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REDAKSJONELT SAGT AV KAS

Kjære leser!
Årets første utgave av Havørnkontakt er her. 

Vi har igjen øket opplaget, på grunn av stadig flere 
postkasser på Jåsund, Myklebust og Litle Risa. Spesielt 
velkommen til dere! 

«Coronaen» har hemmet oss i to år nå, men 
nå opplever vi heldigvis normale tilstander og ser 
at medlemstall og aktiviteter er slik de bør være. 
I dette bladet fortelles det først og fremst om en 
ny idrettshall i Tananger, som alle vi i Havørn er 
kjempestolte av. Bygget av oss og behørig åpnet 
lørdag 23. april med påfølgende Havørndag og masse 
moro. Kanskje nettopp Havørndagen er noe vi bør 
gjenta?

Hva blir veien videre? Vi må ikke hvile på 
laurbærene, men vite at det fortsatt er Tananger sin 
tur til å få oppgradert idrettsanleggene her i Sola. Nytt 
løpebane-dekke på stadion er en naturlig fortsettelse. 
Her er det mange brukere som venter – ikke bare 
friidrettsfolk i Havørn. Ei prosjektgruppe, slik vi hadde 
under bygging av Hellestø Arena, må asap komme i 
gang. Initiativet bør ligge hos Alliansestyret og Havørn 
friidrett. Skal bli spennende å se hva vi kan få til.

Vi har, naturligvis mest stoff fra avdelingene 
som driver vinteridrett i vår/sommerutgaven av 
bladet. Håndball har en god sesong bak seg, og vi 
gratulerer herrelaget med opprykk til 2. divisjon. Ellers 
er alle grener i full aktivitet og vi har med artikler 
som flinke bidragsytere har sendt redaksjonen med 
tekst og bilder. Vi har ikke noe fra idrettsrådet denne 
gang, men kan i alle fall fortelle at friidrettsleder Stine 
Finnesand fortsatt er styremedlem og at nestleder i 
Fotball, Roger Kilvær er i valgkomiteen. Begge vervene 
er strategisk viktige å ha for Tanangeridretten. 

Livet gir oss utfordringer og noen ganger går 
det galt, selv for spreke og gode ungdommer som 
håndballjenta Amalie Goa Søyland. I samråd med 
mor Aina og far Ingvald har lagvenninner, foreldre og 
trenere i håndballen skrevet minneord om henne, 
som vi har med i dette bladet.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på å ha med 
litt Havørnhistorie, og denne gangen har vi gleden av 
å fortelle om «dans på lokalet»- arrangementene som 
vi var store på her på 60-70 tallet. Humorhjørna er 
med denne gangen også, med en liten overraskelse 
kanskje?

God lesning og god sommer!
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FRA ALLIANSESTYRET AV ALLIANSELEDER OG NESTLEDER 
ØRJAN KJÆRSTAD OG LIVAR HAGA

De forgående 2 år må vel være blant den 
mest hektiske og begivenhetsrike periode for Havørn i 
nyere tid. Begynnelsen av perioden var preget av høy 
administrativ aktivitet, mens det i foregående 15-20 
måneder også har vært mer synlige endringer både 
øst for Havørnsalen der Fotball-hallen stod før den 
ble flyttet til stadion-området ved Havørn-huset. Det 
høye aktivitetsnivået forventes i tiden som kommer 
til å vise seg i økte idrettslige aktiviteter, på alle baner, 
men spesielt den nye Hellestø arena som ble offisielt 
innviet 23. april. Denne dagen arrangerte vi Havørn-
dagen og det kan du lese mer om annet sted i bladet.

Dette er det største økonomiske løftet vi 
har påtatt oss siden Havørnsalen ble bygd sent på 
’60-tallet. Vi håper at dette markerer store endringer 
både som resultat av de mulighetene den nye hallen 
gir samtidig som begrensningene pandemien har hatt 
på våre aktiviteter er historie, forhåpentligvis. Vi har 
i den perioden sett betydelig økning i aktive innen 
friidrett, bl.a. ifm opprettelse av ny løpegruppe. Dette 
representerer både muligheter og utfordringer, bl a 
med å forbedre forhold for friidrett på stadion.

Denne årstid preges ellers tradisjonelt av 
sesongskifter innen de forskjellige idrettsgrener; 
håndball, gym & turn og innebandy er inne i utenfor-/
mellomsesong, selv om flere ivrige grupper blant disse 
grenene har trening og/eller oppvisningsaktiviteter 
også i denne perioden. Derimot er dette høysesong 
for fotball og friidrett.

Årsmøter er avholdt, mer eller mindre 
frivillige styremedlemmer identifisert og styrer 
formelt valgt for avdelingene, mens vi ikke hadde 
funnet tilstrekkelig antall nye medlemmer til 
alliansestyret enda. Selv om det ellers synes å ha gått 
greiere i år enn foregående år så forstår jeg at en av 
utfordringene de fleste avdelinger samt alliansestyret 
sliter med, dessverre nærmest kontinuerlig, er å 
finne personer som er villige til å gjøre innsats som 
styremedlem eller andre verv.

Vi ønsker fortsatt flere kvinner og menn i 
styrene, både basert på den overordnede nasjonale 
målsetning, men også fordi vi har gode erfaringer 
med slikt mangfold. Vi ønsker også flere til å fordele 
oppgavene på. Da blir det mer håndterbar belastning 
på hver, enklere å finne erstattere til neste valg og 
mer fleksibilitet i mellomtiden. Alternativer som 
styrer vurderer er å ha enten stort styre som da også 

håndterer de fleste oppgaver, eller lite styre som 
delegerer oppgaver til andre. Ofte har vi ikke reelt 
valg mellom disse, selv om vi kanskje kunne ønske 
det første ender vi i mangel av frivillige til styreverv 
opp med det siste alternativ. Dette medfører at de få 
styremedlemmer i løpet av året må forsøke å finne 
hjelpere til forskjellige oppgaver. Dersom de ikke 
lykkes med det så ender de ofte opp med å gjøre 
arbeidet selv. Dette sliter naturligvis på de få. Derfor 
tør jeg allerede nå oppfordre deg til å melde deg til 
tjeneste ved å kontakte undertegnede eller annen i 
styret, eller nominere kandidater til neste periode ved 
å kontakte valgkomiteen ved leder Øyvind Braut (tlf. 
94815572), Anne Karin Vårvik (tlf.90094550), Torstein 
Jåsund (tlf.97586960), Hallgeir Lenes (tlf. 95725376) 
eller sekretær Kjell-Arne Slethei (tlf.97189873). Vi 
ønsker frivillige til avlastning innen de fleste verv/
områder.

Igjen er det flere ildsjeler som holder 
kontinuitet og bidrar med stor innsats som trenere, 
sportslig støtteapparat eller administrativt. Det er 
viktig å anerkjenne og være takknemmelige for deres 
uunnværlige bidrag. Men vi kan ikke forvente at de 
fortsetter i det uendelige så vi er avhengige av at 
nye kommer til og også gjør innsats for fellesskapet. 
Så derfor tør jeg oppfordre til at du tar del i dette 
ansvaret på den måte det er mest hensiktsmessig, 
direkte i støtteapparatet eller ved å støtte oss 
økonomisk gjennom julelotteriet, Tananger-dagene 
og andre kjøpsmuligheter. I denne anledning er det 
også naturlig å minne om viktigheten av å betale 
medlemskontingent og treningsavgifter. Det reduserer 
støtteapparatets arbeid når medlemmene betaler 
denne snarest etter at innbetalingsinformasjon giro 
er mottatt. Betalt kontingent sikrer også at lisenser 
og forsikringsordninger blir registrert og dekket. For 
de som det ikke er aktuelt å delta sportslig så tør jeg 
minne om muligheten til å være støttemedlem. Slikt 
medlemskap koster 100kr. Gi melding om eventuelle 
endringer til medlemsadministrator innen aktuell 
gren. Vi ønsker dere alle en god sommer!

