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Lederen

Sommeren står for tur.
Vi har snart gått hånd i hånd med koronarestriksjoner i to sesonger, 
dessverre.

De over 20 år har ikke fått spillet en offisiell kamp siden starten av 
2020, hverken håndball eller fotball. Den yngre generasjonen under 
20 år har fått noen kamper innimellom, og man kan se det gir inspira-
sjon for videre trening – kamper er viktig! Vi får håpe sommerferien kan 
gjøre underverker og at alle aktive i klubben kan være i gang fra august/ 
september – vi for ha troen sammen!

Nytt for Tveit idrettslag er at det blir opprettet frisbeegruppe, e-sport-
gruppe og all-idrett (for de over 12 år) til høsten. I den forbindelse er det 
ønskelig å komme i kontakt med voksne som kan tenke seg å bidra med å 
få opp aktiviteten i gruppene, sammen med oss i Tveit IL. Ta kontakt på 
post@tveitil.no eller til undertegnede.

Målsetting for høsten er komme tilbake til normale tilstander igjen. Vi 
må håpe at vaksineringen får bein å gå på, slik at vi får masse aktivitet i 
siste halvdel av 2021. 

Solsletta rigges med kiosk, nytt kontor for daglig leder, nye baner er på 
plass og volleyball banen er klar til bruk – så her er det bare å komme seg 
på Solsletta.

Vil gjerne rette en ekstra takk til Ole Byberg som har vært leder i håndball- 
gruppa siden 2017, og som nå trer av.  Samtidig ønsker jeg velkommen 
til ny leder for håndballgruppen, Line Ugland Nyseth.

Stor takk til alle som er engasjert i Tveit IL og for alt arbeidet som legges ned.

God sommer!

Sportslig hilsen

Frode Selstø

Styreleder og trener i Tveit IL

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!

www.tveitil.no
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For trenere, støtteapparat og klubbledelse vil dette verktøyet skape en mer 
strukturert styring av idrettslaget og skape enda mer tilgjengelig tid til sports-
lig utvikling. I appen gir full oversikt over baner, treningstider og kamper, og 
fungerer som et oversiktlig medlemsregister. 

Scann QR-koden og registrer deg som medlem i Tveit IL!

Hoopit er en plattform som går på tvers av alle grupper i idrettslaget, som gjør 
at familier kan få en helhetlig oversikt over treninger og arrangementer for alle 
familiemedlemmer. En kan gi beskjed dersom en ikke kan komme på treninger 
eller kamper, og det blir enkelt å holde seg oppdatert på hva som skjer i idretts-
laget både på klubbnivå og lagsnivå.  

Som et steg inn i den teknologiske verdenen har Tveit IL inngått avtale med 
teamet bak idretts-appen Hoopit. Hoopit er et digitalt verktøy som automatiserer 
alle administrative oppgaver slik at det blir mer tid til andre ting, som å fokusere 
på idretten! En app som kommer til å forenkle hverdagen til både spillere, fore-
satte, trenere, støtteapparat og administrasjon – rett og slett hele idrettslaget.

Hoopit

Hoopit

Til høsten vil Tveit IL med Ole Byberg og Bendik Bigset i spissen  
sparke i gang barneidretten for våre unge og lovende smårollinger. 
Det vil være lek og moro en gang i uka i Tveithallen for alle barn over  
4 år. Mer info om treningstider vil komme rett etter sommeren.

En gledelig nyhet 
for de minste!



4 Tveitposten juli 2021

Solsletta

som sto der før. En flott salgsvogn vil etter hvert bli vår nye kiosk som vil bli 
strategisk plassert mellom banene. Da slipper vi å gå 300 meter for å få en kaffe 
og vaffel. Utvalget i kiosken vil også bli mye bedre. Her er det mye å glede seg til. 

Som om ikke dette var nok, har det også dukket opp en prøvearena for fris-
beegolf på grøntarealet mellom klubbhuset og 11-er banen. Her vil det også 
være mulighet for å teste fotballgolf etter hvert. Vi håper dette kan være med på 
å bidra til enda mer aktivitet på hele Solsetta Idrettsplass.

En stor takk til våre sponsorer Ruben Mortensen, Neumann, Ole Ragnar Tvedt 
og Lund Elektro som har gjort all oppgradering mulig for oss i Tveit IL. Retter 
også en takk til Uldal AS på Birkeland som har gitt oss et nytt vindu til kontoret 
og til NOV for kontormøblement. 

Velkommen til Solsletta Idrettsplass i ny drakt!

