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Julehilsen

I skrivende stund forteller kalenderen min at det nærmer seg 
jul.   Men å si at  jeg får den store julestemningen når jeg tit-
ter ut fra menighetskontoret på Hamresanden, er vel å ta litt 
hardt i.  Ute kan jeg se grønne plener og det er ingen ting som  
tyder på at vinteren er i anmarsj.    Men det er jo lov å håpe.  Håpe 
på ei glitrende juletid med kundegrader og snø.  Ikke for mye, 
så en slipper å skuffe seg forderva, men sånn passe.  Slik at  
julestemninga og bildene vi har fra julekortene, sånn nogen lunde   
samstemmer med  tonene fra ”White Christmas”. 
For å være ærlig, så  kommer denne jula til å bli  spesiell for meg.  
For  første gang  jeg skal feire jula som prest.  Det er første gang 
jeg skal holde gudstjenester på julaften og først juledag.  Jeg skal ha 
julegudstjenester for skolen og barnehagen og jevnlig så får jeg tel-
efoner om jeg kunne tenke meg å komme på forskjellige arrange-
menter å holde en andakt og si noe om jul.  Jeg merker det er ut-
fordrende, men fint!    

Så nå sitter jeg her å tenker:  Hva betyr jula for oss mennesker?  
Gir den noe mening?  Er det bare festen, pakkene og hyggen med alt 
glitteret som opptar oss, eller der det noe mer?  

Først av alt synes jeg det er godt at vi har ei høytid som setter fami-
lien og relasjonene våre i fokus.  Det at vi kommer sammen og gir 
hverandre gaver og skaper fest og glede er viktig.   Jeg tror vi trenger 
dette i mørketida.  Da sola står lavt på himmelen og dagene blir ko-
rte og mørket varer desto lenger.

Tanken slår meg: Jula passer godt i mørketida.  For jula har med 
lys å gjøre. Jula er jo vår lysfest på mange måter. Den har med at 
mørket ikke lenger skal knuge oss mennesker. For hva er vel mer 
lysbærene, enn et lite barn.  Uskyldig og  sårbart møter det oss.  Og 
når det lille nurket  famlende  fester øyne sine på oss, så må den 

mest hardbarka einstøingen til den mest sårbare skapning gi seg over.  
Og vi står der med lett vasstrukne øyne og merker at  det snører seg 
godt til  i halsen.  Vi røres av det sårbare lille barnet.

Jula er for meg Gud som sender sin sønn Jesus Kristus til jorda.  
Han gjør det ikke med brask og bram, men som et lit barn.  Han 
velger å komme inn i denne verden som en av oss.  Han velger å vise 
solidaritet og samhold.  Han viser at han ikke er en fjern Gud som  
er  langt borte.  Nei, han er en Gud som er nær.  Som tør å møte våre 
liv,  våre svakheter og livsbetingelser.  Han sidestiller seg med alle 
barn i verden.  Både små og oss litt store,  og ønsker å møte oss .  Ta 
del i vår hverdag og gi oss trygghet og varme.  Han ønsker å si at du 
er elsket.  Han ønsker å se hver enkelt av oss.

Hvorfor gjør han det?  Jeg tror det dreier seg om kjærlighet.   
Gud som engang skapte verden, ønsker at vi skal leve det gode liv.  
At vi skal ta vare på hverandre, jorda vår og skape gode livsbetingelser 
for  nye generasjoner.  Han ønsker å gi oss håp.  At ut over våre liv 
er det en Gud som bære  våre tider.  Julenatt hører vi: I dag er det 
født dere en frelser!  Det betyr at Gud  ønsker å se oss og gi oss 
tilhørighet og nåde.

Eivind Skeies julesalme; For et øyeblikks tid, sammenfatter dette 
vakkert når han sier: ”I en fatteslig stall i en krybbe, kan du høre 
Guds hjerte slå”.  Som en liten hilsen fra vikarpresten i Tveit kirke,  
så husk : Dette hjerte, slår for deg!

