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Hei alle sammen!

Ett år har gått siden forrige medlemsblad, og det 
er på tide med en liten oppdatering fra oss alle i 
idrettslaget. 

En stor og viktig begivenhet for idrettslaget 
nærmer seg. Det er 25 års jubileum for Antikk & 
Interiørmessen, og vi feirer det i forbindelse med 
høstmessen 20-22. Oktober. Messen er anerkjent, 
både av utstillere og samlere. Vi har en kjem-
pegjeng som jobber med messen, men det blir 
mer og mer krevende hvert år å få på plass et godt 
innhold som gjør at vi får besøkende til messen. 

Denne messen er også det viktigste bidraget til 
inntekter som treffer alle i idrettslaget, så vi ønsker 
gjerne å se flere fra nærmiljøet på besøk denne 
helgen. Ved å kjøpe inngangsbillett eller noe i 
kiosken, så bidrar du på en god måte til en felles 
dugnad. Vi tror du vil bli positivt overrasket over 
hva messen har å tilby! Takk til alle som står på og 
besøker messen år etter år.

En av de mest synlige endringene siden forrige 
utgave, er at rehabiliteringen av fasaden på hallen 
er ferdig. Vi er veldig fornøyd med resultatet, og vi 
får mye positiv tilbakemelding på hvor flott den er 
blitt. Speaker/kiosken “poddebua”, ved stadion har 
også fått en flott oppgradering, med ny terrasse og 
vinduer. Dette har idrettslaget fått av vår gode og 
generøse samarbeidspartner, Grude Bygg. 

For å kunne opprettholde et godt tilbud, er vi helt 
avhengige av frivillige. Vi har utrolig mange frivillige med 
oss, og det er vi glade og takknemlige for. Samtidig 
opplever vi at det kan være tidvis krevende å fylle 
nødvendige styreverv og trener/oppmann oppgaver 
for de ulike gruppene. Til deg som har lyst og  
mulighet for å bidra, så ønsker vi gjerne å få deg  
med. Ta gjerne kontakt med meg eller noen i  
gruppene for en prat. 

Vi har også noen fantastiske ansatte, og siden forrige 
utgave har vi fått ny renholder og ny drift- og marked-
sansvarlig. Møt våre nye drift- og markedsansvarlig i 
egen sak i bladet.   

Til slutt vil jeg rette en takk til alle våre sponsorer, som 
støtter oss både som idrettslag og til enkelte lag og 
grupper. En ekstra takk til våre hovedsponsorer; Jæren 
Sparebank, Coop Klepp, og til alle dere som har 
støttet utgivelsen av Vollraketten!   

Med vennlig hilsen
Frode Salte

LEDER

TRYKT OG GODT
Design • Trykk • Kopiering • Reklameartikler

952 99  844 •  JPRINT.NO
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HOVEDSTYRE

ANSATTE

Leder
Frode Salte
leder@vollil.no
48147463

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

Styremedlem - 
Leder Turn
Lise Jorunn Mælqvist
turn@vollil.no
478 61 364

Styremedlem – Økonomi-
ansvarlig
Vidar Guggedal
vidar.guggedal@ikm.no
908 72 277

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

Renhold
Gerd Sveinsvoll
481 40 404

Nestleder
Julie Vatne
nestleder@vollil.no
988 36 351

Styremedlem -  
Leder Håndball
Einar Bjelland
handball@vollil.no
478 77 838

Styremedlem -  
Leder Barneidrett / 
fungerende leder
Trine Møen Mehl
Barneidrett@vollil.no
907 88 751

Styremedlem – 
Anleggsansvarlig
Tommy Gimre
tommy@srcas.no
982 18 897

Styremedlem –  
Utdanningskontakt
Torunn Renate Bore
larsbo@online.no
954 61 284 12 

Drift og markedsansvarlig
Joakim Førland
vaktmester@vollil.no
971 96 402

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
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HEI ALLE!

Mitt navn er Joakim. Jeg er ny drift og 
markedsansvarlig i Voll IL.

Jeg kommer fra jobb i oljeservicebransjen som 
industrimontør. Før den tid jobbet jeg 8 år som 
driftsoperatør på uteidrettsanleggene i Stavanger 
kommune. Siste årene som arbeidsleder. 