Vi blir rett og slett litt stolte når vi kommer inn på anlegget og ser Tveitvim-
plene svaie i vinden, samtidig som man ser nylige oppgraderinger i absolutt alle 
retninger. I løpet av kort tid har vi fått oppgradert en syver bane i samme gress-
kvalitet som på Sør Arena, ny og forbedret hovedbane i kunstgress, nytt dekke i 
ballbingen og en flott treerbane med behagelig kunstgressdekke for de minste.

Videre har byggene våre gjennomgått en oppgradering. I andre etasje på klubb-
huset har vi startet jobben med å gjøre det gamle kontoret om til et mer moderne 
konferanserom med oppbevaring av klubbtøy og utstyr. Den gamle kiosken på 
hjørnet av klubbhuset i første etasje går i skrivende stund gjennom oppgrade-
ring og utbygging for å skape et romslig og tilgjengelig kontor. Her vil vår dag-
lige leder Terje sitte fast hver uke, klar for å ta imot både idrettsfaglige spørsmål, 
gi gode råd eller bare slå av en prat over en kaffekopp. 

Et lite steinkast unna kontoret er vår godt brukte brakke blitt kledd i flott treverk. 
En formidabel forandring i forhold til den litt malplasserte grønne klumpen

Solsletta Idrettsplass gjennomgår for tiden en solid oppgradering.  
En oppgradering som gir stor grad av optimisme og motivasjon for fremtiden. 
Da tenker vi i første rekke på det totale aktivitetstilbudet til barn og unge  
i bygda. Vi håper alle medlemmer av idrettslaget og andre deler vår  
optimisme og glede over oppgraderingen.

OPPGRADERING AV SOLSLETTA
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SOLSLETTA
IDRETTSPLASS
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Lederen

Alder: 52 
Yrke: Lærer på Ve skole 
Bosted: Født og oppvokst i Tveit og bor nå på Sannes i Tveit 
Verv i Tveit IL: Leder av fotballgruppa i ca. 15 år og styremedlem  
i hovedstyret.

Hvilke faktorer er viktige for å  
opprettholde aktivitet i Tveit IL?

Positive og engasjerte trenere og ledere som  
inkluderer alle aktive i idrettslaget og som bidrar  
til samarbeid i klubben.

Hvorfor har du valgt å være aktiv i Tveit IL?

Fordi det er gøy å være med å bidra til at barn og 
unge i bygda vår får lov til å drive med idrett lokalt.

Fokusområdet ditt som gruppeleder  
i Tveit IL fremover?

Hovedfokuset fremover blir å få enda flere jenter til 
å spille fotball i Tveit IL. Fotballgruppa er godt i gang 
med denne jobben, og det blir spennende å følge 
denne utviklingen videre!

Per Sigurd 
Løyning

A-laget startet året med 2 økter i november og desember, før fotballen stengte 
ned i januar. Vi startet opp med trening igjen i april og har trent jevnt og godt 
frem til og med vi igjen ble stengt ned i mai. Både trenere og spillere håper at 
vi nå er inne i siste nedstengning og at vi kan starte opp med kontakttrening og 
kamper ila kort tid.

Vi håper å se MANGE på A kamper på sletta ila høsten. Da skal det «smelle» og 
vi skal vise at Tveit er best i verden

Sportslig hilsen, Tveits A lag

Tveit sitt senior A-lag har nå vært uten 
kamper og kontakttrening i 14 måneder. 
Dette er en svært krevende situasjon 
for alle, men samlet sett må vi si at 
Tveit IL er heldige med en stall som pr  
i dag teller ca 20 spillere. All honnør til  
spillere som har stått sammen gjennom 
denne krevende perioden! Troppen 
består av en god miks av gutter fra 
Tveit og andre bydeler. 

A-Laget

MACRON 
KLUBBSHOP

– spesialister på levering av klubbutsyr

Vi har 
Tveit IL 

klubbkolleksjon 
i butikk!

Nå utvider vi 
Macron Store Sørlandssenteret

Mandag-fredag 
10:00-21:00

Lørdag 
10:00-19:00

Du finner oss i 2. etg. 
ved siden av Blikk Box

...WORK HARD
PLAY HARDER
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Idrettslaget  - Fotball

Laget har spillere fra Tveit, Hånes, Randesund og Flekkerøya, med andre ord 
en god spredning.

Laget har trente jevnt og godt 2 ganger i uken siden oppstarten i januar, hvor 
årets store mål var Norway Cup på Ekebergsletta. Dessverre ble Norway Cup 
avlyst som følge av Covid 19. 