Gledelig jul og velkommen til julefeiring i Tveit kirke!
Vikarierende sogneprest    
Jens Olai Justvik 

Når man nærmer seg 60 år og har bodd i Tveit hele dette livet 
så har en gjerne en lang rekke med opplevelser fra mye av det 
som har skjedd opp i gjennom tiden.

Jeg husker som skoleelev på Ve skole at vi fikk ungdomsskole 
tidlig på 1970 tallet og at vi som elever var aktive dugnadsar-
beider både på lysløypa på Dønnestad og på Slalåmbakken på 
Ve.  Jeg har fått vært med i Tveit idrettslag gjennom de fleste av 
disse årene, først som fotballspiller i aldersbestemte klasser, 
helt opp til A- lag og Old Boys. I tillegg representerte jeg Tveit 
I.L. i hoppsporten i Slengheia på Solsletta, Slagvoll på Ryen 
(kun trening) og ellers de fleste hoppbakker i Agder. Vi gikk 
også langrenn både lokalt på Dønnestad og Kjevik (skiskole, 
skimerker)  i tillegg til mange løp i Agder krets. Idrettslaget 
var også flinke på å skaffe seg dugnadsarbeid og vi har deltatt 
med å rigge til Gimlemessen, ryddet opp på Caledonien hotell 
etter brannen og lagt ball last på store skip på KMV.  

Jeg har ellers fått delta som trener både for gutte- fotballen og 
jentefotballen i Tveit. Jeg har vært leder i mange år både for 
små grupper og sittet i hovedstyret noe som har vært både 
interessant og meningsfullt. Etter at barna ble store og flyttet 
ut så har jeg nok også trappet ned engasjement og er nå bare 
med i løypegruppen i Tveit Il. Det er et hyggelig arbeid å være 

«en av gutta på skauen» med en hyggelig gruppe personer som 
brenner for å tilrettelegge for trygge turer i Tveit naturen.

Jeg er stolt av idrettslaget og det store arbeidet som drives i 
gjennom mange forskjellige aktiviteter for barn, ungdom og 
voksne. Ny storstue på Ve og et flott anlegg på Solsletta og 
mange frivillige som tar et ansvar for at vi skal ha en god bygd 
å vokse opp i og en god bygd å leve i. 
Vi har i samarbeid med Idrettslaget, frivillige på LSK, fritid-
sklubben på Ryen og foreldre kontakter for 
ungdomsskolen arrangert Tveit Actiondag for tredje året på 
rad. Tveit Action arrangeres på Kjevik med infanteriløp, med 
militært personell, redningsøvelse, brannslukning, overlev-
elses øvelse i Bjørkevika og klatre øvelser i 
Kjevik hallen for ungdommer fra 7. klasse og oppover. 
Vi fra Tveit Menighet setter veldig pris på dette samarbeidet 
og håper at vi i fremtiden kan finne flere arenaer å dyrke  
samarbeidet på.  Tveit Action for 2018 er planlagt til 2.juni.     
Jeg vil ønske alle frivillige, ledere, barn, ungdom og vok-
sne som bidra i det store og gode arbeidet til Tveit I.L. en  
riktig GOD JUL!

Tveit menighet 
Torgny Bøhn 
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For første gang på lenge har Tveit IL endelig fått i 
gang et damelag. Vi begynte å trene litt sporadisk 
i januar/februar, og i spilte første kamp i april. Da 
tapte vi 14-0 mot Donn, og kampen bar preg av mye 
usikkerhet og at vi ikke kjente hverandre i det hele 
tatt. Men vi gav jo ikke opp selv om vi ble knust av 
noen spreke 16-17 åringer, så vi kjørte på med tre-
ninger. Så etter å ha blitt bedre kjent med hverandre 
og fått hodet og litt kondis på plass igjen, smalt vi 
til med en fantastisk høstsesong med kun et tap på 
10 kamper. Og Donn spilte vi da 4-4 mot, og vi spilte 
uavgjort mot serievinnerene, selv uten innbyttere. 
Sånt liker vi! Nå er vi alt i gang med oppkjøringen til 
ny sesong, og har plass til flere spillere! Ta kontakt 
med undertegnede, (selvutnevnt reservetrener og 
ekstramamma for laget)
#bestiverden
Hilde Opedal , 911 944 20

Har du behov for et lokale til arrangementer som kurs/
konferanse, klassefester, barnebursdag, 50-årslag, jobb-
samling eller andre sosiale lag?
Tveit IL har utleie av både klubbhuset og brakkeseks-
jonen på utsiden. Klubbhuset med kjøkkenmuligheter 
og brakkeseksjonen med enkel bordsetning for mindre 
møter/sosialt lag.
Vi har også ledig plass til flere faste aktivitetsgrupper 
som for eksempel trening og dans, for både unge og eldre.

