et godt utvalg i Voll IL/Umbro sports-
klær hengende i butikken, de har også egen maskin 
som kan trykke navn og logoer på klær og drakter.  
 

Medlemmene i idrettslaget får hele 25% på Umbro 
produkter. Husk å reg. deg som Voll IL medlem når 
Du handler.  
 
Det vil også bli egne klubb kvelder i butikken der 
medlemmer vil få rabatt på alle varer i butikken.

VOLL IL HANDLER SITT SPORTS-
UTSTYR PÅ SPORT 1 JÆRHAGEN
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Skolen får både utstyr og undervisningsopplegg, og 
det er helt gratis å delta! Kast ballen er støttet med 
midler fra sponsorene til Norges Håndballforbund. 

Denne høsten har Voll IL Håndball og Bore skole blitt 
en del av Kast ballen programmet til Norges Hånd-
ballforbund. Vi takker Bore skole for å være så positive 
til dette tiltaket, noe vi tror vil føre til flere barn ønsker 
å starte med håndball. Fredag 30. september er det 
egen Kast ballen dagen for 3. klasse, da blir skole-
dagen en introduksjon i håndball for alle elevene. Les 
mer om Kast ballen på nettsidene til Norges Hånd-
ballforbund, handball.no 

Håndballstyret i Voll IL har stort fokus på rekrutering. 
Ved å være en del av Kast balle programmet og egen 
rekrutteringsplan som skal følges de neste årene så 
håper håndballavdelingen å vokse de neste årene. 
Det blir viktig å starte opp nye lag for de minste hvert 
år og legge til rette for at ungdomslag ønsker å fort-
sette etter hver sesong. Vi ønsker håndballstyret og 
Bore skole lykke til med Kast balle prosjektet. 

KAST BALLEN!
Kast ballen  er et nasjonalt tiltak som skal hjelpe lærere til at enda flere barn får gleden av 
å leke med ball når de er på skolen. Ved å bruke ferdige undervisningsopplegg, får barn 
på 1. – 3. trinn en introduksjon til lek med ball og håndball på skolen. Her er det konkur-
ranser, aktivitetsdager og fine øvelser for ulike aldersgrupper.
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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 
tradisjonsrike 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 roms-
lige og fine lokalene for en 
dekkeprat, kaffen står klar. 
Mer finner Dere å lese på 
nettsiden 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

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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KANSKJE KOMMER NISSEN?
Salgs utstillere med Julerelaterte produkter 
kan kontakte oss på post@vollil.no 

Jule trefes t   og   julemarked 
I VOLLHALLEN

FØRJULSKOS I VOLLHALLEN 

SETT AV HELGEN 3. OG 4. DESEMBER. 
Voll IL planlegger å lage førjulsstemning for hele familien.
Følg med i sosiale medier og på www.vollil.no

-  ALLE FRA 1. TIL 7. KLASSE ØNSKES VELKOMMEN TIL 
VOLLHALLEN FOR KJEKKE AKTIVITETER.

-  KLE DEG UT OG PRØV TIVOLIAKTIVITETER OG MYE 
MYE MER…. IKKE MINST MYE GODTERI!

-  DET KOMMER EN BALLONGARTIST SOM LAGER 
BALLONGDYR TIL BARNA MM.

- FØLG MED PÅ NETTSIDEN OG FACEBOOK TIL VOLL IL.

MANDAG 31. OKTOBER GJENTAR VI SUKSESSEN FRA I FJOR!

Åpent kl 17.00-19.30
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