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REDAKSJONELT SAGT AV KAS

Kjære leser!
En stund var vi ikke helt sikre på om 

det ble noe Havørnkontakt denne gangen. 
Pandemirestriksjoner store deler av halvåret har satt 
sitt preg på både idrettslig og administrativ aktivitet i 
Havørn. Konklusjonen ble at det kanskje er viktigere 
nå enn noen gang å ha en kontakt (i dobbel forstand) 
ut til Tanangers befolkning. 

I starten av produksjonen trodde jeg, det 
kanskje ikke var så mye å berette om, men der tok jeg 
feil… Mer en vanlig med både foto og tekst, så takk til 
dere som satte av tid og bidro! 

Vi fortsetter der vi slapp til jul med den 
tradisjonelle juleavslutningen til Turnen. I den 
anledning er det spreke voksne gymnaster som pryder 
framsiden av bladet med denne gangen. Noen av 
disse har vært vekke fra turn opptatt med familie og 
unger. At de får tid til litt turn igjen er jo kjempebra!

«Nå er det Tananger sin tur», er hovedsaken 
og en oppfølger fra forrige nummer. Da var 
politikere på befaring/stemmesanking i forkant av 
kommunevalget sist høst. Alle var enige om at mye av 
idrettsanleggene i Tananger er loslitt og mangelfulle. 
Vi fikk oppbakking fra Solabladet og det ble en sak folk 
snakket om. Hva skjer videre? Mye er opp til oss selv. 
Havørn har flinke og initiativrike ledere som vil mye. 
Beliggenhet, innhold, prosjektering og finansiering. 
Ingenting er helt umulig. Vi får smakebiter i dette 
bladet, fra flere hold. Klarer vi å være samstemte? Det 
må vi håpe. 

Det er dugnadsinnsats som bærer et 
idrettslag, både under utbygging og vedlikehold av 
anlegg. Denne gang har vi to artikler om dugnadsfolk. 
Det er folk som ikke sitter med hendene i fanget og 
venter på at kommunen skal ordne opp, men får ting 
gjort. Her handler det om opp pussing i Havørnhuset 
og reparasjon av grøfter på stadion. 

Vi har gleden av å presentere og gratulere to 
av håndballens beste dugnadsfolk gjennom mange 
år: ekteparet Anne Lise og Geir Atle Larsen. Den 5. 
mars besluttet et enstemmig alliansestyre at de skulle 
utpekes til æresmedlemmer i Havørn. Det synes vi i 
redaksjonen er veldig hyggelig å kunne fortelle. Det 
skulle egentlig vært en hemmelighet fram til ordinært 
årsmøte i Havørn-alliansen, som pandemirestriksjoner 
nå har utsatt. Vi syntes ikke det var noen grunn til å 
utsette denne – så her er den!

Pandemien har gjort at kjekke Tananger-
arrangement må avlyses, mens andre står på «vent». 
Dette bladet har vanligvis annonsert Tanangerdager, 
Rott rock og Oktoberfest. Tanangerdager blir det ikke, 
og trolig heller ikke de to andre arrangementene 
heller. Det blir vanskelig å invitere flest mulig folk, 
og samtidig opplyse at minst mulig bør komme... 
ConocoPhillips turneringen sin skjebne avgjøres i 
løpet av sommerferien. 

Ellers inneholder bladet minneord om Inge 
Asbjørnsen, en markant Havørn mann, som døde 
7. mars. Videre innlegg fra flere aldersbestemte 
håndball-lag som forteller om sin aktivitet, en litt 
spesiell «landskamp», et honorært lederstipend og 
sist, men ikke minst: Vitsestafetten!

Havørnkontakt ønsker alle sine lesere en god 
og sommer!

Kjell Arne Slethei, redaktør
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Årets første utgivelse av Havørn Kontakt. 
Normalt sett på denne tiden av året er jeg 
overbegeistra over sesong-oppstart. Jeg skulle 
skrevet om masse unger, liv og røre på anlegget vårt 
på Tananger Stadion. Om herrelaget som topper 
tabellen i 5. divisjon, og om damelaget som har 
hatt århundres beste sesongstart, og som “sudra” 
jentene fra Sørabygdå i et etterlengtet nabooppgjør. 
Slik er det dessverre ikke. Våren har vært preget av 
stengte fotballbaner, sosial distansering og forbud 
mot felles-treninger. Og selv om vi nå så smått har 
kommet i gang med treninger igjen, er det nok mange 
som savner å kunne spille “skikkelig” fotball. For 
fotball er viktig! For de fleste er fotballen en kjekk 
fritidsaktivitet hvor de kan treffe venner, trene, spille 
fotball og ha det gøy. For noen er selve treningen det 
aller viktigste, de vil og skal bli best. Men for enkelte 
kan det bety så mye, mye mer enn bare trening. For 
noen barn og unge er fotballen fristedet i hverdagen. 
Fristedet hvor de for en liten stund, et par dager i 
uken, kan komme ut og være fri fra tøffe situasjoner 
hjemme eller vonde tanker. Situasjonen vi er inne i 
denne våren er ekstra vanskelig for noen. Det er fint 
at vi nå kan gi dem tilbudet om fotballtrening igjen, en 
liten fristund, sammen med venner og trygge voksne 
på fotballbanen. Uansett motivasjon for treningen, 
fotballen er viktig!

Korona-situasjonen har ikke bare preget selve 
aktiviteten på fotballbanen, flere av våre planlagte 
arrangement og møter har blitt utsatt eller avlyst, og 
investeringer har blitt satt på vent. Når det er sagt 
fikk vi gjennomført oppussingen av Havørnhuset 
tidligere i år. Hele hovedetasjen er renovert, og står nå 
klar til å huse kjekke arrangementer for medlemmer 
og leietakere når vi igjen kan åpne klubbhuset, 
forhåpentligvis etter sommeren.

Vi fikk også gjennomført årsmøtet vårt, 
akkurat i tide før den sosiale distanseringen satte inn 
for fullt. Hele 5 nye styremedlemmer ble valgt inn 
og er klare for å gjøre en innsats for Havørn Fotball. 
Vi ønsker dem velkommen og gleder oss til å kunne 
møtes igjen på Havørnhuset og jobbe sammen med 
fremtidige arrangementer og prosjekter for klubben.

Til slutt vil jeg berømme spillere og 
støtteapparat for innsatsen i denne utfordrende tiden. 
Regler og forbud blir respektert og fulgt, og det har 
vært, og er, en fantastisk innsats og velvilje blant våre 

medlemmer i denne store nasjonale dugnaden. Takk 
for det.

Jeg vil med dette ønske våre medlemmer, 
støtteapparat, samarbeidspartnere, og alle Tananger-
buer forøvrig, en riktig god sommer!

Heia Havørn.

Fotballhilsen fra Stine

DAGLIG LEDER HAR ORDET AV STINE ÆRESMEDLEMMER AV KAS

I alliansen sitt styremøte den 5. mars, ble 
Anne Lise Stai Larsen og Geir Atle Larsen utnevnt 
til æresmedlemmer i Havørn. Det var kommet inn 
forslag fra forskjellig hold denne gangen. På grunn av 
pandemirestriksjoner og ikke avholdt allianseårsmøte, 
har det ikke vært anledning å få overrakt verken 
diplom eller medaljer. Det får vente til en bedre 
anledning, men Havørnkontakt har i alle fall gleden av 
å kunne fortelle det nå!

Det er første gang et ektepar får utmerkelsene 
samlet. Det det er fordi at grunnlaget for avgjørelsen 
mye ligger i hele Larsen-familiens engasjement i 
Havørn håndball. 

De to har flere ganger, hver for seg, gjort 
seg bemerket opp gjennom årene og vi gjør derfor 
følgende oppsummering:   

Anne Lise Stai Larsen (f. 02 11 70)
Særdeles aktivt medlem gjennom 31 

år i Havørn – både som håndballspiller, trener, 
styremedlem og «alltmuligkvinne». Spiller og trener 
på div. dame- og aldersbestemte lag i en år-rekke. 
De siste årene har hun vært mest «altmuligkvinne» 
og har vært en viktig brikke i å få ting til å gå 
rundt i Havørn håndball. Spesielt må her nevnes 
kafeteriadriften, som hun nærmest har hatt som sitt 
andre hjem de siste årene. I 2010 fikk hun alliansen 
sin innsatsstatuett.