For mer informasjon, utleiereglement og bilder, se 
www.tveitil.no

Eller ta kontakt:
Bendik Bigset | bendikbigset@gmail.com | 926 93 019
Odd Byberg | odd@oddbyberg.no | 920 22 242

VI HAR TILGJENGELIG  
UTLEIELOKALER PÅ 
SOLSLETTA
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Droneracing
Racing med droner er en forholdsvis ny sport som nærm-
est har eksplodert i vekst de siste årene. Utøverne av 
sporten begynte opprinnelig med dette ute, men i det 
siste har teknologi og redusert vekt gjort at man også kan 
holde på med droneracing innendørs.
 
FPV
FPV står for First Person View og betyr at det man ser er 
foran dronen ,filmet med et lite kamera, og bildet over-
føres direkte til en skjerm eller FPV briller med to små 
skjermer. Man styrer selve dronen med spaker på en ra-
dio som annet fjernstyrt utstyr som fly eller bil
 
Sikkerhet
Mange lurer på hvordan det er med sikkerhet og da sp-
esielt når vi holder på utendørs såpass nærme flyplassen. 
I motsetning til tunge filmdroner så har vi ingen tekniske 
hjelpemidler på en racingdrone. Så i de tilfellene hvor vi 
mister kontrollen så går våre droner uten unntak i bakken. Vi 
flyr stort sett bare noen meter over bakken i en forhånds-
definert løype med porter og flagg. Men vekt og fart, 
inntil 100 km/t, gjør at vi tar faren for skader på personer 
og materiell på høyeste alvor. Så når man holder på er 
det viktig som pilot å plassere seg riktig, og gi tilskuere 
beskjed slik at skader kan unngås. Vi kræsjer mye og har 
til dags dato ikke hatt skader på annet enn selve dronene 
heldigvis
 
Tveit I.L. FPV-dronegruppen
Vi er en gjeng som nå har vært så heldige å bli organisert 
under paraplyen til Tveit Idrettslag. Det vil alltid være 
noen som faller utforbi i forhold til tradisjonell idrett og 
da er det gledelig at bygdas idrettslag tar noen grep for å 
fange opp disse også. Folk i alle aldre kan holde på med 
droneracing. Og for folk med bevegelseshemninger vil 

dette være en sport man ofte kan utføre lik bra som alle 
andre. Også for barn og unge som tradisjonelt sitter mye 
foran en datamaskin eller på nettbrett vil droneracing 
kunne være interessant. Barn i 5-6 års alderen kan 
begynne med dette og det finnes i realiteten ikke noe 
øvre aldersgrense. Flere av oss som holder på begynner 
å nærme oss halvveis til hundre. Det er bare å komme 
innom på våre treninger i Ve Hallen fredager kl. 18-20 og 
se om dette også kan være noe for deg eller dine barn. I 
sommerhalvåret holder vi ofte på ute på Dønnestad eller 
Kringsjå skole.
 