FRA GYM & TURN AV ELI CHRIST

Da nærmer vi oss avslutning av vårsemesteret, 
men før vi kan ta sommerferie er det tid for vårens 
vakreste eventyr, 21. og 22. mai skal Havørn gym og 
turn arrangere Barnas turnfestival. Det er påmeldt 
361 turnere samt foreldre og trenere. Totalt kommer 
det 486 stykker som skal overnatte i Tananger denne 
helgen. Det er et stort arrangement og mange frivillige 
stiller opp for at dette skal kunne gjennomføres. Jeg 
vil takke alle som er med og drar lasset slik at vi kan 
arrangere dette.

Lørdagen er satt av til treninger og aktiviteter 
og søndag er det oppvisninger. Vi satser på fint vær og 
en fin oppvisning på Tananger Stadion.

Havørn gym og turn hadde årsmøte 7.mars 
og det var gledelig å se at så mange hadde møtt opp. 
En person gikk ut av styret og vi fikk med fem nye 
styremedlemmer. Kjekt å se at så mange vil være med. 
At vi er så mange letter jobben for oss alle.

Det har vært et travelt år med bygging av ny 
hall og alt det medfører av ekstra møter. Nå gleder 
vi oss til å ta i bruk den nye hallen og håper å få nye 
medlemmer. Vi håper at ungdommene vil være med, 
både på trampett og turn. Jeg vil takke styret for en 
kjempe innsats dette året. Ønsker alle medlemmer en 
riktig god sommer og velkommen tilbake til høsten
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DAGEN VI HAR VENTET PÅ AV KAS

Lørdag 23. april våknet Tananger til sol og 
nesten sommer. Det passet utmerket for en stor 
merkedag i Havørns historie. Endelig var den nye 
hallen – Hellestø Arena klar for offisiell åpning. 
Alliansestyret så for seg at begivenheten skulle 
kombineres som en aktivitetsdag som skulle vise 
bredden i tilbud som finnes i vårt store lokale 
idrettslag. Jeg mener vi kan konkludere med at det ble 
svært vellykket.

Som seg hør og bør, startet dagen kl. 1200 
på trappa foran hovedinngangen i nybygget. Styret 
hadde håpet på mange frammøtte og ønsket var 
gått i oppfyllelse - full parkeringsplass! En stolt 
allianseleder Ørjan Kjærstad ønsket velkommen til 
offisiell åpning med snorklipping og det hele. I forkant 
spilte skolekorpset og Tanangerblæsen festlige 17. 
mai toner, slik at den høytidelige stemningen allerede 
var på topp. Ordfører Tom Henning Slethei ble ropt 
fram på trappa og ble førstemann til å holde en 
liten tale og gratulere med hallen på vegne av Sola 
kommune. En kort oppsummering av politisk prosess 

og kostnadsfordeling fikk vi også med oss. Totalt endte 
vi opp på 20 millioner, nesten uten overskridelser. 
Påfølgende snorklipping av et bånd som turnleder Eli 
Christ og håndballeder Per Heen hold mellom seg - 
unnagjort i en bevegelse med skarp og god saks!  

På vegne av sponsor Hellestø, holdt «mor 
Eli», en morsom gratulasjonstale med på et 
tilbakeblikk på hennes eget første møte med Havørn 
og Tanangerdansen i sin ungdom og sin rolle seinere 
som politiker, idrettsmor og bestemor her i Tananger. 
Tredje innslag på trappa stod nestleder Livar Haga for. 
Han ropte opp prosjektlederne for bygging av hallen, 
Helge Haver og Martin Salte. De fikk sin velfortjente 
heder og delte mellom seg årets innsatspremie i 
Havørnalliansen for 2021. Normalt deles denne ut 
på årsmøtet, men dette var en mye bedre anledning 
mente Livar i sin korte tale til de to. Seansen på 
trappa avsluttet musikkorpset og forsanger Bjarte 
Hetlelid med «Havørnsangen» - en festlig sang på 
melodien «du skal få min gamle..» som mange av den 
fremmøtte eldre garde både husket og stemte i med

Ørjan Kjærstad ønsker velkommen til åpning av Hellestø Arena.

fv. Kjell Jåsund, Eli Hellestø, Dagfinn Danielsen, Helge Haver, Martin Salte og Tom Henning Slethei

Innsatsstatuetten 2021.
Under åpningen benyttet alliansestyret 
anledningen å tildele Innsatsstatuetten for 2021 
til prosjektlederne for bygging av hallen: Helge 
Haver og Martin Salte. Alliansenestleder Livar 
Haga overrakte statuetter og sa bl.a. i talen sin: 

Det er en stor ære og glede å tildele denne 
utmerkelsen til et par som har utfylt hverandre 
på glimrende måte. De har bidratt mye til at vi 
kan stå her i dag foran denne nye fine hallen. 
Helge har vært ivrig oppmann og trener for 
aldersbestemt gutte-fotball lag, og medlem i 
Håndballavdelingen siden 2017 og oppmann 
for håndball-lag G2004 fram til 2021. Martin 
Salte har enda lenger tjenestetid i flere verv: 
Fra Fotball som økonomiansvarlig 2012-15 
og fortsatte deretter i kontrollkomiteen. 
Han har deretter også vært engasjert i 
Håndballavdelingen.
Begge har de foregående år utmerket seg med 
å være byggeledere for vår nye hall, som mange 
vil ha glede av i flere avdelinger. De har tatt 

felles ansvar på passende formalitetsnivå på en 
eksemplarisk måte og opptrådt som et «ekte 
par». Gratulerer med takk for innsats og stort 
bidrag!

Mange små og store Tanangerfolk hadde møtt opp til 
åpningen.
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FRA FOTBALL AV SABINA INCORONATO

Geir Dalheim gikk av styreleder i fotballen 
og lot stafettpinnen gå videre til meg. Jeg vil først og 
fremst starte med å takke Geir for lang innsats og godt 
arbeid for klubben, det har vært veldig verdsatt. Vi er 
flere som har satt pris på arbeidet og engasjementet 
ditt og selv om du ikke er styremedlem lenger så 
håper vi likevel du titter innom en gang iblant. Jeg 
føler på stolthet, entusiasme og glede over å få 
muligheten til å lede Havørn, sammen med styret, 
Mats og Stine. 

Endelig er året i gang og en ny fotball sesong 
står for døren. Noen lag har allerede fått spilt kamper 
i vinterserien og fått en liten smakebit på det som 
venter. Nå gjør vi oss klar til NFF seriespill og det betyr 
mye aktivitet på feltet.

Jeg vil komme med en oppfordring: Kom deg 
på kamp på stadion når anledningen byr seg. Alle 
lagene våre trenger tilskuere for å kunne skape den 
gode stemmingen rundt kamp. Vær med å hei Havørn 
opp og frem.Mats Økland Jellestad har fått en veldig 
bra start på vår egen FFO og barna stortrives. Det er 
mye glede og entusiasme på feltet om dagen og det er 
slik vi liker det. Har du ett barn som ønsker å begynne 
på FFO eller ønsker du kanskje bare litt informasjon? 
Da er du velkommen til å ta kontakt med Mats.

Ellers så ble Havørndagen veldig vellykket for 
vår del. Vi hadde masse besøkende og været viste 
seg fra sin beste side. Morten Jensen hadde med 
seg 3 Viking spillere for anledning og dette var stor 
stas for både store og små. Takk til deg Morten som 
engasjerer deg i klubben og i lokalmiljøet. Det er 
utrolig fint for medlemmene våre å ha lokale helter å 
se opp til.

2022 er Frivillighetens år og dette skal Havørn 
Fotball ha fokus på. Vi skal bruke året til å løfte opp 
alle våre dedikerte frivillige som står på hver dag for at 
barn og unge skal ha en fin treningshverdag i Havørn. 
Vi som klubb er så utrolig heldige som har så mange 
dyktige folk rundt lagene våre og dette skal vi vise at 
vi setter pris på. Fremover skal jeg ut på feltet for å 
bli enda bedre kjent med både lag og støtteapparat 
og ikke minst spillerne. Det er kun sammen vi klarer å 
bygge Havørn.