Jeg har derfor god erfaring med drift av idrettsanlegg 
når det gjelder bygg , fotballbaner , hall og friidrett. 
Samtidig er det alltid noe nytt å lære og nye 
problemstillinger som oppstår. 

Jeg er bosatt i verdalen og har bodd her i 8 år. Har to 
gutter i idrettslaget og er selv trener for eldstemann 
og hjelper til hos mellomste. Er lidenskapelig opptatt 
av fotball og var tidligere spiller selv.

Er brennende opptatt av idrett og ser den store 
verdien i at unger i dag er aktive.

Jobben min i Voll er veldig variert. Dagene er aldri 
like da det alltid er noe nytt som dukker opp. Jeg har 
ansvar av alt som går på drift at fotballbaner , hallen 
, anlegget rundt hallen og bua på isbanen. Dette 
er en 70 % stilling. Jeg har og en 30 % stilling som 
markedsansvarlig. 

Da er min jobb å prøve å få sponsorer til klubben og 
å ta vare på de vi har. Dette gjelder skilter , kontrakter 
, reklame , Vollkoppen , Vollraketten osv.  Her er 
mulighetene mange så bare ta kontakt hvis du har en 
god ide.

Voll har de siste årene lagt inn penger i oppgradering 
av hall. Innvendig og utvendig. Mye av dette før 
min tid. Vi har etter jeg startet sluttført denne 
oppgraderingen med nytt brannanlegg, malt 
grunnmuren på oppside og fått opp navn på hallen 
på framside og bakside med lys. 

Hallen framstår nå som en veldig fin idrettshall. 

Som person så ønsker jeg å være en serviceinnstilt 
og hyggelig fyr. Det synes jeg er viktig uansett hvilken 
jobb du har. Skulle det være noe jeg kan hjelpe med 
så ikke vær redd for å spørre.

Heia Voll!

MØT VÅR NYE DRIFTS- OG MARKEDSANSVARLIGE  
JOAKIM FØRLAND
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FOTBALL

FOTBALL

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM 
BIDRAR I FOTBALLEN I VOLL IL 

Hei alle sammen!  

Da er fotballsesongen 2017 snart over, og vi legger 
bak oss en begivenhetsrik sesong.
  
Vi har påmeldt 37 lag i serien fra 6-år til A-lag. Det 
er ett stabilt antall lag, selv om vi skulle ønske at vi 
hadde flere lag i ungdomsavdelingen.  

Tradisjonen tro har vi i år vært med på flere faste 
turneringer, som Grønt Gras på Frøyland, Høgfjell-
sturneringen og 6-åringer på Lye, vi var med 12 lag 
på Lyngdals Cup. Så har G14 vært med på Dana 
Cup og Sør Cup i sommer. Og som ny fast turnering 
var vi 25 lag som var med på Sandnes Graset nå i 
høst. Dette gir mange gode fotballopplevelser for 
barn og ungdom i klubbe.  

Nytt i år er at vi har og startet med egne keeper-
treninger. Det kan dere lese mer om i egen artikkel.  

Vi har også fått ny 3’er bane til kunsten. Vi fikk støtte 
fra Sparebankstiftelsen til denne, og med god hjelp 
av Vaktmester er denne klar til bruk.  

Tine fotballskole gikk av stabelen i august, og med 
hele 110 påmeldte spillere var det duket for en flott 
fotballhelg på kunsten. Noen ble nok litt ekstra 
våte, men med gode instruktører, god mat og 
sjokolademelk fra Tine så ble det noen kjekke timer 
med fotball.  

Leder

Med godt over 40 personer som er med og  
bidrar rund alle laga i fotballen, som både trenere, 
oppmenn og dugnadsansvarlige er det mange som 
gjør en utrolig stor innsats for klubben. Vi setter 
stor pris på alle dugnadstimene som legges ned. 
Dugnad er viktig for idrettslaget. Vi har noen faste 
dugnader som kommer igjen år etter år, som  
antikkmessen og Isbanen. I år har vi fått inn en ny, 
som vi håper blir fast og det er pakke dugnad på 
Kitchen. Vær positiv når mailen eller melding  
kommer fra din dugnadsansvarlige på laget til  
gutten eller jenta di. Gi tilbakemelding innen  
frist- og husk at den som sender ut mailen, jobber 
og på dugnad. Visst det summeres opp di timene 
foreldre blir spurt til å gå en dugnad, mot timene 
som trenere, oppmann og dugnadsansvarlig bruker 
i løpet av en sesong så er det nok stor differanse, 
tenk på det når dere blir bedt om å hjelpe til.  