Utstyr
Veldig mange har kjøpt billige droner til et par hundre-
lapper; enten til seg selv eller sine barn. Disse egner seg 
dårlig til droneracing, men kan allikevel være veldig bra for 
å få en oversikt over hvordan en drone skal manøvreres. 
Man trenger en radio, skjerm eller brille og en drone for å 
komme i gang med droneracing. I tillegg kommer 
batterier, lader og reservedeler. Vi er behjelpelige med å 
finne bra utstyr og en pakke med «alt» begynner gjerne 
fra rett under 2000 kroner og oppover. Det er også mulig 
å komme og teste litt sammen med oss. Vi anbefaler 
uansett alle som skal  begynne med dette å ta de hundre 
første ++ kræsjene i en egnet dronesimulator hjemme på 
en pc. For det kan fort bli mye skruing og dyrt hvis man 
ikke har noe grunnlag for slik flyging. Selv om det er slik 
at man kan kjøpe  ferdige plug-and-play racingdroner bør 
man uansett  beregne at det blir en del skruing og  
lodding. De ivrigste i sporten bygger alltid dronen helt fra 
bunnen med deler fra mange forskjellige leverandører.

DRONERACING- 
EN SPORT FOR ALLE!
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Tveit jenter 2004 startet opp desember 2016 med 6 
spillere, noe som egentlig er ett heller dårlig utgang-
spunkt for å spille 7 er fotball. Men etter hvert som 
tiden skred frem så kom det stadig nye spillere inn og vi  
avsluttet sesongen 11 spillere. Hvorav to stk kommer fra 
Flekkerøya.

Sesongen startet med Agdermesterskap for jentene etter 
en gjennomført trening, her ble det ett tap, en uavgjort 
og en seier. I serien ble det det en 3 plass i vårsesongen 
før vi på høsten lenge kjempet med Farsund om seieren 
i vår avdeling. Farsund ble imidlertid for sterke og vi  
endte på en meget sterk andreplass i lagets første sesong.  
Imponerende.

Årets store høydepunkt var nok uten tvil Norway Cup. Vi 
reiste  inn med 10 jenter og 4 ledere, og bodde på Scandic 
Helsfyr. Flott hotell med hyggelige ansatte og veldig god 
frokost ifølge jentene. Sportslig ble det en suksess hvor 
laget spilte jevnt med alle lagene i gruppespillet, før vi i 
sluttspillet tapte kvartfinalen knepent for det laget som 
vant B sluttspillet med god margin. Vi mener selv at vi var 
det beste laget i kvartfinalen. I tillegg var Norway Cup en 
stor opplevelse for jentene sosialt, og de har nok fått en 
opplevelse for livet.  Dette er videre en flott gjeng å reise 

på tur med, og jeg tror det var mange andre (spesielt gutter) 
som også synes det var gøy at Tveit jenter 2004 kom på 
Norway Cup.

Videre kan det nevnes at laget har fått to spillere på  
sonelaget i kretsen. Det synes jeg vi meget bra og Tveit 
har vel aldri før, ut fra det jeg har hørt, hatt to jenter på 
sonesamling samtidig. Dette gir bare ett bilde av dette  
laget som består av mange jevnt gode spillere som «pusher» 
hverandre på de få treningene vi har slik at de blir av god 
kvalitet. I tillegg er det masse vinnervilje i dette laget. 
Dette gir igjen gode resultater.
 
Sesongen ble avsluttet med en søndag på Sport og Moro 
med diverse aktiviteter, før vi samlet oss i gymsalen på 
Ve med pizza og kake. I tillegg ble det spilt kamp mellom 
jentene på laget og foreldrene. Det ble her tette og jevne 
kamper. Tilslutt var det tid for litt premiering av jentene 
før kvelden ble avsluttet.
 
Til slutt vil vi trenere takke for ett morsomt år til alle  
jenter og foreldre.
 
Mvh trenerne for Tveit jenter 2004

TVEIT JENTER 2004
SESONGEN 2016/2017
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Av: Syvert Egerhei (1891-1951)
Via: Magnhild Egerhei Pedersen

Deretter var det inn å stelle seg selv, for alle måtte være 
ferdig til far kom hjem kl. 14.30. Da hadde mor dekket et alle 
tiders kaffebord rned hvit duk og alt det beste hun rådde over i 
matveien. Først og fremst var det persesylten som dominerte. 
Denne måtte ikke røres før julaften, vi spiste den med eddik og 
pepper. Spesielt for julebordet var også søtosten og
bondesmøret.
 