Men vi ser fremover og gleder oss til oppstart av seriespill på Solsletta, og forhå-
pentligvis en turnering i løpet av høsten. 

 Fra og med neste sesong håper vi at disse jentene vil utgjøre stammen i et frem-
tidig damelag i Tveit IL, som kan skape gode opplevelser på Solsletta.

 

Tveit - best i verden

Det er med stor stolthet at vi har klart å etablere ett jenter 17 lag i Tveit. Laget er 
ett samarbeidslag mellom Tveit og Hånes, og dette tror vi blir en veldig spennen-
de reise. 

Nytt jenter 17 lag i Tveit IL 
- fremtidens damelag? 
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«Naturen er alltid åpen»!
2021 er godt i gang, og dessverre er fremdeles samfunnet i varierende grad stengt 
ned som følge av den pågående pandemien. Men heldigvis har vi en fantastisk 
natur rett utenfor stuedøra her i Tveit, og her er det alltid åpent! Og for oss i Turløy-
pegruppa er det helt tydelig at flere har benyttet seg av muligheten, og besøket i 
løypenettet har økt betraktelig. Og økt aktivitet blant turgåerne har gitt og gir oss 
inspirasjon til videre dugnadsarbeider i både eksisterende og nye traseer.

Året startet med at vi fikk båret opp og montert ei bålpanne til allmenn benyt-
telse ved Heietjønn. (Tatt ned i forbindelse med «bålforbudet» i tidsrommet 15. 
april – 15. september, men den vil monteres opp igjen straks vi passerer midten 
av september). Allerede etter kun få dager var bålpanna testet og funnet i orden 
av flere turgåere – tilsynelatende til stor glede. Januarmåned gikk også med til å 
få bygget lenge planlagte klopper på Gamle Høvågvei i et par fuktige partier på 
vei mot Urdalen. Samtidig begynte også planleggingen av en ny runde med «Til 
topps i Tveit». Og etter at turmål var plukket ut, turheftet produsert, trykket og 
delt ut i postkassene i Tveit kunne vi allerede i slutten av april invitere til en re-
kordtidlig oppstart av årets utgave.

Vi har stadig hatt diverse småprosjekter gående i form av forbedringer og ved-
likehold i det eksisterende løypenettet. I tillegg har vi satt opp nye tavler ved 
«Mørkestølbussen» og langs Gamle Høvågvei med informasjon vi håper turgåere 
finner interessant. Men det er to områder/prosjekter vi så langt i år har hatt et 
spesielt fokus på – Dønnestad/Studedalen med massedeponiet samt kirkeveien 
fra Erkleiv gjennom Tveitvannsdalen Naturreservat.

Da massedeponiet ble anlagt i Studedalen ble deler av løypenettet på Dønnestad 
berørt og rundturene der utilgjengelige. Men nå er det igjen endelig mulig å gå to 
nye rundturer i dette området. (Merket lilla på kartutsnittet). Den ene går via ny-
bygde klopper og gangbaner over Gjenbuåsen og langs den umerkede stien ved 
Krogvannet. Den andre rundturen forbinder Studedalen via en nyetablert løype

på østsiden av Olas Øygard med traseen opp mot Havsyn. Her har vi også fått 
god hjelp av entreprenøren i massedeponiet med blant annet midlertidig mer-
king av ny trase. I løpet av forsommeren vil vi få på plass permanent blåmerking, 
og stien vil også få en runde med ryddesag.

Det mest omfattende prosjektet vi for tiden holder på med er klopping i Tveit-
vannsdalen. I forbindelse med skjøtselsprosjektet til Statsforvalteren, hvor 
målet var å fjerne den uønskede sitkagrana, var det ikke til å unngå at deler av 
løypetraseen i Tveitvannsdalen ble sterkt berørt. Så da snøen og isen omsider 
trakk seg bort ble det kalt inn til stor-dugnad.

Med god innsats fra dugnadsgjengen ble materialene, som i fjor høst ble fløyet 
inn med helikopter, båret fra «depotet» til de ulike punktene i dalen. Her er vi 
nå godt i gang med byggingen, og det er fullt mulig å igjen ta seg en tur langs 
den gamle kirkeveien fra Erkleiv.

Aktiviteten i Turløypegruppa er stor, og i løpet av året har vi flere planer vi hå-
per å kunne realisere. Og uten å røpe for mye vil disse kunne åpne helt nye 
områder for et permanent løypenett!