Ønsker alle lykke til med siste innspurt av kamper 
for sesongen 2017.  
 

HEIA VOLL 

Kathrine Undheim 
Leder | fotballstyret Voll IL 



7

FOTBALL

Kathrine Undheim  
Leder Fotball

Jone Stangeland  
Sportslig leder

Svein Arild Reime 
Nestleder

Arnt-Kristian Finstad  
Ungdomsleder

Maren Bjørnsen  
Materialforvalter

Jørgen Reine 
Banekoordinator

Janka Salte  
Styremedlem
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3 PÅ  
BANEN

Navn: Linneah Grødeland Gundersen
Alder: 8 år

Lag: Voll jenter 2009
Hobby: Fotball og hoppe tau

Beste drikke: Cola
Beste mat: Pommes Frites

Pizzabakeren eller McDonald`s: Pizzabakeren
Beste ferieplass: Lyngdal

Favoritt fotballklubb: Voll IL
Favoritt fotballspiller: Lionel Messi

Navn: Ådne Friestad
Alder: 12 år

Lag: Voll gutter 2005
Hobby: Fotball og håndball

Beste drikke: Saft
Beste mat: Pizza

Pizzabakeren eller McDonald`s: McDonald`s
Beste ferieplass: USA

Favoritt fotballklubb: Manchester United FC
Favoritt fotballspiller: Romelu Lukaku

Navn: Aron Knutsen
Alder: 11 år

Lag: Voll gutter 2006
Hobby: Fotball og spille playstation

Beste drikke: Cola
Beste mat: Taco

Pizzabakeren eller McDonald`s: Pizzabakeren
Beste ferieplass: Kreta

Favoritt fotballklubb: Liverpool FC
Favoritt fotballspiller: Sadio Mané
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KEEPERTRENINGER

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

En dag i uken har vi tilbud om keepertreninger fra 9 
år og oppover. Dette er det Paulius Lekacinskas som 
står for. Han er i tillegg keepertrener for A-laget. Vi 
startet opp med dette til sesongen 2017 og det har 
blitt en god gjeng som trener hver uke. Vi flytter på 
treningstidene nå i sesong slik at alle skal få mulighet 
til å delta, og at det ikke faller på ett eller to lag sine 
kampdager.  

Det er en ivrig gjeng som er med, og en like ivrig 
Paulius som stiller hver uke. Vi ønsker med dette 
å utvikle og satse på keepere like mye som andre 
spillere.  

Ønsker dere å bli med på treninger, så bli med i  
facebook gruppen vår; Keepertreninger Voll IL 
Hver søndag/mandag legger vi ut hvilke treningstider 
det blir kommende uke.  
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VOLL IL - G 06

VOLL IL - SENIOR

VOLL IL - G 08

VOLL IL - G 10

VOLL IL - G 07

VOLL IL - G 09

VOLL IL - G 11
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EI BYGD, ETT LAG!

VOLL IL - G 12

VOLL IL - J 07

VOLL IL - J 09

VOLL IL - J 11/12

VOLL IL - G 14

VOLL IL - J 08

VOLL IL - J 10

VOLL IL - J 13
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VOLL IL –  

DOMMERE I 
KLUBBEN

F.V Anita Horpestad Haugland, Line Friestad, 
Andreas Ødegård, Eirik Kjærvoll og Rasmus 
Salte Gimre. 
Ikke til stede: Kristian S Guggedal, Mikkel 
Mølstre og Gina V Undheim 

Det er viktig med gode dommere, også i 
barne- og ungdomsfotballen. Vi ønsker å bruke 
ungdom fra vår egen klubb og har arrangert 
kurs sammen med Gjermund Ødegård som er 
vår klubbdommer.  
Vi har derfor i dag 8 dommere som er med og 
dømmer de fleste hjemmekampene fra 7-14 år.  