Far brukte å stelle seg i finklær før vi gikk til bords, og hele 
måltidet er et av de høytideligste minner jeg har fra mitt barn-
domshjem. Vi var en stor familie så det var et veldig bord når 
vi kunne være opp til 12-I4 personer rundt. Mor bakte alltid to 
slags brød til helgene, en baking med finbrød og en med grov-
brød. En baking var 18 brød som veide ca. 2 kilo hver.
 
Men tilbake til julaften, når vi reiste oss fra bordet hadde det 
begynt å mørkne, og snart kunne vi hente posten hos Kvale. Så 
begynte kirkeklokkene å tone utover dalen som de hadde gjort 
i hundrevis av år. Aldri skal jeg glemme de gamle kirkeklok-
kene i Tveit kirke. Slik malmtung og melodisk lyd har jeg aldri 
hørt i noen klokke hverken før eller siden. Når ringingen tok 
slutt kunne en høre ljomen av de bre seg fra hei til hei i flere 
sekunder etterpå. . .
 
Nå så helga var ringt inn måtte en oppføre seg som på en hel-
gedag. Mor gikt tidlig i fjøset en slik dag. Kyrene hadde fått 
ekstra godt stell den dagen, de var børstet, og fjøset var feid 
og strødd med hvit sagespon. Når hun så kom inn fra fjøset og 
hadde fått av seg fjøsklærne pyntet hun seg med
finkjolen og forkle. 
Så gikk hun inn i bestestuen for å pynte juletreet, men
først etter å ha plassert en veldig gryte med melk over varmen 
på kjøkkenet. Vi barn måtte så passe på når melken gjorde tegn 
til å koke. Spenningen var veldig når mor pyntet treet, og vi 
sloss om å få kikke i nøkkelhullet. Når hun så var ferdig, tente 
hun stearinlysene på treet, og så  åpnet hun døren. Å, for en 
skue. Øynene sto på stilker av bare beundring. Så begynte gan-
gen rundt treet. Alle de sanger og salmer vi hadde lært, og
det var mange, ble sunget.
 
Deretter ble lysene på treet slukket, og far kom med huspos-
tillen og leste  juleevangeliet. Da far var ferdig, ble så grøten 
satt på bordet. En tallerken til oss hver. Først strødde mor på 
sukker, deretter kanel, og til sist en god klass smør. Til drik-

ke fikk vi hvert vårt glass med sirupsøl, som smakte herlig av 
einerlaug og humle. Når alt dette var stelt til, ble vi budne til 
bords. Far satte seg først midt på den ene langsiden. Så ble alle 
vi barn plassert på våre faste plasser. Mor satt så rett overfor 
far. Etter å ha smakt på grøten måtte vi alle si til mor: «Takk for 
god grøt». Da smilte mor og koste seg. Da måltidene var over, 
hadde det alt blitt langt på kveld og leggetid, adskillig senere 
enn vanlig for oss barna. Snart lå huset mørkt i den blikkstille 
julenatta.
 
Denne artikkelen sto i Tveit Historielags årsskrift nr. 2 -1991.
Hvert år kommer det ut et nytt årsskrift like før jul.
Det får du kjøpt i butikker i Tveit og på Justvik og Justnes.
 
Husk det finnes bare ett historielag i Tveit. Vi håper dere 
støtter det!

“- for spesielt interesserte, 
             eller noe for alle?

TVEIT IL - HISTORIEN

JUL I EGERHEI 1899
Hjemme hos far og mor var det alltid mye ståk og stell til jul. Alle tradisjoner skulle og måtte overholdes. Alt grovarbeidet måtte være 
unnagjort før julaften. Julaften ble siste hånd lagt på alt. Hele huset var vasket og sandskurt, og baketter strødd med hvit sand. Denne 
sanden var svært vanskelig å få tak i jeg kjenner bare til to steder i Tveit som har førsteklasses skuresand. Den ene plassen var i moen 
overfor Egerhei, og den andre plassen var i elvebakken på Kjevik. Jeg husker at folk kom helt fra Krageboen for å hente skuresand hos 
oss. De som var riktig fine hentet sanden fra Kjevik, da den hadde ord på seg å være enda finere. Ennå husker jeg duften av renskurede 
møbler og gulv. Alle vedkasser i huset skulle være fulle av tørr ved. Lauvved til stuene, og finkløyvd furu- eller granved til kjøkkenet. 
Dessuten skulle der være nok oppkløyvd ved i skjulet så der ingen mangel ble i helgen. Så var det å sette fot på juletreet, og henge ut 
juleneket i hagen foran husene.