Jeg gleder meg til seriestart og håper å se 
akkurat DEG på tribunen vår i år.

HAVØRNDAGEN AV KAS

Åpningen av Hellestø Arena ble startskuddet 
for dagen som fortsatte som «Havørndagen». 
Hensikten var å presentere og gi mulighet til alle å 
prøve mest mulig av det som foregår i idrettslaget 
vårt. Hallen var selvfølgelig åpen – og der holdt 
turnere oppvisning i diverse øvelser. I den gamle 
hallen holdt Geir Larsen og Johannes Jåsund åpent 
for de som ville leke seg med håndball, samt teste 
spensten. De som heller ville ta en prat over en kopp 
kaffe og ei kake, hadde god anledning til det i Cafe 
Palle. 

For de som kanskje husker historien 
om navnet til denne kafeen som vi hadde i sist 
nummer, kan vi med glede melde at nå har den 
fått fint navneskilt over inngangsdøra – besørget av 
Havørnveteran pensjonert snekker Tor Sæbø.

Mange gikk ned til stadion, for der hadde 
ingen ringere enn vikingtrener Morten Jensen med 
flere av a-lagsspillerne bl.a Sebastian Sebulonsen 
innfunnet seg. Skuddradaren fikk kjørt seg. Unge 
spillere fikk instruksjon i ballteknikk og samtidig 
sikret seg autograf på treningstøyet sitt og kanskje en 
«selfie».

Mange begeistrede ungdommer sammen med Vikingtopper på besøk.

f.v. Morten Jensen, Sabina Incoronato og Anstein 
Nordhagen.
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FRA HÅNDBALL AV PER HEEN

Årets håndballsesong har også vært preget av 
Covid-19 og diverse restriksjoner, men etter 1.februar 
er vi nå heldigvis tilbake med full aktivitet i regionens 
haller. Vi har et relativt stort etterslep av kamper som 
skal gjennomføres, så denne mai-måneden har det 
vært full gass.

Lørdag 23. april, 1 måned etter at Havørn 
Allianseidrettslag overtok den nye hallen Hellestø 
Arena, ble hallen offisielt åpnet. Flott vær, mye folk og 
stor stas!! Dere kan lese mer om dette et annet sted 
i denne utmerkede blekka - og en skal heller ikke se 
bort fra at en slik Havørndag dukker opp igjen.

I skrivende stund leder også våre herrer 3. 
divisjon - og kampen mot AK 28 søndag 1.mai er noe 
av det mest fantastiske og minnerike undertegnende 
har vært med på i håndballsammenheng. Havørn vant 
27-25 og har pt. 1 poengs margin med 2 kamper igjen. 
Nå skal man ikke foregripe begivenhetene, men det 
er meget store sjanser for at Havørn og Tananger har 
et herrelag i 2.divisjon neste sesong! Hatten av for 
Kristoffer og hans menn.

En tragisk hendelse som har preget Havørn 
Håndball, og J2008 i særdeleshet, var den forferdelig 
triste bortgangen til vår egen spiller Amalie. 
Trener Henning Sola m/resten av støtteapparatet 
arrangerte en verdig minnestund for henne i Café 
Palle. Les minneord for Amalie i denne utgaven av 
Havørnkontakt.

Tilbake til Hellestø Arena. Vi har nå fått et 
praktbygg som vi disponerer helt på egenhånd. Dette 
inkluderer også drift og vedlikehold og vi kommer nok 
til å ha et par tøffe år foran oss sånn rent økonomisk 
før momskompensasjonen kicker inn og vi kan barbere 
bort deler av gjelden (liten inkurie - 1ste strømregning 
ble 5 ganger dyrere enn budsjettert….). Vi har fortsatt 
plenty med plass med tilgjengelig areal for reklame/
eksponering av bedrifter, så her er det bare å kjenne 
sin besøkelsestid. Vi har også godt med plass på vår 
“Millionvegg”, så her er det også full anledning til å 
bli med. Det er bare å scanne QR-koden under med 
mobilkameraet ditt - og vipps, så er du inne på vår 
bestillingsside. Absolutt alle monner drar!

Havørn Håndball har et meget godt samarbeid 
med Sola Kommune og de stiller velvillig med 
vaktmester når vi arrangerer turneringer for de 
aller yngste i hallen - og dette har vi faktisk klart å 
gjennomføre denne sesongen også. Kåre Kjærstad er 
som alltid en selvsagt kandidat her (når han ikke er på 

Kanariøyene og koser seg) og dette setter vi umåtelig 
stor pris på - dette og alt annet han bidrar med i 
Havørn og i bygda vår. Klem fra alle oss, Kåre.

Avslutningsvis må vi selvsagt en tur til innom 
våre uvurderlige trenere og oppmenn - uten disse 
hadde det blitt særdeles lite håndball i Tananger. Vi 
har mange standhaftige gjengangere i denne gjengen 
og vi setter utrolig stor pris på dere alle. Til alle dere 
andre foreldre og foresatte; hvis du blir bedt om et lite 
bidrag i form av en oppmannsjobb eller et annet verv, 
så er det flott om du aksepterer med et rungende JA 
- jobben gjør seg fortsatt ikke selv. Vit også at du vil få 
mange nye venner og bli satt umåtelig pris på - både 
av dine egne håpefulle med lagvenner og av alle oss 
andre med verv i styre & stell i Havørn Håndball!

Helt avslutningsvis ønsker vi å takke samtlige 
av våre støttespillere for sesongen som er gått - både 
til de som har skiltet sitt hengende hallene og til alle 
dere andre. Vel blåst!

FFO OG SPORTSLIG UTV AV MATS JELLESTAD

Havørn FFO har nå vært i gang i ca et halvt år, 
og det har vært en start over all forventning. Det har 
vært en oppstart med mye nytt for barn og voksne, 
endringer underveis og usikkerhet rundt pandemien. 
Heldigvis ser det ut som pandemien nå har stabilisert 
seg og vi har hatt muligheten til å komme 100% i 
gang, samt at vi har begynt å få på plass gode rutiner 
og rammer. Når alt åpnet, fikk vi også muligheten til å 
dele ut brødmat og frukt fra KIWI. Her jobber vi med 
å benytte muligheten til å sosialiseres og få den gode 
samtalen over matbordet. Når det har vært fint vær 
har barna fått kommet i «kiosken» og hentet maten, 
før de setter seg samlet på tribunen og spiser. 

Det er utrolig gøy å jobbe med denne gruppen 
hvor alle barna er så glade i fotball, og ønsker å 
utvikle seg. Samtidig skal det legges til at det er ekstra 
givende å se hvordan barna utvikler seg som personer. 
Fra oppstarten har vi hatt mye fokus på hvordan vi 
ønsker å behandle hverandre, hvordan vi ønsker å 
prate til hverandre og at fotball er et lagspill. Barna 
har blitt flinke til å inkludere alle sammen og unne 
hverandre suksess. 

Som fotballspillere tar barna steg for hver uke 
som går. Vi ønsker å variere mellom å ha treninger 
med mye øvelser, og noen med mye spill. Det viktigste 
for vår del er at alle barn får mest mulig berøringer 
på ballen på hver eneste trening og at det blir lagt til 
rette for å oppleve mestring. I spilløvelsene bruker vi 
ofte 2 fotballer, på den måten er det større mulighet 
for at alle for mer ball-berøringer, og man får virkelig 
utfordret seg på konsentrasjon og kommunikasjon.

Nå ser jeg veldig frem til å arrangere 4 hele 
uker med sommerskole, hvor fotball står i sentrum, 
men med innslag av flere andre idretter. 

Oppdatering fra sportslig utvikler
Det er gledelig for meg å se at så mange 

har returnert til fotballen etter pandemien. Vi har 
endelig fått et juniorlag på plass som blir ledet av Kjell 
Rune Pollen, hvor det har returnert flere spillere fra 
andre klubber for å bidra. På seniornivå har Andreas 
Løvli Krüger dratt med seg en stor gjeng av tidligere 
Havørn-spillere og startet opp MSB. 