Det har blitt spilt ca. 220 hjemmekamper 
denne sesongen, og denne gjengen har dømt 
ca. 170 av kampene.  

Ta godt vare på dommeren som kommer, 
snakk med dem før kamp, ikke skrik på 
dommeren under kamp, og kom med 
konstruktive tilbakemeldinger etter kamp.  

Alle kan dømme feilkast en gang.

Fotballstyret ønsker å rette en STOR TAKK til 
dommerne. 
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  Sted: Vollhallen 

  Dato: 12. november 
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Hilde Hatteland 
Johnsen 
Seniorleder

Britt Fagerland 
Styremedlem

Aina Sveinsvoll  
Styremedlem

Einar Bjelland  
Leder håndball

Monika Meinkøhn 
Nestleder

Kenneth Soma 
Økonomiansvarlig

Geir Sivertsen  
Ungdomsleder

HÅNDBALL
Leder

Etter et par år som barneleder i håndballen tok jeg 
fakkelen videre som leder i håndballen. Det er et 
spennende og utfordrende arbeid som ligger foran oss i 
styret. Vi har nå startet opp håndballåret, noen har hatt 
sine første kamper, andre har sin sesongstart rett rundt 
hjørnet. Det myldrer av liv i de yngste klassene, mens det 
dessverre blir noe frafall i ungdomslagene. I år har vi valgt 
å satse sammen med Klepp på guttesiden. G12 har i årets 
sesong dannet lag sammen med Klepp IL. Dette gjør at 
både Voll og Klepp sine gutter har en stabil spillerbase, og 
kan starte sesongen med spilledyktig lag. 

Fremover ser vi i styret at tiltak må gjøres for å sikre at 
ungdomsklassene kan stille lag. Det er beklageligvis en 
sørgelig nasjonal statistikk på frafall fra vår idrett. Hele 
80% av spillerbasen forsvinner ifra 13 - 19 år. Vi i styret vil 
gjøre vårt for å sikre både trivsel og sportslig opplegg for 
alle. Kanskje vi må se mere imot andre klubber og styrke 
vårt håndballnettverk.  

Idrettsgleden er ikke i fare! Noe av det som inspirerer mest 
er arrangementene med de minste. Vil du se Vollhallen 
blomstre på sitt beste, ta turen ned til hallen når det 
arrangeres minihåndballturnering. Det kryr av muntre 
og spente barn. Kiosken bugner over av dugnadskaker, 
muffins og varme pølser. Hele familier på tur sammen 
for å overvære helgens idrettsarrangement. En fantastisk 
sosial arena som fører både voksne og barn sammen. 

Vi i styret vil gjerne få takke alle de hardtarbeidende 
trenerene, og oppmennene, som danner ryggraden 
til klubben vår. Tusen takk for at dere tar godt vare på 
både mitt barn, deres barn og mange andre sine barns 
håndballopplevelser. Ikke minst takk til alle foreldre som 
baker kaker, står vakt i bua ved isbanen, hjelper folk å 
parkere ved arrangement og stiller opp i kiosken. 

Med vennlig hilsen 
 
Einar Bjelland
Leder håndballstyret Voll IL 

Håndball
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TRENINGSTIDER
Leder

Håndball

Tidspunt Mandag Mandag Tidspunt Onsdag Onsdag
1500-1530 1500-1530
1530-1600 1530-1600
1600-1630 J05 J 05 1600-1630
1630-1700 J05 J 05 1630-1700
1700-1730 G 06 J 05 1700-1730 G 05 G 05
1730-1800 G 06 G 05 1730-1800 G 05 G 05
1800-1830 G 06 G 05 1800-1830 J 05 G 08
1830-1900 G 05 G 05 1830-1900 J 05 G 08
1900-1930 J 02 J 02 1900-1930 G 06 G 06
1930-2000 J 02 J 02 1930-2000 G 06 G 06
2000-2030 Herre J 02 2000-2030 Herre Herre
2030-2100 Herre Herre 2030-2100 Herre Herre
2100-2130 Herre Herre 2100-2130 Herre Herre
2130-2200 Herre Herre 2130-2200 Herre Herre