Geir Atle Larsen (f. 24 06 67) 
Spilte på gutter 16 da Tanangerhallen ble 

tatt i bruk i 1984. I oppstarten var det sterkt behov 
for trenere. Det ble kursing og allerede fra da av 
ble han både spiller og trener. Hans medlemskap er 
beregnet til 35 år, kun avbrutt av et par år i Tananger 
I.L., som eksisterte på 80- tallet. Geir Atle har sin 
karakteristiske, og ikke helt lydløse stil. Når en først 
blir vant til den, forstår en hva som ellers bor i ham. 
Trenere har kommet og gått i Havørn håndball. Det 
som særpreger Geir – er at han aldri har gått. Han har 
hatt sine faste lag og når det har vært krise, har han 
alltid steppet inn og funnet til en løsning.

Generelt om æresmedlemmene i Havørn

Havørn Allianseidrettslag har 9 
æresmedlemmer, derav 6 nålevende (Kjell Jåsund i 
1984, Dagfinn Danielsen i 1991, Vigdis Gabrielsen i 
2000, Jan Nilsen i 2004, Anstein Nordhagen i 2016 og 
Kåre Kjærstad i 2016). 

Vi har statutter for tildeling av æresmedaljen 
som sier: «Denne påskjønnelsen er lagets høyeste 
utmerkelse, og utdeles til den person som blir utnevnt 
til æresmedlem av laget. For å bli æresmedlem må en 
ha utmerket seg aktivt for laget i mange år. Forslag 
på æresmedlem kan stilles av alle medlemmer innen 
laget og sendes til hovedstyret som kan avgjøre 
utdelingen med et enstemmig vedtak, ellers må 
førstkommende årsmøte ta den endelige avgjørelsen. 
Utdelingen foretas på årsfesten eller på lagets 
årsmøte»
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FRA ALLIANSELEDER AV OLE-JØRGEN ØSTENSEN

Hele Norge har vært med på tidenes dugnad 
for å stanse pandemien som har vært forårsaket av 
Covid - 19 viruset. Idretten har tatt sin del av ansvaret 
for å redusere smittespredningen. Takk til alle som 
har bidratt i denne nasjonale dugnaden for å stoppe 
viruset!

I kontrollerte former vil nå det sportslige 
tilbudet starte opp igjen. Vi ser fram til det! Likevel er 
det grunn til å minne om at smitten kan blomstre opp 
igjen når restriksjonene reduseres, og at viruset kan 
ramme flere av oss på nytt.

I tillegg til at all organisert idrett ble stengt 
ned, rammet pandemien også alliansen sitt planlagte 
«hovedårsmøte». Det måtte utsettes med foreløpig 
frist til 15. juni. Vi har nå lov til å ha møter med 
inntil 50 personer, dog med visse restriksjoner. Vi 
planlegger å gjennomføre årsmøtet innen midten av 
juni. Kunngjøring om dato vil komme blant annet i 
Solabladet.”

Opprustningen av løpebanen på Tananger 
stadion er godt i gang. Ny drenering er på plass, og 
løpebanen i svingene er under opparbeidelse. Noe 
masse skal også legges ut. For friidretten er dette godt 
nytt, men også for alle andre som bruker anlegget til å 
mosjonere. Blir det midler til overs, står lengdegropa 
for tur til å bli oppgradert.

Men det skjer mye annet spennende også. 
På kort sikt en ny treningsflate for håndballen, og på 
litt lengre sikt, et anlegg som fotballen håper på å få 
realisert. “Tananger Arena” kan bli et flerbruksanlegg 
som tilbyr et variert sportslig tilbud. Friidretten har 
også signalisert ønske om fast dekke på løpebanen på 
Tananger stadion.

Realiseringen vil gi nye tilbud til skoler, 
barnehager og SFO. Breddeidrett, folkehelse, sosial 
samlingsplass og et viktig bidrag til å skape gode 
oppvekstmiljøer: Alt blir ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer for barn og unges oppvekstvilkår. I den andre 
enden av skalaen: en raskt voksende garde av godt 
voksne som kan tilbys trening og trimtilbud for å ta 
vare på helsa, forebygge sosial isolasjon og gi økt 
livskvalitet i mange år ekstra. Investeringer her vil 
kunne spare millionbeløp årlig på helsebudsjettene. 

Store utbyggingsprosjekter gjør at Tanangers 
befolkning øker raskt i årene som kommer. Havørn 
er beredt til å bidra med å øke kapasiteten på 
treningsfeltet for å kunne si ja til alle nye medlemmer. 

Fordelingsnøkkelen der idrettslag, tippemidler og Sola 
kommune bidrar med hver sin tredjedel, har vært 
gjengs modell i mange år. Ordningen har fungert godt 
og sikret forutsigbarhet for alle parter når vedtakene 
er fattet. I hovedsak vil det bli slik også i fremtiden. 
Men enkelte ganger kan det være grunn til å se på 
alternative løsninger.

Store utbyggingsprosjekter ledsages ofte av 
rekkefølgetiltak. Kanskje sjøbadet faller inn under 
denne definisjonen. Dette tiltaket ble realisert takket 
være kreative personer for å få på plass et unikt tilbud 
som ble en suksess fra første stund. Kan modellen 
overføres til andre prosjekter?

 Burde summen av alle store 
boligutbyggingsprosjekter i vårt nærområde 
inneholde et “rekkefølgetiltak” der det stilles 
økonomiske midler til disposisjon som øremerkes 
idrettslige formål der utbyggere, kommune og Havørn 
samarbeider om mulige løsninger? 

Havørn tilbyr breddeidretter og har l 
liten grad muligheter til å reise kapital til å ta de 
tunge investeringene innenfor den tradisjonelle 
tredelingsmodellen. Hverdagen preges av tiltak for 
å skaffe midler slik at hjulene går rundt økonomisk, 
samt å ha en liten buffer i reserve.

 Med så sterk og vedvarende 
befolkningstilvekst i mange år fremover, blir Havørn 
som klubb presset på tid og økonomi for å kunne 
bidra med sin andel innenfor tredelingsmodellen. 
Kan et spleiselag være en farbar vei å gå, som et 
supplement til den tradisjonelle tredelingsmodellen? 
Kanskje bør vi ta oss tid til den diskusjonen nå.

Pandemien fører også til at Sola kommune 
får en sterk reduksjon i skatteinntektene i flere år 
fremover. Når også olje- og gassindustrien rammes av 
lave priser, fører det til en dobbel effekt som rammer 
kommuneøkonomien knallhardt. Hvordan det vil 
påvirke idrettens rammevilkår fremover er usikkert, 
men at vi må regne med trangere tider økonomisk, 
synes opplagt. Hverdagen vil bli mer krevende, men 
vi skal ikke legge vekk våre planer for å realisere flere 
treningsflater for Havørn.

Jeg avslutter med noe så hyggelig som å 
få gratulere Anne Lise og Geir Atle Larsen med 
utnevnelsen som æresmedlemmer i idrettslaget vårt. 
Vel fortjent til dere begge to! Likeså Kåre Kjærstad fikk 
NFF sitt honorære lederstipend for 2019.