Ha en fantastisk tursommer – så sees vi forhåpentligvis ofte ute i Tveits 
flotte natur!

Kartutsnitt viser de nye traseene (merkert med lilla) 
i Studedalen og over Gjenbuåsen
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Turløypegruppa 

Bålpanna ved Heietjønn

Før- og etterbilde.  
Tatt i forbindelse med dugnad  
og bilde av ferdig klopp  
i naturreservatet  
i Tveitvannsdalen

Ny bru over bekken i den nye traseen nord for Olas Øygard på Dønnestad
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Idrettslaget  - Håndball

Vi har lagt bak oss en litt laber sesong sett med håndballøyne. Restriksjoner har 
gjort at hallen har vært stengt i perioder og lag har verken fått trent eller spilt 
kamper slik som vi alle kunne ønske. Likevel har spillere, trenere og støtteapparat 
stilt opp så fort det har vært mulig og gjennomført treninger og treningskamper. 
Utrolig gøy med liv og røre i den flotte hallen vår igjen og vi ser frem mot en mer 
normal høst der tribunene skal fylles for å heie frem våre håpefulle!

Snart full fart i Tveithallen, men hvor er gutta?

Våre trenere og støtteapparat fortjener stor applaus for innsatsen de har lagt 
ned. Det er vanskelig å holde motivasjonen oppe når spillerne ikke får deltatt 
i kamper og turneringer slik som de pleier. Heldigvis ser det ikke ut til at vi 
har hatt stort frafall i klubben. Tvert imot, det har blitt startet et lag for 1. klas-
singene midt under pandemien og ikke mindre enn 18 fornøyde barn deltok 
på første trening! Honnør til Marita Sannes Frigstad med hjelpetrenere som 
tok initiativ til å starte laget. Blant disse 18 var det også 5 gutter - det er veldig 
gledelig!

Neste sesong satser vi på å rekruttere enda flere blant de aller yngste, spesielt 
vil vi se flere gutter på håndballtrening. Vi har meldt på guttelag i de yngre klas-
sene og vi håper, med hjelp fra foreldre, at vi kan få gutta med! 

For de aller yngste som starter i første klasse til høsten, vil vi samarbeide tett 
med fotballgruppa slik at det blir fotball -og håndballtrening sammen og en en-
kel logistikk for både foreldre og barn. 

Som liten klubb er vi avhengig av frivillige foreldre og andre voksne som har tid 
og lyst til å være trenere og foreldrekontakter. 

Ta kontakt med oss i håndballgruppa dersom du har lyst til å være trener, forel-
drekontakt eller ønsker å bidra på andre måter for at vi skal ha et godt håndball-
tilbud til våre barn i Tveit IL!

Hilsen styret i Tveit Håndball:
Line Ugland Nyseth, leder - Ruben Mortensen, nestleder
Karen Marie Pettersen, kasserer - Espen Hall Hagen, materialforvalter
Jeanett Olsen, dugnadsansvarlig

Kontakt oss på: handball@tveitil.no

Cindy Iren Foss-Hauane er en av mange trenere som bruker mye av sin tid på 
barn og ungdom i bygda. Cindy er trener for ikke mindre enn tre lag: Jenter 8, 9 
og 16! Cindy har nylig gjennomført «trener 2-kurs» sammen med trenermakker 
Anette Sørbø. 

Cindy Iren Foss-Hauane 

Disse 12 håndballglade jentene er klar for å ta fatt på ny håndballsesong til høs-
ten. De blir da Jenter 13-år. Neste sesong blir ekstra spennende for da blir det 
og seriespill med tabell. 

Laget er meldt på Dyreparken håndballfestival i slutten av august, og vi håper 
Covid-19 smittesituasjon endelig gir anledning til igjen å samles på og utenfor 
banen

Jenter 2008
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Hvilke faktorer er viktige for å  
opprettholde aktivitet i Tveit IL?

Jeg tror det er viktig at vi har et tilbud fra tidlig al-
der. Barn i dag har mange aktivitetstilbud å velge 
mellom, men vi må gjøre det attraktivt å være med 
i klubben vår. Idrettslaget er så mye mer enn bare 
idretten - det er også en viktig sosial arena som 
skaper samhold, gir masse glede og mestringsfølelse! 
Men for å få det til er vi helt avhengig av at vi har 
voksne som ønsker å bidra som trenere, i støtteap-
parat, i styrer eller i andre roller rundt lagene. Det er 
mange i idrettslaget som gjør en fantastisk jobb, men 
vi trenger flere!