På ungdomsnivå har vi startet opp med 
Havørn-Xtra, Dette er treninger hver søndag for alle 
ungdommer mellom 10-15 år som ønsker å utvikle 
seg, viser gode holdninger og innsats på egne lag. 
Disse blir belønnet med en plass på Xtra-treningene. 

Dette blir ledet av meg, Kevin Hodneland, Erik Løland, 
Martijn Henneman og Oliver Ingvarsson. Det er ikke 
hver gang alle klarer å stille så vi får av og til inn noen 
gjestetrenere. Dette skal være en arena hvor vi legger 
til rette for at både spillere og trenere skal oppleve 
mestring og utvikling.

Når det gjelder MSA og KSA så arbeider 
jeg nå for at alle barn og ungdom i klubben får et 
godt forhold til seniorspillerne. Dette gjøres med 
å sette opp tidligere kamper, inkludere barna som 
ballhentere og selgere i kiosken. Seniorspillerne 
har også i oppgave å vise seg som gode forbilder på 
arrangementer som conoco-phillips turneringen, 
fotballskoler og natt-turneringene. På denne måten 
håper vi på å motivere Tananger-barna til at de en 
gang skal spille for MSA eller KSA. Vi har alltid et mål 
om å fylle opp troppene med Tananger-beboere, og 
det er ekstra kjekt med alle som har gått gradene i 
klubben før de debuterer på seniornivå.
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FORTSATT LEDIG PLASS PÅ 
MILLIONVEGGEN. 

(DET ER LOV Å VÆRE LITT UHØYTIDELIG.)
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HÅNDBALL DIV. 
ALDERSBESTEMTE LAG                                   

AV TRENERTEAMET

Vi er nå i sesonginnspurten for vårt guttelag 
født 2006. Sesongen 2021/22 har som vanlig bestått 
av både oppturer og nedturer. Noen av nedturene 
som kan nevnes er sure tap, brukne fingre, skader 
på ankler og brekt arm, mens noen av oppturene er 
glimrende seire og rødspette cup i Danmark. 

Vi har deltatt i regionserie og Gutter 15 A-serie 
02. I regionserien har vi så langt 5 seire, 1 uavgjort og 
8 tap. I serie 02 ender vi mest sannsynlig opp med 1 
eller andre plass på tabellen. Så langt har vi 8 seire, 1 
uavgjort og 2 tap.

Ellers har vi deltatt i Rødspette cup i Danmark 
i påsken.  Dette ble en meget hyggelig tur for 
laget både sportslig og sosialt. I tillegg til oss var 
jentelagene påmeldt i Jenter 14 og 16 års klassen. 
Foreldre og spiller fra alle lag var med å heie når de 
hadde muligheten for dette og vi fikk se mye god 
håndball fra alle lag.

Sportslig sett ble høydepunktet for 
guttelaget at hele fire av våre spillere ble tatt ut for 
å spille landskamp for Norge i turneringen mot et 
sammensatt Dansk/Svensk lag. (Vi må vel nevne at 
vi tapte med 2 mål, men gøy var det likevel). I selve 
turneringen røk vi i B-sluttspillet i 8-dels finalen med 1 
mål for Stenungsunds HK som gikk til finalen.

Fra Rødspættecup 2022.

G2006 lagbilde før første kamp i Hellestø Arena.

MINNEORD AV TRENERTEAMET

Amalie var med i håndballaget J2008 helt fra 
vi startet opp med minihåndball fra første stund. Hun 
var ei helt fantastisk lagvenninne og medmenneske 
som satte alle andre foran seg selv, både på og utenfor 
håndballbanen. Latteren og det fantastiske smilet satt 
alltid løst. Amalie var en leken jente som elsket fart, 
spenning og humor. 

På håndballbanen hadde Amalie en stor 
utvikling og med sin unike venstrearm begynte hun 
etter hvert å bli et problem for de fleste målvaktene. 
Hun ble vår superving. 

Amalie var det vi kaller en mønsterelev i 
håndballmiljøet. Hun var pliktoppfyllende og fylt av 
nestekjærlighet. Savnet etter Amalie er veldig stort og 
akkurat nå klarer vi ikke helt og enda forstå at hun ikke 
lengre er blant oss og at vi ikke skal få treffe henne 
igjen. Vi har fortsatt stunder hvor vi sammen gråter og 
minnes henne, og det skal vi fortsatt gjøre.  

Jentene på laget bestemte seg raskt for 
at vi skulle trykke på Amalie sitt navn på draktene 
våre. Dette gjør at vi fortsatt har Amalie med oss. 
Da vi stod I denne tunge perioden, dukket Norges 
Landslagssjef for kvinnelandslaget, Thorir Hergeirsson, 
overraskende opp på treningen vår en fredag 
ettermiddag like etter Amalies bortgang. Thorir ønsket 
å komme til Jentene så fort som mulig for å treffe dem 
og holde ei lita treningsøkt. Dette for å prøve å gi en 
liten oppmuntring i en tung tid. 

Reaksjonen til jentene når Thorir kom 
overraskende inn på parketten i Tanangerhallen var 
fylt med tårer, smil og alle reaksjoner dere kan tenke 
dere. Dette var utrolig emosjonelt. Thorir snakket 
først litt med jentene før han dro i gang en fantastisk 
kjekk trening. Vi ønsker å sende en stor takk til Thorir, 
for at du gjorde dette mulig og for en fin oppmuntring 
i en tung tid.  

Vi vil også få lov til å takke mor til Amalie, 
Aina, for de årene hun var med som oppdame for 
J2008. Nå skal dagene prøve å normalisere seg igjen, 
men vi vil aldri glemme vår superving og fantastisk 
gode venninne. Amalie – vi savner deg veldig og vi 
lyser fred over ditt minne.

Thorir Hergeirsson kom og trente med oss.
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HAVØRN FRIIDRETT                                 AV RAGNAR BERGHEIM

Det er gledelig å se at mange barn er på 
friidrett og har glede av å gjøre friidrettsrelaterte 
øvelser og aktiviteter. Medlemstallet for Havørn 
Friidrett holder seg stabilt på rundt 100 medlemmer. 
Størst antall medlemmer er det fra 2.kl til 5.kl. Vi har 
ikke merket noe nedgang på medlemstallet på grunn 
av pandemien. Medlemstallet i Havørn Friidrett er 
større enn medlemstallet i Sola Friidrett - og det uten 
å ha gode fasiliteter innendørs og utendørs.

Jærcup 2022
Mest gledelig er det at vi allerede har vært 

med på en del stevner utenfor Tananger, nærmere 
bestemt på Sandnes stadion og Stavanger stadion. 
Den tradisjonsrike Coop Jærcup er for både liten 
og stor. Tirsdag 3.mai stilte litt over 10 utøvere på 
Sandnes stadion, og konkurrerte i 60m hekk, lengde, 
200m og 600m. Dette stevnet var for 10 år og eldre. 
Fra Havørn hadde vi med utøvere fra 10 år til 13 år.

Torsdag 12.mai stilte bortimot 20 barn i 
alderen 5 til 9 år på Sandnes stadion. Dette var et 
myldrestevne, hvor barna gikk fra øvelse til øvelse. 
Her var det 60m, trappeløp, liten ball, langløp og 
lengde. 

Når du leser dette, har sannsynligvis Havørn-
Lekene blitt arrangert.

Søndag 12.juni vil den 2.utgaven av Havørn-

Marlene Kringeland, Eivind Zhang Hagland og Karl Tindeland Nesse. Alle disse løp 60m hekk. Sverre Paulsen hopper langt i lengde. 

lekene bli arrangert på Tananger stadion. Etter 
suksessen i fjor, der ca 80 barn deltok i alderen 6 til 
13 år, har vi som målsetting at vi passerer 100 barn 
på Tananger stadion den 12.juni. Her vil barna løpe 
hekk og 60m, hoppe lengde, kaste liten ball, løpe 
i trappene, støte kule og ha kondisjonsløp. Alle får 
gratis t-skjorte og medalje.

