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Tananger Skolekorps ble stiftet
i 1974. Hovedddirigent
i dag er Geir Karlson.
Tananger
Skolekorps
Korpset har ca. 50 aktive musikanter fordelt på Hovedkorps, Junior korps og
Liker du: musikk, ha det gøy sammen med andre, lære noe du har glede av resten av livet, reise på turer i inn- og
aspirantgruppe.
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bevis på.i Barn
lag og alle er like viktige for laget. Vi øver 2 ganger i uken og vi deltar både
og ungdom i alder fra 9 til 19 trives godt sammen med sine dyktige instruktører. Hos oss er det ingen reservebenk,
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har
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De Vifleste
glede og nytte i nærmiljøet, og deltar på de fleste større arrangementer i Tananger. Vi spiller det meste, fra ’seriøst’ til
med
mai, men
17. maier og
marsjer
’heavy’17.
, spilleglede
og engasjement
verdier
vi setter er
pris en
på. svært liten del av det vi driver med.
Vi spiller det meste fra ’seriøst’ til ’heavy’..
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 aten
budsjettet
gåreller
i balanse,
Høres
det interessant
ut? Kom
innom
Tananger
Kulturstasjon
tirsdag
det er flott at næringslivet i Tananger setter pris på korpset.

torsdag kveld, eller ta kontakt via epost : tskpost@gmail.com

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

Korpsee kjekt!!
Korps
kjekt!!
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Redaksjonelt sagt

av KAS

Kjære leser! I dette bladet har vi «trenerrollen» fokus denne gang. Treneren er viktig, ikke bare
til å gjøre oss gode i idretten vår, vi skal også vite at
deres innflytelse på våre barn utgjør nesten like mye
som det læreren på skolen kan gi dem. De fleste av
oss har ett minne eller en historie om en god eller
dårlig trener.
Idrettsforbundet har laget retningslinjer for
hvilken holdning vi skal ha til det som «smaker» av
mobbing og ikke minst seksuell trakassering. Rogaland
Idrettskrets hadde foredrag for våre ledere 26. april.
Godt oppmøte. Dette er viktig. Allianseleder Morten
Saxvik og fotball leder Wenke Østensen skriver om
dette og undertegnede har intervjuet to utvalgte av
våre egne trenere med denne vinklingen.
Sist nummer hadde annonse med etterlysning
etter ny friidrettstrener. Etter den tid har det
ting skjedd. Karen sier takk for seg etter 32 års
sammenhengende tjeneste med ansvar for trening 2
dager i uka, år etter år. Vi har gleden av å presentere
henne som Havørnprofilen denne gang.
Allianseleder Morten Saxvik har også denne
gang to bidrag: Ett om Havørn internt og ett om Solaidretten som helhet, mye som angår oss også der.
Havørnkontaktbladet distribueres i dag ut til
godt og vel 2000 postkasser som finnes i Tananger.
Dette på dugnad der alle lag og avdelinger er
involvert. Distributørene er utstyrt med gode kart
og fortegnelser hvor postkassene befinner seg.
Likevel er det fort gjort å miste noen. Dette har vi til
nå kompensert med å legge bladet ut i biblioteket,
butikker og venterom. Nå forsøker vi oss i tillegg med
en mulighet på nett. I første omgang vil vi plassere en
pdf. utgave på Havørn Fotball sin hjemmeside.
Elitesatsing på nasjonalt nivå, er det ikke så
ofte det stelles med i Havørn. Prinsipiell debatt ble det
også i det utvidede alliansestyremøtet den 8. mars.
Uansett, stolte var de alle av guttene. Vi har fyldig
artikkel om laget og apparatet rundt dem også denne
gang.
Vi er halvveis inne i 2018. I februar/mars ble
det holdt årsmøter rundt omkring i avdelingene. Ikke
mange utskiftninger, bortsett fra ny friidrettsleder.
Har skrevet litt om to av møtene. Styrefotografering
var noe man gikk til fotografen for i gamle dager. I dag
er vi travlere, men linsa har likevel klart å fange inn
noen. Kanskje blir det komplett til høsten.