Hvorfor har du valgt å være aktiv i Tveit IL?

Jeg vokste selv opp med en sterk tilknytning til 
idrettslaget og har mange gode opplevelser og min-
ner fra mine aktive år. Det er en viktig arena for barn 
og unge, og med tre jenter på 12, 9 og 7 år som 
spiller både håndball og fotball, så ble det naturlig å 
bidra inn i klubben. Dessuten er det en fin måte å bli 
kjent med andre sambygdinger på!

Fokusområdet ditt som gruppeleder  
i Tveit IL fremover?

Oppgaven min, sammen med resten av hånd-
ballstyret vil være å ivareta den daglige driften av 
håndballgruppa slik at trenere og støtteapparat kan 
fokusere mest mulig på det sportslige. Det kortsiktige 
fokusområdet er nå å få på plass et lag for første-
klassingene som starter opp til høsten, samt at flere 
gutter i Tveit får øynene opp for håndball. Tett sam-
arbeid med fotballgruppa er derfor viktig. Rekrut-
tering er viktig og de lagene som starter tidlig opp 
lykkes bedre med å holde på spillere, og å holde liv 
i laget etter hvert som de blir eldre. Vi har en ambi-
sjon om å kunne stille lag i hver årsklasse, men vi ser 
at det stadig er en utfordring. Samarbeid og trenin-
ger på tvers av årskull løser noe av denne utfordrin-
gen, men på sikt håper vi at flere vil spille håndball 
enda lenger. 

Alder: 43 
Yrke: Seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 
Bosted: Opprinnelig Torridøl som har bosatt seg i Moneheia på Hamresanden. 
Verv i Tveit IL: Leder for håndballgruppa og styremedlem i hovedstyret  
siste 5 måneder!

Line Ugland 
Nyseth

Lederen

Endelig er vi i gang med Håndballen for 1. klassingene. Gleden er stor, både 
for barna og ivrige trenere! Vi gleder oss til masse gøy sammen! Ballspill er in-
genting annet en positivt for barna. Vi skal ha det gøy, og lære at lagånd og godt 
samarbeid er morro - og noe man får bruk for resten av livet. Vi skal bli et super-
team og heie på hverandre! Vi bruker denne våren til å bli kjent med ball, lære 
oss til å høre etter, og enkle regler! HEIA TVEIT

De yngste

Jenter 2009 har hatt treninger i Tveithallen mandager og torsdager gjennom 
hele sesongen. Til tross for korona og uten kamper har laget virkelig stått på, 
holdt humøret oppe og hatt en solid utvikling. 

Den høye kvaliteten på treningene har Birgitte Heldgaard Nielsen stått for, og 
beklageligvis er dette hennes siste sesong som trener for laget. Frode Selstø 
overtar som trener neste sesong, og jentene er klare for treninger, Dyreparken 
Håndballfestival, og forhåpentligvis MANGE gode kamper utover høsten. 

Alle jentene på laget, og alle foreldre, takker Birgitte for strålende innsats som 
trener gjennom 4 år!

Sesongen avsluttes med pizza, lek og moro! 

Jenter 2009
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Treningsartikkel

Ser du det for deg?

Sånn er det å våkne etter ei natt i hengekøye eller telt i Norges natur.

Frokosten er tilberedt på stormkjøkken og ingen kaffe eller tørre brødskiver 
smaker så godt som akkurat da.

Det er mer populært nå enn noen gang å gå og løpe i fjell og skog. Mange opp-
daget gleden av “livet ute” da vi ble tvunget til å holde oss for oss selv da koro-
naen kom.

Da fikk vi tid til å komme oss ut og jeg håper at vi fremdeles bruker naturen vår 
like mye når ting går tilbake til slik det var. At mange har kjent på hvor godt ryg-
gen kanskje har det etter noen dager på heia eller hvor mye overskudd og energi 
det gir med bevegelse i frisk luft. 

Vi er heldige som har skogen, fjellene og sjøen sånn nesten rett utenfor døra.

Norges natur er fantastisk.

For meg er livet om ikke best, men veldig bra ute.

Hva mener du?

Veronica Garberg 
Bosatt på tveit og arbeider i barnehage. Har de siste årene tatt utdanning 
som kostveileder og veileder i Optimal trening og ernæring, og er nå over 
halvveis i personlig trener-utdanningen. 

Veronica tar oppdrag som å holde foredrag om ernæring og trening. Veronica 
er trener på Solsletta trimstudio hver torsdag fra 18-19 og timen er en miks av 
puls/styrke. 