Ved årsmøtet til Havørn Allianseidrettslag 
hadde Havørn Friidrett sendt inn en sak vi ønsket 
vedtatt, nemlig at vi fikk samtykke til å begynne 
planlegging og gjennomføring av oppgradering av 
løpebane på Tananger Stadion. Dette arbeidet er så 
smått startet opp, det vi har engasjert en byggekomite 
som er skal jobbe med prosjektet. Havørn Friidrett har 
ikke erfaring med å bygge noe, men vi “learn as we 
go” som de sier så fint på godt norsk. Vi håper at alle 
støtter oss i den spennende tiden vi har i møte når 
det kommer til stadion. Vi håper dette vil være et løft 
og noe hele bygda vår vil ha glede av. Mer oppdatert 
informasjon kommer forhåpentligvis til neste utgave. 
Vi gleder oss stort til å ta fatt på denne spennende 
utfordringen vi har foran oss.

Hovedtrener Ragnar ønsker hjelp med de 
minste til høsten, spesielt med 1. og 2.klasse. 

Man trenger ikke å kunne friidrett for å ta over 

treneransvaret. Opplæring av Ragnar blir gitt. Man vil 
få en økonomisk kompensasjon for å ha treneransvar. 
Treningene har vært på Tananger Ungdomsskole, i 
hallen. Dette har vært hver mandag, 45 minutter. Ved 
for stor gruppe, har 1. og 2.klasse blitt delt opp. Ta 
kontakt med havorn.friidrett@gmail.com.
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LØPEGRUPPEN AV ERLEND ENGELSGJERD

Tross en tung start på året 2022 med mer 
restriksjoner og nye covid-varianter, så fortsetter 
løpegruppa i Havørn Friidrett å vokse. Vi har nå bikket 
60 medlemmer og har treninger med jevnt og godt 
oppmøte. Vi kjører fellestrening hver onsdag fra kl 
19-20 enten på Tananger Stadion eller en annen plass 
i nærmiljøet, avhengig av hvilke intervaller vi løper. 
Vi varierer mellom diverse lange og korte intervaller, 
motbakke-intervaller og en kombinasjon av disse. 
Tilbudet er én trening i uka og settes opp i Spond i god 
tid før treningen.

I fjor høst inngikk vi også en avtale med 
Trimtex, en produsent av treningstøy i meget høy 
kvalitet. Stoffet er lett og puster godt. Vi har fått vårt 
eget Havørn Friidrett design som vises godt igjen 
når både unge og eldre utøvere er i aksjon. For nye 
medlemmer vil det være mulig å bestille klær til 
høsten igjen.

I forbindelse med Barnas Dag 8. juni skal vi i 
samarbeid med Tananger Treningssenter arrangere 
et mosjonsløp rundt Tananger Ring med start kl 
18:30 – Ringen Rundt. Her har vi målt opp en sløyfe 
på 5km som starter ved Haga skole, rundt Tananger 
ring (mot klokka) og har målgang Tananger Stadion. 
Det blir elektronisk tidtaking, speaker på stadion og 
goodie bag til alle deltakere! Høres dette interessant 

ut? Sjekk ut Havørn Løpegruppe på Facebook eller ta 
kontakt med meg.

For de som liker å trene mot et spesifikt mål, 
så har vi satt opp tre løp i år som vi kommer til å trene 
mot; Stavanger Halvmaraton i august, København 
Halvmaraton i september og 3-sjøers i november. Det 
blir laget et 12-ukers treningsprogram som vil ta for 
seg basisøkter og er for alle medlemmer i løpegruppa 
vår. Medlemmer av Havørn Friidrett får også refundert 
startkontingent med 50 % i løp, enten de er lokale, 
nasjonale eller internasjonale.

Hvem er løpegruppa for? Den er for alle! 
Dette er et lavterskel-tilbud fra Havørn Friidrett for å 
skape noe gøy og sosialt med løpetreningen. Vi har 
medlemmer fra 10-årsalderen opp til 60+ og nivået 
tar for seg hele spekteret. Vi har medlemmer som 
løper 10 km på under 35 minutt, men vi har også 
medlemmer som tar sine første løpesteg i voksen 
alder. Dersom du vil treffe en sosial gjeng hver onsdag, 
meld deg inn i løpegruppa vår på Facebook eller ta 
kontakt med meg.

Fra Solastrandløpet tidligere i sesongen: Mari Tysnes Tunheim og Ole Kristoffer Skofteland.



2322

Sola Trykkeri
& Kopi AS

17. MAI GLIMT AV KAS

Den store dagen for oss alle, var tilbake slik den skal være etter 2 år med pandemi og improvisert feiring. For 
Havørn og de andre frivillige som delte arrangementet på stadion ble dette en svært god dag på alle måter.

Havørns flaggbærere f.v.: Elin Østbø Lunde, Else Johanne Haga, Sissel Slethei, Tom Henning Slethei, Ida Nordeide Slethei, Bente 
Kaarvaag, Toyni Line Bjelland og Tonje Kvammen Doolan.

Havørns fane i toget ble båret av ungdommene Adrian, Sunniva og Arielle, tett fulgt av ledere fra  fotball og håndball.
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DANSEN AV KAS

Dansearrangement rundt på bygdene, har 
vært «historie» i mange år allerede. Nylig var det 
tema som foredrag i Sandnes historielag. Når vi sier 
«dansen», så vet jo selvfølgelig vi som er 60-pluss, hva 
det er, men helt sikre er vi jo ikke om den yngre garde 
vet hva det snakkes om?

Dette tilbakeblikket begynte med at Asbjørn 
Enoksen spurte Dagfinn Danielsen om Havørn hadde 
foto av det gamle idrettshuset i Tananger til låns? 
Det var han og Martin Stangeland som forberedte 
foredraget i Sandnes. De to er kjente lokale band-
musikere fra 60- og 70-tallet her i distriktet. Jo foto 
fikk de selvfølgelig låne. Vi kommer tilbake til mer fra 
foredraget etter hvert. 

Dagfinn forteller at Havørn gjorde det 
svært godt som dansearrangør – spesielt etter 
at det nye idrettshuset stod ferdig på 60-tallet. 
«Tanangerdansen» var et begrep og et av datidens 
virkelige in-steder på lørdagskveldene. Ungdommer 
kom i stort antall fra Stavanger, Randaberg, Sandnes 
og Jæren. Når vi ser inn i Havørnsalen i dag, ser vi at 
scenen er sentral. Slik bygges ikke en gymsal i dag. 
Scene måtte til for at bandet og den nye musikken 
skulle komme til sin rett. Det ble en utrolig stemning 
og et yrende liv. Noe av dette har Per Inge Torkelsen 
ganske morsomt beskrevet i boka….

Det var mye arbeid som skulle til før et 
arrangement. Det måtte annonseres i pressen og 
dugnadsgjeng måtte på plass. Avtale med orkester 
måtte gjøres, politiet varsles og mye mer. På den 
tiden var det ikke noe som hette ambulerende 
skjenkebevillinger, verken i Sola eller andre steder. 
Stavanger og Sandnes var fortsatt avholdsbyer der 
kun noen få hoteller og restauranter skjenket alkohol. 
Dermed ble det «flaska på innerlommen» (eller i 
håndvesken?) som gjaldt. Den fikk ikke lov til å være 
med inn i lokalet, men det var mange gjemmeplasser 
på utsiden. Det ble derfor, naturlig nok, mye «renn» 
ut og inn av dørene. På parkeringsplassvar en mot 
skogen nedover, hadde Ronald Sandbekk egen kiosk 
med salg av varme pølser og brus. Det var ofte utenfor 
her at rivaler som ville ha samme jente kunne barke 
sammen. Det endte som regel godt, men av og til ble 
det tilkalling av cellebil fra Stavner og overnatting i 
arrest. Havørn stilte egne vaktmannskap og i tillegg 
var vi pålagt å betale for vakthold av en eller to 
uniformerte politifolk. Det kunne bli en stri jobb til 

langt utpå natten. Etterpå var det rydding og vask av 
lokalet. 