AV STINE FINNESAND
FRA IDRETTSRÅDET

Hva har skjedd i Sola Idrettsråd (SIR) siden 
sist? En av de første begivenhetene dette  året 
er at vi ønsket Sola Ishockey velkommen som 
nytt idrettsmedlem i Sola. På årsmøtet troppet 
daværende leder Terje Hopen av, og Nestleder 
Bernt Høyland ble vår nye leder. Disse Covid-19 
tiden påvirket også SIR, noe som medførte at vi 
ikke fikk konstituert det nye styret før 12. mai. 
Det har vært noen saker som har kommet vår vei 
som kommunen ønsket vår mening om, noe av 
dette har vært utbetalingen av årets LAM midler. 
Det har blitt vedtatt at 80% av LAM midlene skal 
tildeles klubbene så snart som mulig, mens de 
resterende 20% av støtten skal tildels innen mellom 
15 august og 15 november. SIR har bestemt at 
de resterende 20% skal fordeles ved skjønn til de 
idrettslagene som gjøre noe ekstra, dette gjøres 
ved at idrettslagene selv sender inn Årsrapport 
som LAM søknad. Grunnet Covid-19 situasjonen 
med stengte anlegg og avlyste arangementer, har 
SIR en ekstra jobb å gjøre i å passe på at Havørn 
Alliansen og de andre klubbene i Sola får den 
kompensasjonen de har krav på. Mye fokus blir å 
informere idrettslagene som kommende frister, og 
bli holdt hyppigere informasjonsmøter.

Sola Arena har vært og er et sentralt samtale 
tema. Ferdigstillingen av arenaen er desverre utsatt, 
og budsjettene er sprengt, men vi gleder oss stort 
til åpning skjer en gang i den nærmere fremtiden. 
Grunnet sprengte budsjetter, kom kommunen med 
et forslag der alle Tippemidlene frem til 2027 skulle 
øremerkes Sola Arena. Dette var noe som SIR fikk 
endre slik at det blir en rettferfig foredeling av 
tippemidlene til alle anleggene i kommunen som 
har søkt tippemiddler.

Idrettsrådene i Norge har blitt delt inn i 
større soner for bedre samarbeid i regionene. 
Vi i Sola er satt i sone sammen med Stavanger, 
Randaberg og Sandnes. Så i fremtidene vil 
Idrettsrådene i sonen treffes mer og veksle 
erfaringer og tanker.
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med Sandnes Håndballklubb (SHK). Samarbeidet blir ikke 
videreført for neste sesong, da disse spillerne nå har nådd 
senioralder. Satser imidlertid på å se flere av spillerne på 
vårt herrelag, som nå altså skal spille 3. divisjon. Våre G2006 
(G13) ble også puljevinnere i årets sesong - dette kan du lese 
mer om under.

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. Kåre 
Kjærstad er som alltid en selvsagt kandidat her (når han ikke 
er i Syden eller på Dombås) og dette setter vi umåtelig stor 
pris på - dette og alt annet han bidrar med i Havørn og bygda 
vår. Klem fra alle oss, Kåre.

Avslutningsvis må vi selvsagt en tur innom våre 
uvurderlige trenere og oppmenn - uten disse hadde det blitt 
særdeles lite håndball i Tananger. Er mange standhaftige 
gjengangere i denne gjengen og vi setter utrolig stor pris 
på dere alle - velkommen tilbake til neste sesong (som vi 
satser på at blir en hel sesong)!! 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 nemlig 
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 hallen og til alle dere andre. Vel blåst!

Per, for Styret i Havørn Håndball

EN SPESIELL VÅR FRA HÅNDBALLAV INA ENGEVIK AV PER HEEN

Koronaviruset har ramma verda i vår og 
fotballen vart ikkje spart. 

Allerede dagen før regjeringa valgte å stenge 
skuler og barnehager sendte NFF ut melding om at all 
fotball vart stoppa - i første omgang ut april. Fotballen 
er stolte av si dugnadsånd og denne situasjonen 
var ikkje noko unntak. Styre og ledelse i Havørn var 
allereie i dialog om stenging av anlegg og var i så måte 
forberedt på det som kom.

Garderober vart låst, dørene til boblehallen 
blei skrudd igjen og det vart hengt opp oppslag 
som informerte om at ein ikkje lenger fekk tilgang 
til anlegga. Banene var åpne for egentrening, men 
all aktivitet måtte utføres i tråd med føringer fra 
regjeringa og Folkehelseinstituttet. Sosial distanse vart 
den nye normalen. Heimekontor, heimebarnehage og 
heimeskule bidrog aktivt til å redusere kontakt - dei 
vanlige sosiale arenaene forsvann fra ein dag til ein 
annan. I ein slik situasjonen kjenner ein ekstra godt 
savnet etter laget og klubben. Gleda var derfor stor då 
det vart åpna for å starte forsiktig med trening igjen.

Smittespredning i Norge var redusert ut over 
forventning og NFF gav klarsignal til å starte opp att 
aktiviteten i slutten av april. Gjennomføring av trening 
betinga at ein fulgte strenge retningslinjer som NFF 
hadde utarbeida i samarbeid med Helsedirektoratet.

Havørn Håndball - helt på tampen av en snodig 
sesong

Håndballsesongen, i likhet med mye annet, gikk 
inn for en hard landing torsdag 12. mars ifm korona-
pandemien. Hallene rundt om i landet ble lukket og låst. 
Håndballforbundet vedtok at resultatene per dato blir 
stående og at sesongen er ferdigstilt.

I skrivende stund håper vi på en myk oppstart i 
hallen onsdag 13. mai - selvfølgelig i tråd med rådende 
retningslinjer. Enkelte lag har hatt utetreninger, men vi ser 
selvfølgelig frem til å kunne krype inn i hallen igjen.

Påmelding til neste års sesong er unnagjort - hele 24 
lag (og 1 veteranlag ifm Veteran-NM) er påmeldt, så vi gleder 
oss faktisk storveis til å ta opp ballen igjen når sommerferien 
er unnagjort. Håndball er stadig populært i Tananger og vi 
er nå drøyt 350 medlemmer. Kapasiteten i Tanangerhallen 
er sprengt til bristepunktet, men vi drømmer som kjent om 
et ørlite tilbygg. Våre trenere er heldigvis av den fleksible 
sorten. slik at det hele går rundt på et vis. All honnør til vårt 
trener- og oppmannsapparat.

Våre herrer avsluttet en fantastisk sesong med å gå 
gjennom hele serien uten tap eller uavgjort (og ja, de hadde 
vunnet de siste kampene også), så denne gjengen under 
kyndig ledelse av Kristoffer Jåsund blir å finne i 3. divisjon 
neste sesong. Vi gleder oss!!

Ellers må det nevnes at Damer A og B har fått ny 
trener i Thomas Edland. Ambisjonene er definitivt på plass 
der i gården og dette kan dere lese mer om i artikkelen 
som Solabladet hadde på trykk 24. april. Avtroppende 
trener for damelaget, Geir Atle Larsen, blir fortsatt å finne i 
Tanangerhallen som hovedtrener for G2006, noe han også 
har vært i inneværende sesong (og han kommer sikkert til 
å ha en finger med i spillet på ett par andre lag også). Geir 
Atle har nå utrolige 35 sammenhengende år som aktivt 
medlem i Havørn Håndball på baken, så her er det bare å 
ta av hatten og bøye seg i støvet! Sammen med sin bedre 
halvdel Anne Lise skulle de fått sine synlige bevis på at de nå 
er utnevnt til Æresmedlemmer i Havørn under Årsmøtet i 
Havørn Allianseidrettslag. Årsmøtet har imidlertid blitt utsatt 
pga de rådende omstendigheter, men den som venter på noe 
godt…. Gratulerer, Anne Lise og Geir Atle - vel fortjent for 
solid innsats gjennom mange år!!!

Havørn Håndball er fortsatt en av klubbene i 
regionen med lengst fartstid vedrørende Håndball for 
Utviklingshemmede (HU) - og dette er vi naturligvis 
veldig stolte av. Denne aktiviteten skiftet navn på tampen 
av sesongen og heter nå Tilrettelagt Håndball (TH) - en 
betegnelse vi synes passer mye bedre. Vi har imidlertid plass 
til enda flere, så her er det bare å stille opp.