 AVTALER PÅ 
DRAKTREKLAME  

FOR TVEIT I.L

TVEIT DYREKLINIKK
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- for spesielt interesserte, 
             eller noe for alle?

Joker Tveit 
Våre åpningstider
Mandag - Fredag:
Lørdag:
Søndag:

08 - 20
09 - 20
10 - 20

VI LEVERER 
VARENE 

HJEM TIL DEG!
Tlf : 38063204

• BLOMSTER
• NYSTEKTE BRØD
• PIZZABAGUETTER
• VARME KOMPER FRA VENNESLA

• POST I BUTIKK
• NORSK TIPPING
• RIKSTOTO

VELKOMMEN TIL EN 
HYGGELIG JULEHANDEL

Tveit kirke
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sedberg.no
38 17 89 00

TENKER DU PÅ Å SELGE EIENDOMMEN DIN? 
Ta kontakt med oss for både et godt tilbud og 
for å støtte Tveit IL.

JEG SETTER  
PRIS P   
BOLIGEN DIN.
Gustav J. Sædberg 
Eiendomsmegler MNEF 
907 84 991
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Aktiviteter på Solsletta Trimstudio  
høsten 2017 

 

Mandag   
19:00-
20:00 ROC Sykkelklubb Arnt Rune 

 

 

 
 

Hold deg oppdatert på hva som skjer på vår Facebookgruppe «Solsletta Trimstudio». 
 

Kontaktpersoner/påmelding:      Kontaktperson for klubbhuset/treningstider: 

Inger Bente Borgen  olborgen@icloud.com    Bendik Bigset     bendikbigset@gmail.com 
Rikke Wang  rikke_wang@yahoo.no     Odd Byberg     odd@oddbyberg.no 
24fitclub  g41414094@hotmail.com 
Adam Read  readadam@hotmail.com 
Arnt Rune Karlsen arntrune.karlsen@vosswater.com 

 

Torsdag   
16:30-
17:45 

24fitclub trening og 
kostholdveiledning Gry og Trine 

18:00-
19:30 Puls og styrke Rikke 

20:00-
21:00 ROC Sykkelklubb Arnt Rune 

Tirsdag   
18:00-
19:15 Puls/sirkeltrening Inger Bente 

19:30-
20:30 

24fitclub trening og 
kostholdveiledning Gry og Trine 

Onsdag   
12:00-
13:00 Mor og barn trening Rikke 

17:30-
18:30 Boksing Adam 

Lørdag   
10:00-
12:00 ROC Sykkelklubb Arnt Rune 
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Sesongen 2017 er over, og Fotballgruppa har nylig gjen-
nomført en evaluering i forbindelse med en undersøkelse 
fra Agder Fotballkrets på Fair Play arbeid i klubbene.
Vi må si oss godt fornøyd med at vi i Tveit IL har gjennom-
ført alle tiltak kretsen har ønsket i forkant av denne se-
songen. Fakta er at det meste av dette har vi faktisk hatt 
på plass i flere år allerede!

Det betyr selvfølgelig ikke at vi hviler på våre laurbær. Vi 
forsøker kontinuerlig å forbedre oss, og Fair Play er fast 
punkt på agendaen på alle våre styre- og trenermøter.

Informasjonsarbeid
Fair Play ansvarlig informer jevnlig på trenermøter og 
spillermøter om regler og retningslinjer fra Fotballfor-
bundet.  Videre har vi sørget for at vi har en Foreldrevett-
plakat hengende ved inngangen til Solsletta. Vi har også 
Foreldrevett-kort på Norsk og Engelsk som periodisk 
deles ut til publikum på hjemmekampene våre.
Vi anser dette som en veldig viktig del av arbeidet, og det 
gir oss ofte også gode innspill tilbake.