Veronica har også skrevet bok. Ei bok som inneholder flere artikler som  
Veronica har skrevet for treningsglad.no. Boka er til inspirasjon og hun håper å 
smitte lesere med både trening- og matglede. 

Boka er i salg flere plasser i Kristiansand, Lillesand og Grimstad: Ryen Helse 
og Velvære, Joker Tveit, Hestnes Gartneri, Horisonten og Ragnhilds hudpleie. 

Kan også kjøpes direkte av Veronica på Mail eller telefon. 

Veronica.garberg@hotmail.com 

Instagram: garbergveronica 

95709293

Vi er heldige som har skogen, fjellene 
og sjøen sånn nesten rett utenfor døra. 
Du puster inn frisk luft og ser utover,  
vannet er så stille at du kan speile deg 
i det. Ingen biler å høre, bare noen  
småfugler som ønsker deg god morgen.

Livet er best ute
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Tveitposten har besøkt et firma med stor betyd-
ning for Tveit Idrettslag. De er en trofast sponsor, 
men bidrar i tillegg betraktelig i forbindelse med 
oppgraderingen av Solsletta.

Firmaet er så godt som landsdekkende med 16 
varehus totalt. De etablerte seg i Kristiansand i 
2004. Neumann er leverandør på ren engrosbasis 
direkte til håndverkere i Kristiansand, Søgne, 

Lillesand og til Hovden. De har faste løpende 
kontrakter med både kommune og fylkeskom-
mune. Firmaet leverer alt innen trevare, isopor, 
mur og verktøy. Kort og godt alt som tilhører 
byggebransjen.

Det er en veldig hyggelig opplevelse å komme inn 
på et av Neumann sine varehus i Kristiansand. 
Varehussjef Bjarte Øie understreker at service, 

punktlighet og riktig vareutvalg er de viktigste fak-
torene for å lykkes. Og det har Neumann utvilsomt 
gjort.

Et hyggelig møte avsluttes med gode lykkeøns-
kninger og fortsatt godt samarbeid i fremtiden.

Tveitposten har avlagt et besøk hos det solide og 
veletablerte eiendomsmeglerfirmaet Stray & Co. 
Meglerhuset er godt kjent blant Kristiansands 
befolkning og er en betydelig samarbeidspartner 
for oss i Tveit IL.

Stray & Co ble etablert i 1922 og er dermed et 
av Norges eldste meglerhus. Leif Christian som 
er hovedkontakten inn mot idrettslaget er fjerde 
generasjons eiendomsmegler i familien. 

Hovedmarkedet for firmaet er stor-Kristiansand 
med nærliggende kommuner, men de uttaler selv 
at kundemassen er tilnærmet world wide. Firmaet 
holder seg stort sett innenfor boligmarkedet, og 
har foreløpig ikke satset noe særlig i hyttemar-
kedet. Det er også verd å nevne at Stray & Co er 
svært delaktig i nye felt og boligutvikling på Tveit 
blant annet i Mollkleivveien på Solsletta.

Stray & Co har lang erfaring i markedet og det 

de liker aller best er å gjøre kunden fornøyd. Det 
er viktig å følge kunden fra A til Å og sørge for at 
vårt arbeid er forenlig med topp kvalitet i denne 
prosessen avslutter Leif Christian. 

Vi takker for et særdeles hyggelig besøk, og ser 
frem mot et videre godt samarbeid.

Vi har i denne utgaven av Tveitposten besøkt nok 
en av våre ferske sponsorer. Det er med glede at vi 
presenterer Coop Prix Tveit med butikksjef Anne 
Kristine i spissen.

Anne Kristine har drevet Coop Prix Tveit i 4 år og 
hatt en formidabel utvikling. Butikken er tilsluttet 
Coop Sør-Vest. Prix er et av Coop sine lavpriskon-
septer, nest etter Coop Extra. Anne Kristine job-
ber vanligvis på dagtid, men har en fast kveld i uka. 

Noe ekstra arbeidstid må man også være forberedt 
på i et slikt yrke.

Butikksjefen forteller at Prix Tveit har 10 ansatte 
med 4 fulle stillinger og resten på deltid. Butik-
ken har fast varelevering 3 dager i uka fra Oslo og 
Stavanger. Butikken har en svært god beliggenhet, 
har mange faste kunder og Anne Kristine merker 
at den tilfeldige handelen er meget stor på som-
meren.