For sesongen som har gått, så har vi bla sett at 
våre G18 spillere igjen klare å kvalifisere seg til Lerøy-serien 
(nasjonal serie) med god margin. Serien ble imidlertid veldig 
avkortet pga pandemien med kun 2 gjennomførte kamper. 
Dette laget har også denne sesongen hatt et samarbeid 

20. april var første dag med trening i regi 
av Havørn og denne veka var det totalt 6 lag (av 
17 lag i klubben) som gjennomførte organiserte 
økter på banen. Kreative trenere kombinert med 
positive spillere - og ikkje minst strålende vårsol - 
resulterte i mange fine økter. I vekene som fulgte har 
aktivitetsnivået økt jevnt og trutt, det er no heile 13 
lag som står oppført med treningstid på ukeplanen. 

NFF har igjen revidert sin veileder og åpner 
no for at større grupper kan trene sammen, samt at 
krav til avstand er redusert. Endringene gjer at ein 
får letta noko av trykket på banekapasiteten, samt 
at det åpner opp for fleire typer aktiviteter og større 
variasjon på trening. 

Me i Havørn Fotball håper og trur at både 
fotballen og samfunnet generelt vil ta nye steg i 
retning av normalen i tida som kjem. Me gleder oss 
til å kunne spele fotball igjen, både på trening og 
i kamp. Enn så lenge koser me oss med dei glade 
ansikta me ser nede på anlegget og me takker alle 
spillere, trenere og støtteapparat for den velviljen 
og kreativiteten de har vist i tida som har gått. De er 
gode! 

På vegne av styret å Havørn fotball, 
Ina Engevik, nestleder.
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FRA FRIIDRETT AV STINE FINNESAND

Hei og hå fra oss i Friidretten..
Dette er spesielle tider vi er inne i, og det 

merkes på også på oss, som på alle andre. Men før 
alt dette, startet året opp som vanlig med en god flyt 
med treningsøkter. Vi fikk endeling satt i gang en ny 
runde med bestilling av treningstøy for medlemmene 
våre. For styret var det viktig at så mange som mulig 
skulle kunne bestille tøy til sine barn, derfor ble det 
vedtatt å støtte alle medlemmer som bestilte tøy 
med 300kr. Resultatet ble at alle som ønsket kunne 
bestille noe uten at det skulle gå på bekostning av 
familieøkonomien, noe medlemmene satte pris på og 
ga god feedback på. Det er så kjekt å se store og små 
løpe rundt i Tananger med Havørn Friidrett på ryggen!

Vi var uheldige å miste noen av de eldste 
ungdommene, og det er noe av det vi ser som en 
utfordring at vi ikke har et godt nok tilbud for de 
eldste. Dette er noe vi kontinuerlig fokuserer på. Alt 
hadde vært så mye lettere hvis vi hadde hatt like gode 
treningsfasiliteter som de andre idrettene i Alliansen.

Så kom denne Covid-19 situasjonen og 
snudde opp ned på hele verden, også oss i friidretten. 
Trener var i ekstase da han endelig fikk starte opp 
igjen med trening, dog i små grupper. Vi kan vel 
si oss heldige som driver en individuell idrett, der 
man ikke er avhengige av andre for å kunne utføre 
de fleste øvelsene, så å holde 1 meters avstand 
var overkommelig. Treningene startet opp igjen 
på Tananger Stadion, men vi ser noen utfordringer 
med å holde trening på en stadion som ikke er i god 
stand, og med begrensede muligheter for øvelser. 
Vi har en lengde grop og tilløp man må løpe på 
med forsiktighet, så man ikke tråkke over grunnet 
ujevnhetene i banen. Men dette er noe som står på 
planen at skal fikses, og vi håper det skjer snart. Det 
er sprint, lengde og styrketrening som har stått på 
treningsplanen.

Vi må innrømme at vi ønskedrømmer 
gang på gang, om hvordan det hadde vært å drive 
friidrett med skikkelig tilrettelagte friidretts forhold. 
Et løpedekke, fine lengdegroper med tilløp, en 
kulering og høyde stativ med matter; alt vi da kunne 
ha utrettet. Vi ser vi har mange talenter i Havørn 
Friidrett, og vi håper vi en gang i fremtiden vil få den 
flotte banen de lover oss, slik at vi kan trene ordentlig 
på friidrett, og begynne å hevde oss vi også. Vi ser 
at løpebanen er noe som brukes daglig av mange av 

innbyggerne i Tananger og det gleder Friidretten.
Vi ser frem til situasjonen med Covid-19 

normalisers og vi gleder oss til friidretten kan gå sin 
vante gang som før. 

God sommer alle sammen!
Hilsen styret i Friidretten
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FRA INNEBANDY AV LIVAR HAGA

Innebandy fortsetter for 1-6.klasse mens eldre 
har pause

I forbindelse med den nye innebandy-starten 
forrige sesong ble 2 nye lag etablert. Det bestod av 
ca. 20 spillere født i 2008, ‘9 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 viser stor entusiasme og det går 
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 holder 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 i 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 meg eller Tor Einar på 40281157 eller 
toreinarlunde@outlook.com . Vi er tildelt halltid 
primært på TUS. Dette betyr i alle fall at vi nå kan tilby 
innebandyaktiviteter til bredere aldersgrupper. Dess 
fler som deltar jo bedre tider. I 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 ble jo ellers 
forkortet pga begrensninger ifm Korona-situasjonen.

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. 
Dersom du selv, eller kjenner noen 

ungdommer, som kan være interessert i å trene eller 
lede innebandy, så kontakt meg Livar på Livar.haga@
lyse.net &/ 93482586.

Vi vil spesielt oppfordre de som har barn i 1. 
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 
høsten 2020 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.

Oppdateringer vil komme i neste nummer og 
fortløpende på FB (Facebook). 

Livar Haga

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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FRA FOTBALL (T.ARENA) AV GEIR DALHEIM

Tananger Arena, en visjon som kan bli til 
virkelighet?

I Havørn Fotball er vi opptatt av å få med oss 
flest mulig og lengst mulig. Vi er, og skal være klubben 
som barn, ungdom og voksne vil identifisere seg med 
og føle tilhørighet til.  For å få dette til så må klubben 
stadig utvikles, det skal være kult og kjekt å spille på 
Havørn, og vi trenger motivasjon for å stå på videre 
«alle», spillere, trenere, ledere, ansatte osv. Dette 
kommer ikke av seg selv, og vi spør oss selv ofte, hvor 
har mange av ungdommene våre blitt av, ka kan me 
gjørr? En motivasjon og et mer langsiktig mål blir å 
sørge for at vi har fasilitetene som forventes av en 
økende befolkning.

Nå ønsker vi i Havørn Fotball å ta initiativ 
til å samle alle gode krefter i Tananger, sammen 
med de andre lagene i Havørn, for å få realisert 
drømmen om ny Storstue. Dette er ment til å være 
en motivasjonsfaktor for oss alle, og fotballen har 
satt av noen hundre tusen kroner til et forprosjekt. 
Tananger trenger og fortjener dette. All investering 
i Idrettsanlegg i Sola har foregått i området rundt 
Solakrossen, på andre siden av grensen, eller 
bomringen då. De har vært flinke, men nå må det 
vel snart være nok der? Politikere sier at nå er det 
Tananger sin tur, og det er jo her faktisk en stor del av 
Sola kommune sin befolkning bor. Da må vi få dette til 
å vise igjen. Nå bygges det ut over en lav sko på hele 
Tananger halvøya med boliger, hva med rekkefølge 
krav her? De som skal bo i alt dette, forventer at det 
er gode fasiliteter til trening både for de unge, og de 
mer «satte». 

Selvfølgelig kan det bli til virkelighet om vi 
bare står sammen og går samlet. For fremtidens 
Tananger er dette et must, en ny storstue, med plass 
for alle, Fotball, Håndball, Turn, Friidrett, Innebandy 
m.m.  Og så tar vi selvfølgelig med 50 meter 
svømmebasseng med stup samt varmtvanns basseng, 
som et regionalt anlegg…. Så begynner dette virkelig 
å bli NÅGE. 