Tidspunt Tirsdag Tirsdag Tidspunt Torsdag Torsdag
1500-1530 1500-1530
1530-1600 1530-1600
1600-1630 J 08/09 J 08/09 1600-1630
1630-1700 J 08/09 J 08/09 1630-1700 BBB
1700-1730 J 05 J 07 1700-1730 BBB G 09
1730-1800 J 05 J 07 1730-1800 BBB G 09
1800-1830 J 05 J 07 1800-1830 J&G 10 G 09
1830-1900 Salto J 06 1830-1900 J&G 10 J 06
1900-1930 Salto J 06 1900-1930 J 06 J 06
1930-2000 Salto J 06 1930-2000 J 06 J 06
2000-2030 Dame Dame 2000-2030 J 02/Dame J 02/Dame
2030-2100 Dame Dame 2030-2100 J 02/Dame J 02/Dame
2100-2130 Dame Dame 2100-2130 J 02/Dame J 02/Dame
2130-2200 Dame Dame 2130-2200 J 02/Dame J 02/Dame

Tidspunkt Fredag Fredag
1500-1530
1530-1600
1600-1630
1630-1700
1700-1730 J 02 J 02
1730-1800 J 02 J 02
1800-1830 J 02 J 02
1830-1900 J 02 J 02
1900-1930 DAME DAME
1930-2000 DAME DAME
2000-2030
2030-2100
2100-2130
2130 - 2200

HODNE ELEKTRO 

Din lokale elektriker 
Tlf: 412 72 692
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17. MAI FEST–  

PÅ KLEPP MED 
EGET FOLKETOG

Etter initiativ fra vår egen Kathrine Undheim, 
ble det satt ned en komité for å planlegge 
mulighet for folketog for foreninger og lag 
på Klepp. Ideen om et eget folketog ble godt 
mottatt, og kommunestyret vedtok å støtte 
opp ved å gå først i toget. Til å være første gang, 
er det ikke tvil om at det var godt oppmøte, 

både i toget og av tilskuere. Voll viste godt igjen 
sammen med andre foreninger og lag. Vi stiller 
opp igjen neste år!
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Turn

Lise Jorunn Mælqvist  
Leder Turn

Raymond Kråkenes  
Nestleder

Øyvind Ådnøy 
Økonomiansvarlig

Øyvind Melkevik 
Sekretær

TURN
Turnen i Voll IL består av 2 grupper for barn; BraBedreBest 
og Salto. I tillegg kommer Dameturn og Herretrim.

BBB(BraBedreBest) er for barn som går i 3. og 4. klasse.  
Hoveddelen av treningstiden går med til stasjonstrening 
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, tumbling bane og 
trampett. 

I tillegg til ukentlig trening deltar begge gruppene på 
et par ekstra arrangementer i løpet av året. Først er 
det Juleoppvisning i Vollhallen hvor en sammen med 
barneidretten viser frem hva en har lært. I juni deltar vi 
på Barnas Turnfestival. Dette er 2 dager med overnatting, 
turnøvelser, oppvisning og sosialt samvær! Arrangeres på 
forskjellige steder hvert år. I år var vi på Nærbø og det var 
veldig kjekt!

I tillegg prøver vi å enten dra på en ekstra turndag hos en 
av turnforeningene i nærheten eller arrangere vår egen 
hvor vi leier inn en ekstern trener.

Turn er god trening i styrke og koordinasjon, enten det er 
turn en i hovedsak ønsker å drive med, eller som tilleggs 
trening til annen idrett.

Velkommen til turntrening!

EI BYGD,  
ETT LAG!
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Turn

TRENINGSTIDER
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
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Turn

DAMETURN
Høsten 1989 startet undertegnede  som instruktør 
for dameturn i Voll Idrettslag.  I løpet av disse 28 
årene har deltakerantallet variert men Voll har 
alltid vært representert på turnstevne.