Det var mange populære orkestre som spilte 
på Tanangerdansen og som vi kunne presentert i  
sider opp og sider ned på. Vi velger å konsentrere oss 
om «Magics», som var utgangspunktet for foredraget. 
(For den spesielt interesserte, kan vi anbefale boka 
«Det gikk på engelsk og norsk» av herrene John Skien, 
Per Inge Torkelsen og Kjetil Wold.) 

Foredraget startet med forandringen i 
ungdomskulturen som skjedde på 60 tallet. Trekkspill 
ble byttet ut med el-gitarer og trommer. Det ble en 
helt annen lyd. Cliff Richard, Elvis Presley og mange, 
mange andre idoler inspirerte unge gutter – og noen 
få jenter, til å starte med eget band. 

Asbjørn Enoksen var fotballspiller på Sola sitt 
A-lag (seinere også formann). Han kunne også spille 
gitar og kom han var kompis med Martin Stangeland 
som også spilte. Far til Martin drev Solaruten den gang 
(som Martin seinere overtok). De fikk med seg Kåre 
Solgård og Arne Martin Tjosevik til å begynne med. 
De fortalte om musikkglede, fest og moro – men også 
om slit og forsakelser. I begynnelsen fikk de låne en av 
Solaruten sine gamle småbusser. Veien var ofte lang 
og lokalene små og gamle, men de hadde en sjarm 
som må oppleves. Orkestrene byttet ofte medlemmer 
av forskjellige grunner. Alle i «Magics», ble på et 
tidspunkt innkalt til militærtjeneste samtidig, bortsett 
fra Martin. Han gikk da over til Stavangerbandet 
«Starfighters». De la stor vekt på å være stilige på 
scenen og skiftet ofte antrekk mellom settene. 

Dansen var en stor epoke, både for 
idrettslagene rundtomkring og for orkestrene. 
Hva var det som gjorde at den tok slutt egentlig? 
Foredragsholderne klarte lage et humoristisk svar 
på spørsmålet, da de visste at Dagfinn Danielsen 
(pensjonert fra ligningskontoret) satt i salen. Det var 
selvfølgelig andre grunner enn økonomi og skattekrav. 
Disko-feberen var på full innmarsj på 80-tallet og mye 
annet. For Havørn og andre idrettslag kom det nye 
muligheter etter at «oljå» kom inn med full tyngde 
og begrepet «sponsor» ble viktig å kunne mye om. 
Kanskje skriver vi litt om det i kommende nummer av 
HK. Noen år senere, men litt helter fremdeles. F.v. Martin Stangeland, Asbjørn Enoksen, Terje Skår, Magne Heigre og Lauritz 

Engelsvoll

Magics anno 1965 f.v. Kåre Solgård, Asbjørn Enoksen, Arne Martin Tjosevik (trommer) og Martin Stangeland
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Tananger hagelag, Terapiponnier (kjøre kjerre), 
og fotball skuddradar. 

• Ellers er Kystkultursamlingen åpen med kaffe og 
fri adgang, samt båttur til indre havn. 

• Sportsbil, Veteran og MC utstilling 10.00-14.00. 
Havnelangs, guided tur til Risavik havn 11.00-
13.00. 

Småbedrifts – og Håndverk & kunst messe i storteltet 
på gamle buss tomta 10.00-14.00.

Indre havn kl. 10.30 – 15.00

Litt av det som er på programmet: Salgs- og 
utstillingsboder, Sola Brass, tale av Ordfører Tom 
Henning Slethei, popartist Juliane Lind, tale av Helge 
Figved (Lions) og utdeling av Tananger Losen. Sola 
Taekwon-do club, Tananger Skolekorps & Tananger 
Blæsen, Søemandsforenings Shantygruppe og 
Rogaland Politihundelag. Elisabåt/Redningsselskapet, 
hoppeslott, sjøballonger, ansiktsmaling, (Lions stand)
Kanopadling og jolle seiling ved speider naustet

Kl. 14.15 “Ta sjansen” 

BRYGGEDANS kl. 19.30 - 00.30 

Happy Hour kl. 19.30-20.30 

Tjue Kilo Skjegg spiller rå rock inspirert av alt fra 
sjømannsviser til hardrock.
 
The Rocky Bianco Band spiller kjente coverlåter 
fra 80-tallets disko til dagens mest populære låter. 
Aldersgrense 21 år. Salg av mat og drikke. Begrenset 
antall plasser. Pris: 250,- tom 4. juni og 300,- etter den 
dato. Forhåndssalg hos goticket.no

SØNDAG 12. juni 

• Friluftsgudstjeneste Krabbavigå Jåsund kl. 11 
• Havørn Lekene Tananger Stadion kl. 12
• Tanangermarsjen Tananger hallen 12-18 

Se hele programmet: Tanangerdagene.no

FASTE AKTIVITETER I TANANGER KIRKE
KNØTTETREFFEN - Åpen Barnehage 
m/babysang og småbarnsang

Mandag kl. 09:30 – 13:00 og 
Torsdag kl. 09:30 – 12:30

SØNDAGSSKOLEN 0-12 år Søndager kl. 11:00

TANANGER BARNEKOR  4-8 år Torsdag kl. 17:30 – 18:15

JESHA, klubb for  5-7.klasse Fredager kl. 18:00 - 20:00

ENTER - ungdomsklubb fra 8.klasse Fredag kl. 20:00 - 23:00

TREFFEN - klubb for 
utviklingshemmede Fredager kl. 18:00 – 19:30

SPRÅKKAFÈ for damer Onsdager kl. 17:30 – 19:00

TANANGER GOSPEL Tirsdager kl. 19:00 – 21:15

BIBELDYKK Mandager kl. 20:00 - 21:00

BØNNESAMLING Mandager kl. 20:00 - 21:00

Se mer informasjon på 
www.tanangermenighet.no

Velkommen til gudstjeneste i Tananger kirke søndag kl. 11.00

TANANGER MENIGHET
Los gjennom livet

LIONS AV STEINAR BAKKE

I år har vi i Tananger Lions den store glede å invitere 
alle i Tananger og omkrets til noen uforglemmelige 
Tanangerdager. I 2020 skulle vi ha hatt 30 års 
jubileum for Tanangerdagene, men på grunn av 
korona ble alt utsatt til i år. Så nå feirer vi 30 års 
jubileum – i tillegg er dette frivillighetens år – så vi 
slår virkelig på stortrommene. I år blir det det største 
og mest innholdsrike Tanangerdagene i historien. 
Kom alle samme og vær med på feiringen. Nedenfor 
er ett lite utklipp av det som skjer:

Onsdag 8. juni kl. 16.30 er det Barnas Dag

Som vanlig er det på TUS med hoppeslott, 
ansiktsmaling, aktiviteter, hobbylaging mm. Stafett 
mellom Haga og Storevarden skole. Kanonballkamp 
mellom lærerne på Haga og Storevarden 
skole. RaySpeedy - tryllekunstner, Tullebukk og 
Balongskulptør. Salg av mat og drikke. Ringen rundt 
starter kl 18.30.

Torsdag 9. juni kl. 19, Kulturkveld i kirken

Britt-Synnøve Johansen 
«Ballader og Grimascher» 
Kåseri av: Sven Egil Omdal “Sykehushistorien; fra igler 
til kikkhull”. Servering av kaffe og kaker. Forhåndssalg 
hos goticket.no.

Fredag 10. juni kl. 19.00 - 01.30 Blueskonsert på 
Ørnabergtunet 

The Henchmen feat. Eric Slim Zahl. Forhåndssalg hos 
goticket.no.

QUIZ & BINGO Kystkultursamlingen 19.00.

Lørdag 11. juni er den absolutt store dagen

Merk – merk her starter vi dagen med gratis frokost 
ved Midgardsparken kl 09.00-10.00 (Ikke i indre havn 
som tidligere år). Ove Rocketroll kommer kl. 10.00. 
Alle butikkene har gode tilbud og Solateddy kommer 
også. 