Om en realisering ligger 5, 10 eller 15 år frem 
i tid, ja så får det bli slik, uavhengig av hva eller hvem 
som har politisk styring.  En dag må vi begynne, vi kan 
eks. starte med å få satt av og regulert området hvor 
hallen/anlegget skal stå, dette trenger ikke å koste 
noe særlig, og da har vi i hvert fall en god start og noe 
konkret å jobbe videre med. 

Fotballen har jobbet, tenkt og diskutert dette 
nå i 3 år. Haga gress blir for lite og vi har kommet 
frem til den beste plasseringen for hvor hallen bør 
plasseres, mener vi, dette blir i nær tilslutning til det 
allerede etablerte idretts området. Haga Skole og 
Ungdoms skolen vil da også kunne benytte hallene 
på dagtid, både til fysisk trening og eventuelt annen 
undervisning.  Den vil gli fint inn i området da det er 
et høydedrag i bakkant, samt at en direkte adkomst 
fra Tanangerveien vil redusere mye biltrafikk som i 
dag går inn til skole områdene. Med denne sentrale 
plasseringen vil ungdommen lett kunne kaste seg på 
sykkelen om de bor på Myklebust eller på Risa og ha 
trygg adkomst via sykkelstier og gangveier til hallen.

Vi i fotballen presenterer forprosjektet vårt i 
dette Havørnkontakt. Vi ber om at dere ser på dette 
som et skisseforslag og ikke som en endelig løsning. 
Tenk tanken på hvordan dette kan bli? Jeg tror at det 
kan bli heilt fantastisk, veldig, veldig kult, og komme til 
å hoppe i taket av glede når vi realiserer.                            

Heia Havørn Tananger !

Geir Dalheim                                                                                                                                          
                                   Leder-Fotball styret



1918

HAVØRN MOT KINA AV KAS

Havørn damer mot Kina.
Det høres jo litt utrolig ut, men kampen var 

likevel en realitet søndag 12. januar. Folkerepublikken 
Kinas damelandslag i røde landslagsdrakter med 
flagg og det hele, stod oppstilt mot et våre kongeblå 
havørndamer. Rett skal være rett, det var en 
vennskaps- og trenings kamp, men likevel.

Full Tanangerhall med masser av entusiastisk 
publikum. Stor spenning hvordan dette skulle gå, og 
her var det i alle fall ingen tvil om at det var Kina som 
hadde størst fallhøyde hvis nettopp de skulle tape. De 
kinesiske damene var ikke små, og flere av dem var 
kraftige som gutter. Dommeren blåste kampen i gang 
kl. 1700 «sharp». Rolig tempo fra begge lagenes side. 
Litt usikkert (ref. egne notater), men jeg tror Havørn 
var først oppe og scoret. Så kom flere angrep mot 
oss, men keeper hadde dagen og fikk mange gode 
redninger. Etter 14 minutter stod det 5-5 på tavla 
selv om vi allerede da så at Kineserne kom til å styre 
kampen. Ikke noe allverdens tekniske, men fysisk 
solide. Selv om våre damer viste både hurtighet og 
god teknikk, så var stillingen 10-13 da pausesignalet 
gikk.   

Andre omgang kom i gang og våre 
motstandere hadde nå skrudd opp tempoet noe, og 
vår keeper fikk mer enn nok å gjøre. Etter 15 minutter 
var stillingen 14 – 23 og vi byttet keeper. Det hjalp 
ikke så mye, for den kinesiske «maskinen» bare gikk 
og gikk, og da signalet for kampslutt ljomet, viste 
resultattavla 16 – 34. Hederlig resultat og mer enn 
godkjent innsats fra alle, kunne lagleder Sverre Nesse, 
fortelle. Havørn laget var sammensatt av både senior- 
og juniorspillere. 

Foranledningen til kampen var at Kinas lag 
oppholdt seg i treningsleir til OL her i distriktet. 
Hvorfor det? Jo, svaret hadde den innleide treneren, 
danske Heine Jenssen, sambo med vår egen Mette 
Ommundsen. Hans navn er meget godt kjent 
i håndballkretser, bl.a som landslagstrener for 
Tyskland i 2011. Kinas plan var å forbedre sin posisjon 
betraktelig i forhold til sist VM, der de ble nest sist. 
Dermed fikk Heine, som for tiden trener Sandnes 
herrene og er lærer på Wang toppidrett, tilbud 
om å trene Kineserne fram til mars. I forbindelse 
med jul, ble det lokal treningsleir for de aktive og 
hjemmebesøk for treneren. Laget har bodd på hotell 
i Stavanger og trent i forskjellige haller i distriktet, 

bl.a. Tanangerhallen, der Kåre Kjærstad med flere 
har vært godt vertskap. Dermed kom også avtalen 
om vennskapskampen i stand. Takk til Kåre for artig 
initiativ! 

Vi får vel også nevne at Kineserne før vår 
kamp, hadde spilt mot Sola (og tapt) og mot Ålgård 
(uavgjort).  

I ettertid, vet vi at coronapandemien, med 
utspring nettopp i Kina har satt en stopper for både 
det kinesiske landslaget og hele sommerens OL i 
Japan, men det er en helt annen historie…

Lagleder Sverre Nesse og spiller Mathilde Sigurdsen

Fellesbilde av lagene

Heine, Kåre og den kinesiske tolken
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FRA GYM- OG TURN AV ELI CHRIST

Høsten 2019 ble avsluttet med ett av 
høydepunktene, årets juleoppvisning. Her fikk både 
store og små vist hva de hadde øvd på. Nytt denne 
gangen var at noen av de «gamle» jentene hadde 
startet opp igjen. Flere av de hadde ikke turnet på 
mange år, fått egne barn og blitt godt over 30 år. Men 
de hadde ikke glemt kunsten. Etter intens trening 
gjennom høsten hadde de en forrykende oppvisning.

Vårsemesteret begynte med planlegging av 
det som skulle bli vårens vakreste eventyr. Havørn 
gym og turn skulle arrangere Barnas turnfestival den 6 
og 7. juni. Vi hadde planlagt for at mellom 600 og 700 
barn skulle komme til Tananger denne helgen. Men så 
kom Covid 19, koronaviruset og snudde alt på hodet. 

Havørn turn var tidlig ute og avlyste alle 
treninger, og vi trodde jo at dette kom til å bli 
kortvarig, men det ble det som vi nå vet ikke. Det har 
ikke vært gjennomført treninger i hall siden 11.mars. 
Det har blitt streamet noen treninger fra aerobic og 
Zumba, noe mange har satt pris på.

Ellers så er det stor skuffelse for partiet jenter 
12-18 år som skulle reist til Island på Eurogym. Det 
var 6 jenter pluss trener som har jobbet for å få inn 
penger til turen. Vi får håpe at det kommer en ny dato 
her.

Skuffelse var det også for damepartiet. I 2020 
skulle det være tre turnstevner. 10.mai skulle det vært 
Kretsturnstevne for voksne på Nærbø. 13. og 14. juni 
skulle det vært Vestlandsturnstevne på Laksevåg og 
høstens høydepunkt skulle vært Golden Age stevne på 
Kreta i oktober. Det siste er utsatt til oktober 2021.

Det skulle vært avslutning for de minste 
partiene nå i mai, de voksne holde vanligvis på litt 
lenger, hva som skjer i ukene som kommer vet jeg 
ikke. 

Jeg vil ønske alle våre medlemmer en fin 
sommer og håper at det meste er tilbake til normalt i 
august slik at vi kan starte opp teningene igjen. Ønsker 
alle velkommen.

Eli Christ
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Sola Trykkeri
& Kopi AS

DUGELIGE DUGNADSFOLK AV KAS

Fv. Tor Meling, Even Vatne og Malvin Hebnes.

Det har vært gale lenge, men den 12. februar 
ble «grabben» satt i grusen i vestre sving på Stadion.  
Det var på tide å få gjort noe med drensen under 
løpebanen på stadion. Overflatevann samlet seg og 
ble liggende, slik at banen var ubrukelig. Dette fikk 
initiativtaker og friidrettstrener Ragnar Bergheim m.fl. 
vist politikere før valget, der de stod til anklene i vann 
under befaringen like før valget i fjor (ref. HK nr. 2/19).