Hun er svært godt fornøyd med en solid omset-
ningsøkning på sine 4 år som butikksjef på Tveit. 
Ledelsen i Coop Sør-Vest er nok også svært godt 
fornøyd med jobben som blir gjort på Tveit, for 
Anne Kristine fikk en flott tur til Svalbard for sin 
gode jobb.

Et hyggelig besøk hos en ny flott samarbeidspart-
ner til Tveit Idrettslag.
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Det var en gang....

1991 1978 1977

1991 1978 1977
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Skigruppa

Nå er Sykkelsesongen i gang! Nye korona restriksjoner har amputert noe av driftstiden.  
Syklingen vil foregå frem til September 2021. 

SNØKANON

Vi har vært så heldige og få tildelt midler fra SR Bank Stiftelsen til innkjøp av en ny snøkanon. Det sammen 
med noe egenkapital gjør at vi nå kan anskaffe en tredje snøkanon av siste generasjon. De to vi har som ble 
bemidlet av Spareskillingsbanken har hjulpet oss veldig med og få ned produksjonstiden og samtidig lette 
arbeidet med snøproduksjonen. Med denne tredje kanonen så vil dette bli enda bedre.

Vi ser frem mot en ny vintersesong. Noe tungt vedlikehold skal gjennomføres på skitrekket i høst, men vi 
skal være klare til kulden og vinteren setter inn. 

Vi ser frem til og møte alle igjen da. 

God Sommer fra oss i Bakken!

Vi fikk noen veldig gode uker med stort trykk i skibakken  
i Februar. Vi så en All Time High omsetning de ukene  
vi hadde åpent. Det viser at Tiltaket er populært og blir  
brukt når det er åpent. I år var selvsagt Covid-19 en ting  
som satte preg på driften på godt og vondt. Vi måtte jobbe  
litt med avstandsregler og etterfølgelse av disse. Heldigvis kom det ingen  
smittetilfeller ut av vår drift. På den andre side så var det positivt at barn  
og unge ble oppfordret til og komme seg ut. 

SKIGRUPPA 

Vi har i denne utgaven av Tveitposten besøkt nok 
en av våre ferske sponsorer. Det er med glede at vi 
presenterer Coop Prix Tveit med butikksjef Anne 
Kristine i spissen.

Anne Kristine har drevet Coop Prix Tveit i 4 år og 
hatt en formidabel utvikling. Butikken er tilsluttet 
Coop Sør-Vest. Prix er et av Coop sine lavpriskon-
septer, nest etter Coop Extra. Anne Kristine job-
ber vanligvis på dagtid, men har en fast kveld i uka. 
Noe ekstra arbeidstid må man også være forberedt 
på i et slikt yrke.

Butikksjefen forteller at Prix Tveit har 10 ansatte 
med 4 fulle stillinger og resten på deltid. Butik-

ken har fast varelevering 3 dager i uka fra Oslo og 
Stavanger. Butikken har en svært god beliggenhet, 
har mange faste kunder og Anne Kristine merker 
at den tilfeldige handelen er meget stor på som-
meren.

Hun er svært godt fornøyd med en solid omset-
ningsøkning på sine 4 år som butikksjef på Tveit. 
Ledelsen i Coop Sør-Vest er nok også svært godt 
fornøyd med jobben som blir gjort på Tveit, for 
Anne Kristine fikk en flott tur til Svalbard for sin 
gode jobb.

Et hyggelig besøk hos en ny flott samarbeidspart-
ner til Tveit Idrettslag.
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TVEIT
www.lundelektro.no

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
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Bli Grasrotgiver i dag! 

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller 

ved å sende SMS “Grasrotandelen 970958886” til 60000

STØTT OSS MED DIN 

GRASROTANDEL!

Bli Grasrotgiver i dag! 

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller 

ved å sende SMS “Grasrotandelen 970958886” til 60000

STØTT OSS MED DIN 

GRASROTANDEL!

1. Støtt opp om klubbens arbeid og føringer

2. Vær positiv til kjøring og dugnadsarbeid 
 så langt du har anledning.

3. Møt opp til trening og kamp. Barn ønsker det 
 og du er viktig for både spillere, klubb og miljø.

4. Gi oppmuntring til alle spillere i med- og motgang.
 Det gir trygghet,trivsel og motivasjon.

5. Gi ros for gode prestasjoner til alle spillerne. 
 Husk Fair Play.

6. Respekter og støtt opp om trenerne og 
 deres kampledelse. Dialog tas etter kampslutt.

7. Respekter dommerens avgjørelser, 
 selv om du er uenig.

8. Husk at det er ditt barn som spiller ball – ikke du.

9. Støtt opp om alle spillere, klubb og trenere

TRENERNE ER MED PÅ FRIVILLIG BASIS OG UTFØRER SIN JOBB ETTER 

BESTE EVNE OG ETTER KLUBBENS RETNINGSLINJER.