Klubbdommere
Klubben har gått til innkjøp av klubbdommer-kampvester 
som våre unge håpefulle kan bruke når de dømmer 
kamper for klubben.

Kampverter
Alle lag fra 7 år og til og med junior er pålagt å ha 
kampverter. Kampvertene skal sørge for at kamper av-
vikles i Fair Play ånd. Dette er stort sett på plass til hver 
kamp. Vi prøver stadig å bli bedre på dette.
Kampvertene skal være synlige ved at de bærer 
kampvert-vester.

Merking
Klubben har gått til innkjøp av en rekke Fair Play artikler 
fra Fotballforbundet. Noen av dere har kanskje allerede 
lagt merke til at på Solsletta svaier nå et flott Fair Play 

flagg ved siden av det Norske flagget og hovedsponsoren 
vår. Bak gressbanen henger også et stort banner hvor 
det står “Fair Play – det handler om respekt, ikke sant?”. 
Ved siden av kiosken henger et stort skilt med forel-
drevettregler, og ikke minst spiller alle 9’er og 11’er lag 
nå med Fair Play kapteins armbånd.

Kamphilsen
Før og etter alle kamper møtes alle spillere i midtsirkelen 
for Fair Play hilsen.

Status
Det er også gledelig å rapportere at klubben ikke har 
mottatt en eneste klage eller henvendelse i hele 2017 på 
uønskede hendelser eller oppførsel. Det sier oss at våre 
Tveit gutter og jenter, trenere, støtteapparat og foreldre 
oppfører seg fint både når de tar imot andre lag på Sols-
letta og Dønnestadmoen, samt når vi besøker andre klub-
ber på deres arenaer.

Klapp på skuldra til alle sammen!
Det er en slik klubb i vi ønsker å fremstå som. Med mot-
toet vårt “Best i verden”, så mener vi ikke bare resultat-
messig, men som den beste klubb i verden å være en del 
av og å møte som motstander.
Vi håper denne trenden fortsetter, og at vi stadig klarer å 
forbedre oss.

Dersom noen har innspill eller kommentarer til Fair Play 
arbeidet så ta gjerne kontakt med klubbens Fair Play 
ansvarlig:

Geir Westermann
90585951
geir.westermann@gmail.com

OPPDATERING FRA  
FAIR PLAY ANSVARLIG

WWW.TVEITIL.NO
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Rørleggermester Tom Tvedt AS
Topdalsveien 173, 4658 TVEIT

Mob: 47 45 45 14   Org.nr: 989 175 238
www.tomtvedt.no      tom.tvedt@gmail.com

Ruben Mortensen
BYGGMESTER

Mob. 99 39 26 46      E-post: rube-m@online.no

Ruben Mortensen
BYGGMESTER

Mob. 99 39 26 46      E-post: rube-m@online.no

Ordrenummer:

Kunde:

Dato:

Tegner:

Rådgiver:

Byggmester Ruben Mortensen

05.05.2015

Irene Larsen

Elisabeth V-Holmen

Alternativ 1

Alternativ 2

Meshbanner 300 x 90 cm  (med maljer)

STOLT UTSTYRSLEVERANDØR TIL TVEIT IL 
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ÅPNINGEN AV
Tveithallen
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www.tveitil.no

Idrettslaget for hele familien

Organisasjonsnummer:  
984367562

Vil du gi din støtte til  
TVEIT IDRETTSLAG?

Grasrotandelen er en ordning  
fra Norsk Tipping, hvor du som 
registrert spiller kan velge ett lag 
eller én forening som du ønsker  
å støtte - din Grasrotmottaker.  

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i 
TVEIT IDRETTSLAG!

TVEIT DYREKLINIKK
Kattepensjonat og Hundepark

www.tveitdyreklinikk.no                 tlf: 40040222 

Din Lokale Veterinær
 Vi sponser

fremtiden!

TVEIT IL 
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Da var endelig tiden kommet til at vi er i gang med  
treningen i Tveit idrettshall. 