Men hvem var det vi så i aksjon nå? Sola 
kommune eller et innleid maskinfirma?  Nei, ekte 
Tanangerbønder med egne maskiner: Tor Meling og 
Malvin Hebnes pluss en av ungdommene, Even Vatne, 
som hadde praksis hos Tor den dagen. 

Ikke uventet, viste det seg å være forskjellig 
under der som de måtte være forsiktige med, blant 
annet strømforsyningen til flomlyset. De fant også 
«synderen» som viste seg å være en lengde drensrør 
- helt tett og ute av funksjon. Den ble byttet ut med 
nytt og koblet til et bedre avløp. Det tette var koblet 
til den gamle bekken fra Rodamyr, som ikke lenger 
er hoved-avløp og har dårlig fall. Nå er det stor 
sannsynlighet at reparasjonen skal holde for en stund.  

Tor forteller videre at de startet opprensking 
av slukene, som viste seg å ha samlet opp mengder 
med granulat fra kunstgraset. Den jobben måtte 
imidlertid et firma for behandling av spesialavfall 
ta seg av. For å bøte på dette i framtiden, må det 
trolig legges ned filter for oppsamling av granulatet. 
Utfordringen blir at disse må renses ofte.

Hvorfor fikk Tor oppdraget? Jo, kommunen 
kjenner sine folk. Tor drev tidligere firmaet Meling 
Maskin, og kjenner til det meste av rør og kabler 
under jorden her i området. Etter befaringen, hadde 
kommunen hevet seg rundt og bevilget midler til å få 
orden på forholdene. Det hører med til historien at 
selve jobben, i beste Havørn-ånd, ble gjort på dugnad. 
Det er heldigvis ikke bare på Jæren de får til slikt!

Dette var «bare» en høyst nødvendig 
reparasjon for å bringe banen tilbake i den stand den 
var, en gang var på 1970 tallet. Hvordan skal vi komme 
videre – er et annet spørsmål, som du kan lese mer 
om i dette bladet.
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HÅNDBALL HERRER A AV KRISTOFFER JÅSUND

August og september bar preg av færre 
spillere på trening enn da vi avsluttet sist sesong. 
Årsaken til dette var studier utenbys og at noen 
spillere valgte å legge skoene på hyllen på grunn 
av ulike årsaker. Gjennom sesongen har vi vært så 
heldige at totalt 7 spillere fra G-2001/02 ønsket å bli 
med å spille på herrelaget. De har vært svært viktige 
bidragsytere gjennom sesongen, både på kamper og 
treninger.

I møte 20. August diskuterte vi mål for 
sesongen og basert på at spillerstallen var redusert 
ble enige om at vi skulle ta en kamp om gangen, ha 
fokus på godt humør og trivsel gjennom sesongen. 
I første halvdel av sesongen ble de fleste kamper 
vunnet med god margin, der vi i tillegg fikk en 
walkover mot Riska på grunn av at de ikke møtte til 
kamp. Den beste seieren var definitivt seieren mot UIS 
på bortebane (26-27). Da første halvdel av sesongen 
var spilt var Havørn på en velfortjent førsteplass i 4.div 
(Avd. 02). Etter juleferien samlet vi oss til nytt møte 
der vi evaluerte den første halvdelen av sesongen. Det 
var enighet om å fortsette slik vi hadde gjennomført 
den første halvdelen, og eventuelt diskutere opprykk 
hvis vi skulle havne i den situasjonen.

Den tøffeste kampen i andre halvdel av 
sesongen kom på en lørdag i januar. Vi møtte da et 

tøft Sif-2 lag som vi ikke helt fikk det til å stemme mot. 
Gjennom hele kampen lå vi under, men sammen som 
et lag kjempet vi oss inn i kampen og tok ledelsen i 
siste minutt og vant kampen. Denne kampen er et 
godt eksempel på utviklingen vår gjennom sesongen, 
der vi har utviklet oss til et lag som står sammen, 
tilpasser oss motstanderen gjennom kampen og er 
lojale til lagets strategi og spillestil. I februar hadde 
vi nytt møte for å diskutere et mulig opprykk. Vi 
ble enige om å fortsette sesongen i samme stil og 
laget var innstilt på å rykke opp til 3.div hvis vi fikk 
muligheten til det. Plutselig ble sesongen avsluttet av 
COVID-19 pandemien. Fasiten var da 13 av 13 mulige 
seiere og Havørn var en klar vinner av 4.div (Avd. 02). 

Kristoffer Jåsund, trener Herrer A

OPPUSSING I HAVØRNHUSET AV KAS

I fjor fikk huset et utvendig malingsstrøk, 
som ga huset en ny og flott «image». I år var det 
hovedetasjen sin tur. Havørn Fotball har et unikt hus 
som fortjener godt stell. Et kjapt tilbakeblikk sier oss 
at det ble innviet i 1997, og har siden den gang vært 
flittig i bruk, både for egen virksomhet og utleie. 
Kjelleretasjen fikk for noen år siden nytt kjøkken/
kiosk. Ellers har ikke så mye blitt fornyet. Dermed var 
det på tide å ta et tak, for at det fortsatt skulle være et 
attraktivt utleieobjekt m.m.  

Avtroppende styremedlem gjennom mange 
år, Terje Meling, var en av de som argumenterte mest 
for at jobben måtte gjøres. Han er en ressurs, og at 
han i tillegg er ansatt hos Byggservice AS, gjør oss i 
stand til å få gjort noe slikt på en proff måte. Etter at 
styret var overtalt, fikk han laget en plan og oppnevnt, 
den 17. september en komité for prosjektet. Den 
bestod av Wenke Østensen, Dagfinn Kaarvaag, Odd 
Johnny Skåden og han selv. Det var, som nevnt, hele 
hovedetasjen, pluss trappa som stod på planen. Noe 
skulle skrues fint ned og noe skulle rives og kastes. 

På kjøkken gikk det meste ut. I salen gikk 
skapet til trefiguren av Havørna, gulv, terrassedør 
og ytterdør samme vei. Brystningspanelet fikk stå. 
Så var det slutt på dugnaden for en periode, da 
malere og elektrikere overtok. Så var det på an igjen, 
med gulvlegging og montering av kjøkken. Det ble 
noen kvelder med støv, lettere svettelukt og godt 
dugnadsarbeid. Flere flinke fotballforeldre var med 
og gjorde sitt. Dette ble veeldig bra! Havørnkontakt 
gratulerer med «nytt» hus! 

Terje og Odd sjekker vateren.
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HÅNDBALL JENTER 2007 AV LAGLEDELSEN

SAMHOLD, VENNSKAP OG EKTE IDRETTSGLEDE

Det ble mildt sagt en rar avslutning på denne sesongen, men vi har virkelig levert i serien og er stolte av resultatet 
der vi endte nest øverst på tabellen og vi fikk satt serielederen på plass i vårt siste oppgjør.

J2007 er ei flott gruppe på 15 jenter som har lært det viktigste av alt, -å sette laget før seg selv. Det er en positivitet 
på trening og en omsorg for hverandre som også viser igjen på kamp. Her er high fives, trøst og positive tilrop.  
Jentene har vokst på alle vis dette året og er blitt en tøff gjeng som står på sammen helt til slutt.

Nå har vi det også gøy på trening, bortsett fra noe kjedsommelig terping av trekk da, men når disse også først sitter 
så blir det ekstra artig.

Vi trener i lag med J2006 og flere av spillerne har deltatt på kamper sammen med disse. Dette samarbeidet vil 
fortsette også neste sesong og Terje Knag har kommet inn med håndballfaglig tyngde og hjulpet oss et stykke på vei 
håndballteknisk.