Dameturnerne er en blid og sosial gjeng med 
damer i et stort aldersspenn – hvor de yngste 
er født på 70-tallet mens de eldste ble født på 
slutten av 40-tallet.  Hos oss betyr det sosiale vel 
så mye som trening.   I begynnelsen av september 
startet vi opp og frem til sommeren skal vi lære 
inn et program etter musikk på ca 10 minutter.  
På turnstevne skal vår lille tropp samarbeide 
med gymnaster fra resten av Rogland under 
Kretsturnstevnene, -fra Rogaland, Hordaland, 
Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane på 
Vestlandsturnstevne og med gymnaster fra 
hele landet under Landsturnstevne og på World 
Gymnastrada.

Det å reise på turnstevne er høydepunktet for 
oss.  I slutten av mai – begynnelsen av juni hvert 
år møter vi gymnaster fra resten av fylket vårt på 
kretsturnstevne.  I år var vi i Tananger og til neste 
sommer skal vi til Klepp.  Hvert 4. år arrangeres 
Landsturnstevne.  I år var vi i Haugesund fra fredag 
til tirsdag.  Vi bodde på Hauge Skole hvor vi hadde 
fått et kjempestort rom til disposisjon og hadde 
veldig god plass.  Andre ganger – som da vi var i 
Oslo i 1998 og i Mosjøen i 2004 – må vi dele rom 
med andre foreninger noe som igjen gjør at vi får 
turnvenner over hele landet.  

Hvert 4. år arrangeres det World Gymnastrada 
rundt om i verden og her har vi fra Voll deltatt 2 
ganger.  I 2011 var vi i Lausanne i Sveits sammen 
med 19.100 gymnaster fra 55 land og i 2015 var vi i 
Helsinki Finland sammen med 21.000 gymnaster 
fra 55 land og 5 kontinent.  Opplevelsen her kan 
ikke beskrives.  Det er bare stort!  Hele 600 timer 
med oppvisninger ble registrert i Helsinki og 
mange av disse er riktig så spektakulære.  I 2019 
går turen til Dornbirn i Østerrike.

Vestlandsturnstevner går også hvert 4. år og i fjor 
sommer (2016) hadde vi en fantastisk tur til Stryn.   
Vestlandet byr på vakker natur, og det å turne ute 
i slike omgivelser er mektig! – og helt fantastisk når 
værgudene byr på sommer.

Vår treningstid er på Bore Ungdomsskule 
hver tirsdag kl 1830 – 2000 fra september og 
fram til turnstevne i juni.  Noen ønsker å gå 
på Samfunnshuset på yoga før turntrening så 
derfor starter vi med innøving av programmet kl 
1915.  De første 45 minuttene bruker vi andre til 

styrketrening og nå har nettopp treneren vært på 
kurs i utetrening og yoga så da blir det plutselig 
litt innslag av det også.  Det viktigste for oss er at vi 
skal ha det «jilt samen» og det er noe vi virkelig har 
lykkes med.  Lattermusklene er vel de musklene 
som får mest trening i løpet av økta.  I høst skal 
Bore Ungdomsskule fikse opp gymsalen men vi 
har vært heldig å få låne gymsalen på Horpestad 
Skule mens Bore er stengt.  Etter turntreningen får 
vi låne svømmehallen ved Bore Ungdsomsskule og 
vi er en liten gjeng som avslutter tirsdagskvelden 
med en svømmerunde i bassenget.

Vi er også glad for at vi har en så stor og flott 
hall som vi kan få låne når vi skal øve inn store 
forflytninger, som det som regel er på disse store 
stevnene.  Andre lag i fylket vårt er også veldig glad 
når vi inviterer til fellestrening

Det er plass til flere så har du lyst å finne ut hvem vi 
er og hva vi gjør – så kom på trening med oss.

Mvh 
For Dameturnerne i Voll Idrettslag
Anne Lise Tjelta
Instruktør

World Gymnastrada, Helsinki 2011
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Turn

Landsturnstevne Haugesund 2017

Landsturnstevne Haugesund 2017
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Barneidrett 

Tine Klemetsen-Tjensvoll   
Dugnadsansvarlig

Trine Møen Mehl  
Leder Barneidrett

Paul Kroknes 
Økonomiansvarlig

Christine Salte Orre 
Treneransvarlig

Glenn Frode Vanglo  
Treneransvarlig

BARNEIDRETT
Vil gjerne benytte anledningen til å takke alle foreldrene 
som stiller opp som trenere. Dere gjør en fantastisk 
innsats og det er takket være dere at de minste barna 
har et aktivitetstilbud i dag. Tusen takk! 