• Cruising & Burning – Rog. AmCar 10.30-12.30. 
• I Torkelparken mellom 10.00 - 14.00 vil dere finne 
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ÅRSMØTENE AV KAS

Disse møtene kommer vi ikke utenom. Spesielt 
når det gjelder å få valgt inn nye kvinner og menn som 
kan si seg villig å bidra i styre og stell. Vi har vært i kontakt 
med valgkomiteene, og årets situasjon kan vel i korthet 
karakteriseres som et normalår – dvs. like vanskelig som 
det pleier. Men heldigvis så har vi absolutt gode folk som 
gjør at Havørn er oppe og går, også i inneværende år. 

I Alliansestyret ble det Kjeld Madsen byttet 
med Erlend Engelsgjerd og sistnevnte er også nestleder 
i friidrettstyret. Toyni Line Bjelland fikk avløsing av Tonje 
Kvammen Doolan. Hennes funksjon har vært å lede 17. 
mai komiteen i år. Kontrollkomiteen (tidligere revisor), 
har nå en ny og mer omfattende oppgave i forhold til NIFs 
lovnorm. Den består nå av Magnar Mæland og Ina Engevik 
med May Kristin Jåsund som vara. Gode folk å forholde 
seg til, dersom noe bør varsles. Ellers god kontinuitet 
med Ørjan Kjærstad på topp, Livar Haga, Robert Sæbø og 
ikke minste stayeren Lisbeth Nordhagen som passer på 
pengene (i tillegg til håndball sine). Vi tror dette laget er 
godt rustet til å styre felleskapet i Havørn på en god måte. 
Vi skulle gjerne hatt et samlebilde av hele laget, men det 
har ikke lykkes denne gangen heller.

Friidrett hadde årsmøte den 8. mars og 
redaktøren var på besøk i Storevarden skoles lokaler og 
fikk, som seg hør og bør, tatt et foto av nytt styre. Også her 
god kontinuitet med Stine Finnesand som ubestridt leder 
og Erlend Engelsgjerd som nestleder. Med seg på laget har 
de Robert Sandslett, friidrettsveteranen Erik Kringeland og 
interessant nykommer Tomas Bolme med bakgrunn i flere 
idretter og som allerede også hjelper til med innebandyen.      

Hos fotball ble det ny leder, da Geir Dalheim 
på forhånd hadde meldt fra om sin avgang og Sabina 
Inocoronato ble den som overtok. Hun har allerede en 
tid bak seg i styret, og har til nå gjort en kjempejobb med 
jentesatsingen i fotball, men nå blir det mer. Nye i styret 
er: Daniel Aurtun, Zekrija Hashani og Charlotte Bjørnvik. 
Nestleder Roger Kilvær, Frode Alvheim, Lars uthus og Odd 
Inge Nordthun fortsetter som før.

Årsmøtet i Havørn Håndball ble avholdt mandag 7. 
mars kl. 1900. Ingen utskiftninger i det sittende styret, men 
Hege Merete Hodneland kommer inn som nytt medlem 
i valgkomitéen. Styret i Havørn Håndball ser dermed slik 
ut for sesongen 2022/23: Leder Per Heen, nestleder Tora 
Haukalid, kasserer Lisbeth Nordhagen, Marianne Oppheim 
og Andre Foldøy.

Hos Gym. og Turn fortsetter også det samme 
styret som var i 2021.

Friidrett styret: F.v. Erlend Engelsgjerd, Stine Finnesand, 
Thomas Bolme og Erik Kringeland (Robert Sandslett var 
ikke tilstede).

Geir Dalheim fikk velfortjent ros for arbeidet han har gjort 
i Fotballstyret.

HAVØRNGLIMT                  AV KAS

Cafe Palle 
Forrige nummer hadde vi en artikkel om 

hvordan Cafe Palle fikk navnet sitt. Mange har 
etterlyst navneskilt over inngangsdøren. Det er nå 
på plass takket være Havørnveteran og pensjonert 
snekker Tor Sæbø.

Årets Havørn 2021 (MSA)
Som seg hør og bør på årets første 

hjemmekamp den 28. april, var det utmerkelse til 
fjorårets beste spiller. Supporterklubbens Anstein 
Nordhagen var på plass og kunne gratulere Vegard 
Olsen med utmerkelsen «årets Havørn» 2021. Like 
etterpå var seriekampen som var mot Siddis. Den 
endte dessverre med tap 0-3. Pr. dags dato ligger laget 
ikke helt godt an i sin divisjon og vi kommer tilbake 
med mer om det i neste nummer. Uansett: De beste 
gratulasjoner til Vegard!

Tor med hammaren.
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INNEBANDY AV LIVAR HAGA

Nå har innebandy fått en ny vår! Thomas Bolme som 
er far til elev på Storevarden skole tok kontakt og sammen 
med noen av de som har trent tidligere har vi begynt å trene 
igjen på TUS onsdager kl.17 -19. Han representerte oss på 
Storevardens «Åpen dag» 26. mars og sonderte interesse 
fra flere om å begynne. Som skrevet tidligere så har også 
andre foreldre tatt kontakt. Vi planlegger nå å gjenetablere 
regelmessige treninger for 1. – 3.klassinger fra høsten og 
oppfordrer interesserte til å ta kontakt.

I forbindelse med gjenoppstart av innebandy i 2017 
ble 2 nye lag etablert. Det bestod av ca. 20 spillere født i 
2008, ‘09 og ’10. I en periode var vi enda flere, men noen 
sluttet igjen i løpet av sesongen, mens nye 1.klassinger 
begynte. Naturlig nok passet ikke innebandy for alle, så noen 
kom kun få ganger, mens andre ble hel-tent og fortsetter 
med sterkt engasjement. Mange viste stor entusiasme og 
det gikk til tider hett for seg både på trening og kamper. Etter 
sommeren fortsatte vi med mye god aktivitet, men dessverre 
med færre deltakere. Dette hadde flere årsaker, både at 
hovedtrener Tor Einar var i militæret og at spillere forsøkte 
seg på andre idretter, eller konsentrerer seg om færre etter å 
ha trent innebandy i tillegg til andre. En hard kjerne holdt det 
likevel gående, delvis i håp og forventning om at både noen 
av disse kommer tilbake samt at flere 1.klassinger begynner 
å trene innebandy. Gruppen er derved utvidet til 1-6.klasse. 
Vi trente onsdager fra kl.17 til 19, hvis mange er interessert 
og det er hensiktsmessig å dele i 2 grupper så trente de 
yngste ca.1 time først og så følger de eldre deretter, gjerne 
en periode sammen.

Hovedtrener Tor Einar var tilbake forrige vinter og 
«16+»-gruppa trente da igjen mandagskvelder kl.19.30-21 
på TUS. Nå er han som hoved-entusiast bortreist på skole 
og selv om det er andre som kan lede treningene så blir 
det færre og sjeldnere. Dersom du vil finne ut om dette 
er noe for deg, så kontakt Tor Einar på 40281157 eller 
toreinarlunde@outlook.com , eller meg. Vi er tildelt halltid 
primært på TUS. Dette betyr i alle fall at vi nå kan tilby 
innebandyaktiviteter til bredere aldersgrupper. Dess flere 
som deltar jo bedre tider. I fjor vår ble treningstid i andre 
grener som våre spillere deltar på endret så da måtte vi finne 
alternativ og da var det godt at det var ledig tid i Havørn-
salen. Sesongen da ble jo ellers forkortet pga begrensninger 
ifm COVID19-situasjonen. Sesongen ’20 – ’21 ble naturligvis 
også begrenset.

Tor Einar har pga skolegang ikke kapasitet til å 
påta seg hovedtrenerrollen igjen enda, så vi er fremdeles 
avhengig av at foreldre / pårørende tar ansvar og blir med 
og leder treningene, i alle fall dersom vi skal ha trening hver 
uke. De som vil prøve seg trenger ikke kjøpe utstyr først, for 
vi har noe for utlån til de finner ut om de vil fortsette og da 
kan kjøpe selv. 