Lise Slaattebræk har tatt seg av keepertreningen som også har gitt gode resultater.
Vi ser frem til ny sesong over høsten, og frem til da er det bare å holde lagånden oppe og gi gass.
Hilsen lagledelsen

HÅNDBALL JENTER 2008 AV TERESE SOLA

Jenter 11 (2008) er en ivrig gjeng som trener 
nesten hver dag. Denne sesongen har de vært 
med på Dyrepark cup og Kåsen romjulsturnering. 
Kongeparken cup ble utsatt, og derfor er de nå veldig 
klar for å bli jenter 12 som kan delta både i serie med 
tabell og sluttspill i kongeparken cup.

Ellers var de raske i gang med trening, startet 
opp rett etter påske. Selvfølgelig tok de hensyn 
og fulgte alle korona tiltak. Allikevel har de trent 7 
timer i uken på fotballbanen, og nå gleder seg til å få 

begynne å trene i hallen igjen.
Neste sesong er de jenter 12 og vil ha med et 

lag i øvet serie, samt å melde et lag opp til jenter 13 i 
bredde. De liker utfordringer og mestringsfølelsen.

Totalt er de nå 13 tøffe jenter og 3 spreke 
trenere (Martijn Henneman, Herman Pettersen og 
Henning Sola)

Hilsen 
Terese Sola 
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HÅNDBALL GUTTER 2006 MINNEORD OM INGE ASBJØRNSENAV GUTTER 2006 OG STØTTEAPPARATET AV KAS

Gutter 2006 ble puljevinnere tross en uventa brå 
slutt på sesongen.

Sesongen 2019/20 startet ikke helt som vi 
ønsket. Keeperen slutta og vi valgte å trekke laget fra øvet 
serien og flytte til bredde. Egentlig hadde vi ikke spillere 
nok til å stille lag og i tenkeboksen gikk vi. Sosial kveld 
med taco og foreldrekamp, samt at guttene inviterte 
med seg kompiser, resulterte i at vi gikk fra 9 spillere til 
15 spillere.  Foreldrekamper var noe guttene ønsket å 
fortsette med, planen var at vi skulle arrangere slik kamp 
i slutten av hver måned.

Sesongen ble brått avsluttet pga Covid-19, 
spenning lå i luften over hvem som kom til å bli 
puljevinner. Guttene lå på andreplass med to mindre 
spilte kamper og to poeng mindre enn laget på første 
plass. Tabellen ble gjort opp etter prinsippet om poeng 
delt på kamper før og etter jul. Det resulterte i at Havørn 
G2006 ble puljevinnere. Dette hadde vi i trenerteamet 
ikke tenkt tanken på da sesongen startet. Guttene har 
gjort en utrolig jobb, stolt av å kunne få være med å følge 
de opp.

Årets høydepunkt skulle vært Rødspætte cupen, 
men den og ble avlyst på grunn av Covid-19. Nå gleder vi 
oss til ny og spennende sesong med mye kjekk håndball 
og turneringer. Vi ønsker å få flere gutter på laget, så det 
er bare å komme innom på treninger til høsten og prøve 
ut om håndball er noe for deg.

Hilsen
Gutter 2006 og støtteapparatet.

En markant person i Havørn, Inge Asbjørnsen, 
døde 7. februar 84 år gammel. Havørnboka forteller at 
han var styremedlem f.o.m.1956 t.o.m. 1964 og deretter 
f.o.m. 1967-t.o.m. 1981- siste periode sammenhengende 
som kasserer – totalt ikke mindre enn 24 år for laget 
vårt. Bak disse tørre tallene finnes det ikke bare en 
utrolig mengde arbeid, men også masse entusiasme og 
idrettsglede.

Han ble født i Stavanger, og kom til Tananger 
som guttunge. I Tananger traff Inge sin store kjærlighet, 
Målfrid, som kom fra Kolnes. Sammen bosatte de seg i 
Esterbakken og stiftet familie. 

Inge arbeidet store deler av sitt yrkesaktive liv 
som ansatt på kommune-kassererkontoret i Sola. På 
fritiden var interessene hans idrett, hage og dugnad. Det 
er flere forbipasserende som har kommentert den flotte 
og velholdte hagen i Esterbakken 1. På dugnadsfronten 
var Inge svært delaktig både i Havørn og senere i 
sjøspeideren. Det var sjelden et nei, når det gjaldt å 
dugnad eller å hjelpe andre.

Som aktiv i laget, var han fotballspiller, mest 
kjent som målmann og sikker sisteskanse. Han er bokført 
med 223 A-lagskamper og lå lenge på 5. plass «gjennom» 
tidene med dette antallet. Googler vi på «ingen stod i 
mål»  - da dukker sketsjen opp der Per Inge Torkelsen 
og Steinar Lyse forteller om en fotballkamp mellom 
Vigrestad og Havørn i hine hårde dager. 

På Inges 80 årsdag den 11. september 2015, 
intervjuet vi ham og alle regnskaps-tallene som han 
husket, var selvfølgelig et tema. Beløpet 352.000,- som 
var summen for hva «det nye» idrettshuset til slutt 
kostet i 1964. Et annet tall var 826 og det var rekorden 
i hvor mange billetter som ble solgt til en lørdagsdans, 
da disse arrangementene var på topp. Om alle var inne i 
Havørnsalen samtidig, sier historien ingenting om…

Det er ikke lenger siden enn i Havørnkontakt nr. 
1 for 2019, at vi hadde Inge og Kjell Jåsund til intervju om 
lagets 85 år. De mimret da masse god Havørnhistorie til 
oss. Nå har vi ikke Inge blant oss lenger. 

Vi takker Inge Asbjørnsen for alt han fikk gjort for 
Havørn gjennom mange år og lyser fred over hans minne. 

Kjell Arne Slethei (redaktør)
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TO ÅRSMØTER AV KAS

Litt aversjon for denne typen møter har vi vel 
av flere grunner. Frykt for å bli valgt inn i noe du ikke 
har «tid» til, er en grunn. Redd for å rapportere alt du 
ikke fikk gjort er ofte den andre osv. Uansett, så må vi 
ha det for å komme videre. Redaktøren inviterte seg 
selv til turnen og friidretten i år. 

Havørn Gym og Turn har eksistert siden 1957 
og dermed får vi regne med at det var 62. gang de 
hadde årsmøte. Stedet var, som så mange ganger før 
i kafeteriaen i Tanangerhallen, mandag 2. mars kl. 
2000. Rett etter trening, uten dusj, satte 12 damer og 
2 menn (inklusiv undertegnende – uten stemmerett..) 
rundt kafeteriabordene i hesteskoform. 

Leder Eli Christ, ønsket velkommen og ba 
oss bla opp årsrapport for 2019, som allerede var 
lagt ut. 14 sider som fortalte om mye god aktivitet 
gjennom året som gikk. Medlemstallet er historisk 
stort, med «tyngdpunkt» på de aller yngste og de 
eldste. Lite tenåringer, og det er vel dessverre likt 
med trenden i flere idretter. Uansett, 431 betalende 
medlemmer, gjør faktisk Gym- og Turn til den største 
enheten i Havørn-alliansen. Treningen var fordelt 
på 15 forskjellige partier. Økonomisk, står Gym- og 
turn, i likhet med Fotball, som selvstendig enhet. 
Resultatmessig ble det et lite underskudd i år, men 
det ble ikke noe stort tema, så lenge penger har blitt 

brukt fornuftig og det er penger på bok. Forslag om 
å øke kontingent med kr. 100,- for barn og voksne 
ble vedtatt uten større diskusjon. Diskusjon om 
hvordan trampett for guttene kunne komme i gang 
igjen, fant ingen foreløpig løsning. Så var det valg, 
dvs. gjenvalg på alle. Mor/datter Christ fortsetter 
som leder og nestleder. Mor/datter Løndalen som 
kasserer/styremedlem de resterende 6 var heller ikke 
nybegynnere. Kontinuitet og stødig drift videre var 
sikret for nok et år. Havørnkontakt takket for seg, og 
fikk fotografert de av styret som var tilstede.