GOD TRENING OG KAMP  OG HEIA TVEIT!!!

FORELDREVETTREGLER

Solsletta
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Sykkelgruppa 

en ekstra lang dagstur i Setesdalen på 260 km i nydelig forsommervær. Senere 
i sommer skal noen av klubbens medlemmer ut på en over 1000 km lang fireda-
gers rundtur i Sør-Norge.      

Så langt i år har alle lokale ritt blitt kansellert pga. smitteverntiltak, men årets 
store mål er Color Line Tour - 210 km fra Kristiansand til Hovden - som går av 
stabelen lørdag 21. august. Her stiller vi med et solid lag på i underkant av 30 
ryttere, og tidsmålet er 7 timer og 15 minutter, som tilsvarer en gjennomsnitts-
fart på 29 km/t. «Det er hardt, men du klarer det!»

 

Har du lyst til å prøve ut sykling sammen med oss? 

Følg oss på Facebook (egen gruppe) eller ta kontakt med undertegnede på tlf. 
48189000 eller e-post jsihelle@online.no. Eller forhør deg med andre du al-
lerede kjenner i klubben.

John Sigve Helleren

Leder, ROC - Ryen og Omegn Cykleklubb

Dagliglivet i ROC har, som for alle, blitt påvirket av Covid-19. Normalt gjen-
nomfører vi felles spinningøkter 2-3 ganger i uka i vinterhalvåret i klubblokalet 
på Solsletta, men det har det naturlig nok blitt svært få økter av sist vinter.  

Nå er utesongen godt i gang, og vi har kunnet arrangere fellesøkter på sykkel 
ute siden mars måned. Vi kjører faste treningsøkter på landevei hver tirsdag, og 
deler oss da i grupper etter ferdigheter og behov. Noen kjører typisk tempoin-
tervaller, bakkeintervaller eller rulletrening i god hastighet, mens andre kjører 
turer med mindre fokus på fart/puls og tilsvarende mer fokus på mestring og 
trivsel. På søndagene arrangerer vi felles langturer i roligere tempo.  

Vi har for øvrig også en del medlemmer som sykler hovedsakelig i terreng.

Bredden i klubben er viktig for oss, og vi etablerer i disse dager derfor en egen 
trimgruppe med fokus nettopp på mestring og trivsel. Dette både med tanke på 
rekruttering av nye medlemmer, for å få tilbake tidligere medlemmer og ikke 
minst for å beholde medlemmene vi har. 

Siste helga i mai har vi akkurat gjennomført felles treningshelg der noen har 
syklet Kristiansand-Hoven t/r (2-dagerstur, > 420 km), mens andre har syklet

Som mange av dere vet, har Tveit IL sin egen sykkelklubb. Det hele startet i 2011 
med en kompisgjeng som etter hvert vokste seg til sykkelklubben ROC. Det har 
vært 10 år med glede, mestring og nye bekjentskaper. Idretten knytter mennes-
ker sammen, og bidrar til vennskap på tvers av alder og ikke minst ferdighetsnivå. 
ROC er en klubb som er inkluderende og åpen for alle, og har i dag ca. 50 aktive 
medlemmer. Her finner man alt fra deltakere i lokale ritt og treningsivrige kvinner 
og menn til både unge og godt voksne som har hovedfokus på sykkelglede og 
sosialt samhold. Vi samarbeider godt med andre klubber og drakten vår er blitt 
kjent over hele Sørlandet. Vi har til og ved flere anledninger deltatt internasjonalt 
(bl.a. Vattenfall i Hamburg).

ROC - Ryen og Omegn Cykleklubb



Besøksadresse: 
Tveit IL klubbhus
Solsletta Idrettsplass
Solsletta 13A
4658 Tveit

Daglig leder
Terje Nordahl
post@tveitil.no
Åpent kontor onsdager 16:30-19:00

Kontakt Tveitposten
Bendik Bigset
bendik@tveitil.no

www.tveitil.no
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Vil du se ut som en ekte Tveitsupporter, 
eller er du en av våre utøvere og trenger det lille ekstra?

Det siste inne Tveitmote 2021

Se priser og mer info på vår hjemmeside!

Kan kjøpes hos JOKER TVEIT, eller i kontortiden på Storsletta klubbhus