FORELDRE OG BARN 
Foreldre og barn er et tilbud for barn i alderen 0-4 
år. Her er det sang og dans, og barna kan leke fritt på 
forskjellige stasjoner. Den voksne skal delta aktivt i leken 
med barnet. Foreldre og barn har trening på torsdager  
kl 17-18 i gymsalen på Bore Barneskole.  

BARNEIDRETTEN 
Barneidretten er delt opp i to partier, et for 4-åringer, 
og et for 5-åringer. Her 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. Det blir bading 8 ganger, 2 ganger 
før og etter høst- og vinterferie. Vi prøver også å få til 1-2 
turer på skøytebanen i løpet av året.  

Hver vår arrangerer vi i Barneidretten «Sykkeltrimmen». 
Dette er et arrangement for alle mellom 0-99 år. Man 
starter i Vollhallen og kan sykle enten en kort løype 
eller en lang løype. Det er lagt inn poster i ruten med 
forskjellige oppgaver og en skal løse en rebus. Premien 
er en sykkel. Vi har også mange andre fine premier 
som vi lodder ut. Vi har kiosk med salg av pølser, kaker, 
brus og lodd. Så finn fram sykkelen, ta med barn og 
besteforeldre og bli med på en kjempekjekk dag.  
(Informasjon om dato kommer på vollil.no til våren) 

Vi samarbeider med Vigrestad IL, Varhaug IL, Orre IL og 
Undheim IL. Og en gang i halvåret blir det arrangert en 
aktivitetsdag for gruppene våre. I høst er det Vigrestad 
sin tur, til våren er det Varhaug. Dette er veldig kjekt for 
barna å være med på, og det er stor stas å få medalje.
 
Håper alle barna gleder seg til treningene og får et fint 
år hos oss! 

Barneidrett
Lag/Gruppe Sted Ukedag Tid

2012 modeller Gymsal Bore barneskole Onsdag 17:00 - 18:00
2013 modeller Gymsal Bore barneskole Tirsdag 17:00 - 18:00

NB:	Det	er	ikke	er	ikke	trening	i	skolens	ferier
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Barneidrett 
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BLI MED OSS PÅ –  

NYTTÅRSBALLET 
LØRDAG 13. JANUAR I VOLLHALLEN.

Det serveres spekemat og det er mulig å kjøpe 
øl, vin, cider og alkoholfritt.
Medbrakt ikke tillatt.
Dørene åpnes 19:30. Maten serveres kl 20:00

Pent antrekk.

Etter maten blir det musikk med Jet Set.

Billetter må forhåndsbestilles på 
telefon: 412 02 207 (sms dagtid)
mail: wstoeldal@hotmail.com

Pris: Kr 390,- pr person. 

Ved kjøp av 20 billetter samlet får du en gratis.
Mulighet for reservering av bord, men da må 
billettene kjøpes samlet.

Kun betaling med kort. 
( kredittkort aksepteres ikke.)

Billetter avhentes i Vollhallen: 
Onsdag: 13.12.2017 kl 18:00 - 19:30
Onsdag: 10.01.2018 kl 18:00 - 19:30
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ANTIKK &  
INTERIØRMESSEN
I perioden 20-22. oktober åpner vi igjen dørene til det 
største arrangementet klubben har, nemlig antikk og 
interiørmesse.  
 
Messen blir arrangert 2 ganger i året, en på våren og 
en på høsten. Og i år har vi jubileum. 
 
I 25 år har dette vært en av Voll IL sin viktigste 
inntektskilde, som sikrer drift og vedlikehold av 
Vollhallen og fotballbanene.  

Som resten av regionen merker vi også 
nedgangstidene hos oss, og derfor er det enda 
viktigere at vi greier å mobilisere både dugnadsfolk 
og besøkende til denne messen, slik at vi også i de 
neste 25 årene, kan drifte og oppgradere fasilitetene 
som må til, for at vi skal kunne gi våre medlemmer 
ett godt sportslig tilbud. 
 