Havørn Friidrett, har som avdeling, har hatt 
eget årsmøte siden 1979. Dermed skulle dette møtet 
være nr. 41 i rekken. Møtene har gjennom tidene 
funnet sted både i Havørnsalen og på Hummeren 
hotell. Denne gang imidlertid hjemmekoselig hos 
leder Stine Finnesand og hennes mann trener 
Ragnar Bergheim, mandag 10. mars. Kaffe og kake 
på salongbordet og styrets medlemmer i sofaen 
rundt, akkurat mange nok til stede at årsmøtet kan 
godkjennes. Godkjent dagsorden med gjennomgang 
av årsmelding og regnskap. Medlemsmengde på 
96, flest i alderen 6-12 år, forteller at Friidrett er 
den minste enheten i Havørn. Likevel mye aktivitet. 
Ny trener som får litt hjelp fra 3 av ungdommer. 
Treningen er delt inn i 5 grupper etter alder. Jær-
cupen, som har vært siden 1980, er hoved-muligheten 
utøverne har til å delta i konkurranse. Mye god 
målsetting som stort sett er nådd. Regnskapet på 
litt resultatmessig underskudd her også, uten at 
det førte til de store diskusjoner. Ivrigere diskusjon 
ble det imidlertid omkring initiativet trener Ragnar 
hadde gjort i høst før kommunevalget mht. stadion 
og spesielt løpebanen. Hva har skjedd? Noen hadde 
sett gravearbeid i østre sving. Avklart med at var 
reparasjon av drens (se egen reportasje). Men, hva 
kommer ellers til å bli gjort? Kommer det noen 

gang til å bli noe som kan kalles anlegg for friidrett i 
Tananger? Dette var egentlig ikke noen årsmøtesak, så 
vi måtte videre til valg. Denne gang ble det Nils Helge 
Sæter ut og Erik Kringeland ut. Sistnevnte er en ikke 
helt ukjent sprinter fra tiden 2000-2002 – det er bare 
å «google». Vi intervjuet ham forresten i HK i 2012 
som ny- innflytter i Tananger. Fotografering og fortsatt 
uformell engasjert diskusjon om befolkningsøkningen 
i Tananger økende behov for treningstilbud. Enighet 
om at en sterk og samstemt Havørnallianse er vilkår 
nummer en.

f.v. (bak) Rolf Stuvik, Vigdis Gabrielsen, Annette Tjora, Annette Løndalen, Anita Holstad, Anne Løndalen, 
Eli Christ og Ida Christ.

f.v Stine Finnesand, Erik Kringeland, Robert Sandslett, Erlend Engelsgjerd og Nils Helge Sæter.
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AV KASHAVØRNGLIMT

Alternativ bruk av Havørnhallen
«Plutselig» skulle det bli 17. mai likevel! Dermed jubel i skolekorpset for at helsemyndighetene tillot øvelse 

igjen… men hvordan? Den første beskjeden var 2 meters avstand, og da ville det virkelig bli en utfordring eller rettere 
sagt en umulighet å samle ca. 25 musikanter i øvingslokalene på «Tananger Kulturstasjon».

Da var det at noen kom på Havørnhallen(!) som en mulighet, og da var det godt å vite at det var gode 
forbindelser mellom idretten og musikklivet i Tananger. Ingen problem var svaret fra fotball ledelsen, bare sørg for 
at noen ansvarlige kan låse opp og stenge igjen. Dette ble så spesielt at Solabladet også ville være med. Fullverdig 
øvelse ble det med musikanter i en stor sirkel og slagverk i midten, slik at utfordringen med ekko fra veggene ble 
minimal.

Det hører med til historien at også Tanangerblæsen har benyttet seg av hallen – de dagene det har vært 
usikkert vær. Takk til Havørn Fotball!

«Plutselig» måtte drastiske tiltak settes 
i verk, i løpet av uka i midten av mars. Den 
organiserte treningen ble stoppet, men hva med den 
uorganiserte? Kommunens vilkår for at Havørn Fotball 
får ha baner og hall, er at de skal være tilgjengelige for 
alle utenom treningstider og kamper
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AV KAS

Havørnkontakt sakser fra fotballkretsens 
hjemmeside, etter kretstinget som var lørdag 14. 
februar: 

Under kretstinget lørdag, ble Kåre Kjærstad 
fra Havørn og Ivar Lomeland fra Lye tildelt NFF sitt 
honorære lederstipend for 2019, for sin innsats som 
frivillige i fotballen gjennom mange år. 

I nominasjonen skriver Havørn Fotball 
blant annet at Kåre har vært en særdeles aktiv og 
synlig personlighet i Havørn-miljøet siden slutten av 
70-tallet, da han startet som fotballtrener for egne 
barn. Og siden den gang har han tilbrakt enormt 
mange timer i uken på Tananger Stadion. Så og si 
hver eneste dag, året rundt, uansett vær, er Kåre 
på «runden sin» rundt Tananger. Da går han innom 
stadion, Havørnhallen og Tanangerhallen, rydder og 
gjør klart til treninger og kamper. I tillegg plukker 
han søppel på sin vei rundt omkring i hele Tananger. 
På kveldstid er han tilbake, enten på stadion, i 
Tanangerhallen, eller begge plasser, for å gjøre en 
innsats under trening og kamp. Kåre har et enormt 
engasjement og hjerte for klubben, og for alle våre 
medlemmer. Hans idrettsglede, gode, smittende 
humør og tilstedeværelse overalt der det skjer noe i 
Havørn, gjør at alle kjenner-, og er på hils med Kåre.

Stine Kloster, som var på kretstinget takket på 

vegne av Kåre:
«Kåre er en fantastisk person og et forbilde for 

mange. Inkluderende og alltid positiv med et humør 
som smitter på andre. Han er pensjonert og bidrar 
fra morgen til kveld med ulike oppgaver i Havørn. 
Alt fra klesvask, bosshenting, vaktmester-tjenester, 
eldretreff, trim, vaffelsteking og utstyrskontroll. Han 
krever aldri noe tilbake, og gleder seg over å være en 
del av miljøet. Gjør alt for andre, og krever ingenting 
selv. Vi er utrolig takknemlige og stolte over å ha Kåre 
i Havørn Fotball, og synes han er en super kandidat til 
å motta NFF Rogalands honorære lederstipend».

Han ble hedret med «Årets Havørn» i 2013, og 
utnevnt til æresmedlem i Havørn i 2015. I tillegg har 
han mottatt årets ildsjel-pris fra Sparebankstiftelsen 
SR-Bank i 2016. Havørnkontakt slutte seg til 
gratulantene! (red.)

HEDER TIL ILD SJELER

Daglig leder fotball Stine Kloster takker, på vegne av Kåre, på fotball-kretstinget. I bakgrunnen ses daglig leder i kretsen, vår 
egen Erik Løland. Foto: NFF Rogaland

VITSE-STAFETTEN

1) Dette er et bilde av meg som 
5-åring. Rødt hår og med masse 
krøller og fregner. Jeg viste det til 
barnebarnet Malin, som spurte: “Er 
dette deg, farfar?”. “Ja, det er det.” “ 
Gud så søt du var». Så la hun til: “Hva 
skjedde?”.

2) Havørns A-lag var i Lyngdal og 
skulle spille treningskamp. Mens 
guttene skiftet tok vi andre en ball 
med oss ut på banen. Den var søk-
kvåt og glatt. Mitt første spark på 
ballen endte rett på “rattatta”. Da 
hørte jeg fra to lyngdøler som stod 
på sidelinja:”Eg trur det bler lette 
match”.

Hilsen,
Dagfinn

Utfordrer: Einar Bråstad til neste gang.
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Patterned Gray arrows

Vi er stolt støttespiller til Havørn!

Etter over 40 år som nøkkelspiller og verdiskaper på norsk sokkel, ser vi framover 
mot de neste 40 årene.

Vi skaper også verdier gjennom samspill på andre arenaer, og vi vil være en god 
nabo. Samarbeidet med Havørn bidrar til dette - og er til glede og nytte for barn 
og unge. Det skaper verdier som er verdt å spille på.

Samspill 
              er vårt fortrinn

www.conocophillips.no