Etter litt startvansker med baneoppmerking, låsesystem 
6 år og opp til 15 år, her er både jenter og gutter repre-
sentert.  Vi er også i gang med å etablere et herrelag på 
sikt.

Spillerne våre nyter de nye og flotte fasilitetene. For og 
klisterdispensasjon, så kom vi i gang tilslutt. I dag består 
håndballen av hele 140 spillere fordelt på 12 håndballag 
som trener fra mandag til fredag. Tveit IL stiller håndbal-
lag i alle årskull helt fra første gang kan vi skryte på oss 
å ha alt vi trenger for å kunne gjennomføre håndball-
treningene på en optimal måte, i vårt eget nærmiljø. På 
slutten av sist sesong fikk alle trenere komme med input 
i forhold til hva de trengte av utstyr til sine treninger, og 
samtlige ønsker ble innfridd. 

Dette er et resultat av tidligere god drift av det forrige 
håndballstyret og godt etablert dugnadsånd. Vi kan ikke 
presisere nok hvor viktig dugnader som for eksempel 

toalettpapirsalg er for driften av håndballen i Tveit. Her er 
bygda helt fantastiske til å stille opp, som igjen resulterer 
til gode treningsforhold for våre unge lovende. 

Oppfordrer alle i bygda om å ta turen innom Tveithallen i 
helgene. Det arrangeres kamper og turneringer, og det 
er som regel alltid plass på tribunene. Vi trenger bygdas 
støtte for å lage liv og røre på kampene våre. Gå til www.
handball.no og velg banedagbok under «kamper», så 
finner dere alt som skjer i hallen vår.

Vil til slutt takke alle i støtteapparatet til Tveit Håndball 
for jobben de gjør. Trenere og foreldrekontakter, dere er 
helt unike, og vi i håndballstyret setter stor pris på det 
gode samarbeidet. 

Med vennlig hilsen
Bendik Bigset
På vegne av Håndballstyret, Tveit IL

TRENINGEN I TVEIT 
IDRETTSHALL. 

WWW.TVEITIL.NO

Spillerne våre nyter de 
nye og flotte fasilitetene.



16

IDRETTSLAGET FOR ALLE!

MEDLEMSFORDELER: 

• RABATT I TVEIT SKISENTER.

• GODE RABATTER HOS MACRON VÅR SAMARBEIDSPARTNER
PÅ DRAKTER OG KLUBBUTSTYR.

• MEDLEMSTILBUD KLUBBDRESS.

• 50% PÅ LISTEPRIS PÅ DEKK HOS DEKK 1,BURÅSEN 18  GIR
OGSÅ GODE PRISER PÅ FELGER OG TILHENGERE

• STEINSPRUTEN SOM HOLDER TIL  I SAMME LOKALET TIL
DEKK 1 HAR GODE  PRISER FOR VÅRE MEDLEMMER PÅ
BILRUTER.

• SIMEN Y. KNUTSON, OSTEOPAT SOM HOLDER TIL I RYEN
HELSE OG VELVÆRE  TOPDALSVEIEN 202 GIR 20% TIL VÅRE
MEDLEMMER.

BLI MEDLEM!

TVEIT IDRETTSLAG - SOLSLETTA IDRETTSPLASS - P.B 17, 4658 TVEIT
Mail: odd@oddbyberg.no    WWW.TVEITIL.NO

KR 200,-
KR 315,-

KONTINGENTER   2017: 
MEDL. BARNEIDRETT:  
MEDL U/17 ÅR:          
MEDL O/17 ÅR:        KR 325,-
MEDL. TRENERE OG LEDERE: KR 115,-
STØTTEMEDLEM:     KR 100,-

DET BETALES KUN EN  MEDLEMSAVGIFT I TVEIT I.L PR MEDLEM. 
TRENINGSAVGIFT TILKOMMER  EKSTRA  HVIS MAN DELTAR I 
FLERE ULIKE GRUPPER , FOTBALL, HÅNDBALL, BRETT M.M

10: Gratis 
billett til 
Palmesus
Besøk oss for å få de 9 viktigste grunnene til å være kunde i 
Spareskillingsbanken. 
www.spareskillingsbanken.no/10godegrunner