Tidligere het messen Antikk og Samlermesse, men 
vi byttet ut samler med interiør for noen år siden, 
da dette favner mer om vareutvalget som tilbys 
i dag. Antikk ønsker vi å ha med videre, da dette 
gjenspeiler kvaliteten på varene, og som en av Norges 
mest anerkjente messer er det viktig for oss å bevare 

omdømmet til messen. Derfor beholder vi antikk selv 
om messen favner om mye mer. 
 
Vi har også koselig kafeområde midt i hallen, og stort 
utvalg av karbonade/sildeskiver, pølser, kaker, vafler 
mm. 

Bli med og støtt opp om idrettslaget i bygda vår med 
å besøke messen, og følg gjerne vår facebook side - 
Antikk og Interiørmesse på Voll! 

I år vil Ellen Ørnes være tilstede og tilby gratis 
verdivurdering mellom kl. 13-15, lørdag og søndag!
 
Det koster 70,- i inngang (Barn under 16 år i følge 
med voksne er gratis), og våre åpningstider er: 

Fredag 16.00-20.00 
Lørdag 11.00-17.00 
Søndag 11.00-16.00 
 
Vi har gratis barneparkering
hele helgen! 

ANTIKK OG INTERIØRMESSE
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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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Bua  
        PÅ ISBANEN

Voll IL tilbyr utleie av skøyter og kafe i 
bua ved siden av isbanen. Åpningstidene 
følger sesong for isbanen. Dette styres av 
Jærhagen, og antatt oppstart er rundt 
starten av november. Vi informerer om 
oppstart på vår hjemmeside og facebook.
Dette er også de siste sesong isbanen er i 
drift i sin eksisterende form. Som resultat av 
den pågående utbyggingen av Jærhagen, 
vil isbanen bli flyttet. Hvor den ender opp er 
ikke avklart, men vi vil informere når dette 
er klart. 2017/18 sesongen vil bli gjennomført 
som normalt.

Åpningstider for isbanen på Jærhagen:
Isen er åpen for bruk hver dag mellom 10-
20, men er stengt under trening tirsdag kl. 
17-20.00 og lørdag morgen 9.30-11.  Isen 
prepareres alle dager før kl. 10:00

Åpningstider for skøyteutleie i bua:

DGM.NO
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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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Tlf: 51786060 // Epost: post@kleppauto.no // Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe         
www.kleppauto.no

Det komplette bilverksted på Jæren
Årets Meca-verksted 2015

VI UTFØRER:

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

KLEPP AUTO
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VELKOMMEN TIL
G-SPORT KLEPP

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

G-SPORT KLEPP AS

G-SPORT KLEPP, JÆRHAGEN,
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The boss in town!
Container i 7 dager, 

for klubbmedlemmer 
kun kr 3 080,-

www.westco.no

99% av alt du kaster går til gjenvinning

Bestill i dag! 
Tlf: 51 64 40 00
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VOLLKOPPEN
I SALG HOS SHELLEN PÅ VOLL. 

Den koster 199,-, og da får du kopp med 
Vollmerke og Shellmerke, som kan brukes på 
alle Shellstasjoner.

Betaler du 299,- gjelder den ut 2017 og 2018.

Støtt opp om idrettslaget og 
“Shellen på Voll”.

Stig Arne Nilsen fra Shellen og Joakim Førland fra voll
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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
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LYST 
Å BLI 
MEDLEM?

Medlemssatser for 2017:

Medlemssatser for 2017:

Ta kontakt med daglig leder på post@vollil.no,  eller kontakt noen 
av de ansvarlige innenfor de ulike gruppene for støtte til å fylle ut 
registreringsskjema. For mer utfyllende info, se www.vollil.no 



35

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

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

BLI KIWI 
PLUSS-KUNDE

15% BONUS 
PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT 
Registrer deg på kiwi.no

RICHARD DALEN
BUTIKKSJEF, KIWI VERDALEN

Mandag-fredag 7-23 s

Lørdag                 8-21 sKIWI Verdalen



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

 20-22. OKTOBER

ANTIKK &
INTERIØRMESSE
Vollvegen 4, 4354 Voll