Flere av de eldste har i pandemiperioden begynt 
med andre aktiviteter så det har vist seg tregt å komme i 

gang igjen etter at aktiviteter kan normaliseres etter COVID. 
Flere av kjernespillerne sliter bl a med belastningstilstand 
typisk forbigående i 8 - 12 årsalder. Men minst 3 foreldre 
har tatt kontakt for å prøve å komme i gang med 
treningsaktiviteter for i alle fall spillere fra 1.-3. klasse. De 
undersøker med klassekamerater på skolene om det er flere 
som er interessert slik at vi kan få en passende stor gruppe. 
Dersom du selv, eller kjenner noen i denne aldersgruppen 
som kan være interessert i å trene, eller ungdommer, som 
kan være interessert i å trene eller lede innebandy, så 
kontakt Thomas Bolme thomasbolme@getmail.no &/ M# 
40845238 eller meg Livar på LivarHaga@gmail.com &/ M# 
93482586.

Vi vil spesielt oppfordre de som har barn i 1. – 6. 
klasse til å komme og prøve innebandy, så dersom du 
kjenner noen, så oppmuntre dem til å komme, samt dere 
andre som har barn i aldersgruppa fra 1 til 6.klasse, ta 
kontakt med meg for å avklare om vi i vinter/vår fortsetter 
med trening på TUS onsdager kl.17, inngang og garderobe 
ved svømmehallen, eller om vi endrer tid/sted. Hvis det 
kommer flere enn de som hensiktsmessig bør trene samtidig, 
så vil vi dele opp i 1-3.klasse og 4-6.klasse. Eldre har 
treningstid mandager kl.20.

Oppdateringer vil komme i neste nummer &/ på FB 
(Facebook) når endringer eller nyheter. 

For Havørn Innebandygruppe: Tor Einar Lunde 
for de eldre «16+», & for de yngre. Foreløpig konstituert 
gruppeleder: Livar Haga, N-Leder Havørn Allianseidrettslag

1.Tananger Sjøspeidergruppe ble startet allerede i 1973 og er åpen for gut-
ter og jenter fra 1. klasse og oppover. Det er ca 250 medlemmer.  Gruppen 
disponerer speiderhuset (det gamle bedehuset) og Krabbekroken (den gamle 
barnehagen i Havnealleen) og har et naust i Havnevegen der også båtene 
våre ligger fortøyd/lagret.
I vinterhalvåret blir det drevet ordinær speiding, mens det fra påske til høst-
ferie fokuseres på opplæring av båter.  De yngste starter opp med kanoer, så 
A-joller, Askeladd, Maxi for å ende opp som skipper på Makrellen når de har 
fått nok erfaring og alder.
Les mer på www.1tanangersjo.no der det er mulig å søke om plass.
Bever  1.-2. klasse Alt. Mandag/onsdag 1700-1830
Småspeider 3.-4. klasse Alt. Tirsdag/torsdag 1700-1830
Stifinner 5.-7. klasse Alt. Onsdag/torsdag 1830-2000
Vandrer 8.-10. klasse Alt. Onsdag/torsdag 1830-2030
Rovere  Videregående Mandager
Aktiviteter og turer både til sjøs og til lands hele året.
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KIWI PLUSS
BONUS

på all fersk frukt og grønt!

Bli KIWI PLUSS- og Trumf-kunde og få 

Velkommen til KIWI Tananger
– Stolt sponsor av Havørn Fotball!

Tananger Skolekorps

Liker du: musikk, ha det gøy sammen med andre, lære noe du har glede av resten av livet, reise på turer i inn- og 
utland, vise frem det du kan og samtidig spre glede til andre, da er korps noe for deg!

Litt kort om oss:
Tananger Skolekorps fyller 40 år i 2014.  I dag har vi ca. 50  aktive og �inke musikanter fordelt på et senior-, et junior 
korps og en aspirantgruppe. Miljøet i korpset er meget godt, noe det høye medlemstallet er et godt bevis på. Barn 
og ungdom i alder fra 9 til 19 trives godt sammen med sine dyktige instruktører. Hos oss er det ingen reservebenk, 
alle er med på laget og bidrar med sitt instrument. Vi øver 2 ganger per uke for å bli stadig bedre.  Vi deltar i både 
lokale og nasjonale mesterskap, og  har oppnådd resultater vi er mektig stolt over. Vi legger også vekt på å være til 
glede og nytte i nærmiljøet, og deltar på de �este større arrangementer i Tananger. Vi spiller det meste, fra ’seriøst’ til 
’heavy’, spilleglede og engasjement er verdier vi setter pris på.

Myten om at korps er endeløse kakelotteri og dugnader med lav avkastning vil vi avlive. Det ER dyrt å drive et aktivt 
korps som vårt, men vi har en langsiktig og bærekraftig økonomi takket være god støtte fra Tanangers befolkning 
ved juletresalget, julelys og påskelotteri. Vi har også noen gode sponsorer som bidrar til at budsjettet går i balanse, 
det er �ott at næringslivet i Tananger setter pris på korpset.

Så, høres dette interessant ut, kom oppom Tananger Kulturstasjon en tirsdag eller torsdag kveld, eller ta kontakt via 
epost : tskpost@gmail.com

Korps e kjekt!!

Tananger Skolekorps  ble stiftet i 1974.  Hovedddirigent i dag er Gwyn Evans. 
Korpset har  ca. 50  aktive  musikanter fordelt på Hovedkorps, Junior korps og 
aspirantgruppe. Miljøet i korpset er meget godt!  Barn og ungdom i alder fra 9 til 
19 trives godt med hverandre og sammen med våre dyktige instruktører. 
Hos oss er det ingen reservebenk, heller ingen gutte og jentelag.  Alle spiller på 
samme lag og alle er like viktige for laget. Vi øver 2 ganger i uken og vi deltar 
både i lokale og nasjonale mesterskap hvor vi har mange gode resultater å vise 
til. Vi prøver også å vise igjen på arrangementer i Tananger. De fleste forbinder 
oss med 17. mai, men 17. mai og marsjer er en svært liten del av det vi driver 
med. Vi spiller det meste fra ’seriøst’ til ’heavy’..

Høres det interessant ut? Kom innom Tananger Kulturstasjon en tirsdag eller 
torsdag kveld, eller ta kontakt via epost : tskpost@gmail.com 

Korps e kjekt!! 
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HUMORSTAFETTEN

Roger skulle begynne som ny klasse-
forstander i ungdomskolen. Som 
ihuga Viking supporter spurte Roger 
klassen sin om at de som var Viking 
spupportere skulle rekke opp hånda. 
Samtlige elever rakk opp hånda 
utenom Roy. Roger ble litt småirritert 
og spurte hvilket lag Roy heiet på. FK 
Haugesund! – svarte han. Roger lurte 
selvfølgelig på hvorfor det? Jo, det 
var fordi både faren og moren heiet 
på de. Men du trenger vel ikke alltid 
å gjøre som far og mor sa Roger. Hva 
hvis din far f.eks. var biltyv og din 
mor narkoman? Hvilket lag ville du da 
heiet på?

Roy smilte og sa, da ville jeg fremde-
les vært FK Haugesund supporter.

Sender stafettpinnen videre til Bent 
Ove Larsen, mvh Febba. 

Vår venninne Sidsel Vistnes sendte 
oss denne snapchatten forleden 
og lurte på om noen kjente igjen 
herremannen bak henne? Hun var 
med og serverte i konfirmasjon i 
Havørnhuset og oppdaget plutselig 
en skøytestjerne fra -60 fra tallet, Per 
Ivar Moe. Vi bør nevne at han ble 
sølv vinner i OL i Insbruck 1964 og 
verdensmester allround i 1965 pluss 
mye mer. Herved notert i gjesteboka.
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DEN NESTE EKOFISK-
GENERASJONEN
ConocoPhillips gjorde det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel 
for over 50 år siden.

Vi fortsetter vårt fokus på teknologiutvikling, innovasjon og ringvirkninger 
for å sikre bærekraftig verdiskaping de neste tiårene.

Våre 1800 medarbeidere i Norge og 200 medarbeidere i Storbritannia 
er vår viktigste ressurs for å nå vår visjon – først og sist på norsk sokkel.

conocophillips.no
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