Takk til dere som har bidratt med stoff!
God sommer! Hilsen redaktøren
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Allianselederen

av Morten Saxvik

Påsken kom tidlig i år, og spiste seg inn i
tidsfristen for å søke om kommunal støtte og halltider
etc. Den fristen er alltid 31. mars kl 23:59. Det
medførte at alle årsmøter, årsrapporter, regnskap og
revisjonsberetninger måtte være klare en uke tidligere
enn vanlig, så det ble en litt hektisk tid for mange.
Takk til alle dere som bidro til å få dette i havn. Men
det ble jo en fin påske, da. Personlig ble den tilbrakt
i Valdres, med sol, skyfri himmel, vindstille på 1200
meter og maskinkjørte løyper.
Årsrapportene viser at Havørn fortsatt har en
solid økonomi. Til tross for forsøk på underskuddsbudsjettering, så klarte vi ikke det, og endte totalt sett
med solide overskudd. Det er ingen gjeld og penger
på bok. Det gir et godt grunnlag for både daglig drift
og for å dekke kommende vedlikeholdsoppgaver.
Jeg vil spesielt takke dere som har bidratt gjennom
Grasrotandelen. Den er viktig for oss. Videre ser jeg
at spillerne i Håndball har gitt et stort dugnadsbidrag
gjennom salg av Enjoy-hefter og toalettpapir.
Utfordringen er fortsatt på anleggskapasitet.
Treningstider i kommunale haller er så godt som fullt
utnyttet og mange lag ønsker mer treningstid, og det
er tross alt ikke nok penger til å bygge noe selv. Nå
har jo bedriftsidretten fått sitt eget flotte anlegg og
vi prøver å søke om tid andre steder i kommunen for
de voksne lagene, men sannsynligvis blir det fortsatt
trangt.
Til tross for at vi primært er en breddeklubb,
så har Håndball G-16 laget hevdet seg godt i BringCup. Det er et slags Norgesmesterskap for den
aldersklassen, og alliansestyret har valgt å premiere
innsatsen med noe støtte til reiseutgifter. Slikt er kjekt,
men vi får jo her et innblikk i hva en slik elitesatsing
krever av penger og administrativt apparat.
Vår friidrettstrener gjennom 30 år, Karen
Nesbjørg, takker nå av og ble hedret som Årets
Havørn på alliansens årsmøte. Det var en stund
usikkert om hullet etter henne lot seg fylle, men
Friidrett har nå fått på plass både en ny trener og ny
styreleder. Det var godt. Friidrett er en viktig del av
Havørn.
Et paradoks i vår verden er at støtte fra
kommune og NIF kun gis for aktiviteter for barn og
ungdom, dvs. opp til 19 år. Så er det slutt. Men i
et folkehelseperspektiv er det jo vel så viktig at de
over 19 holder seg spreke. Her gjør vår Gym & Turn

avdeling en stor og gjerne undervurdert innsats for å
aktivisere folk i alle aldre. De har både Havørns yngste
og eldste medlem. Og de har det gøy. Det er mye av
Havørns ånd i det.
Morten Saxvik
HAIL Styreleder
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daglig leder

av stine kloster

En lang vinter er over og det er endelig vår i
Tananger. Et sikkert tegn på det, er at sesongen er i
full gang for Havørn Fotball!
Herrelaget vårt, med ny trener Eivind
Emblemsvåg i spissen, har startet bra. De har i
skrivende stund tatt med seg 7 poeng av 9 mulige,
med 2 seire og en uavgjort kamp. Vi gleder oss til
fortsettelsen! For damelaget har sesongen startet litt
trått, med 3 jevne kamper som dessverre har bikket
feil vei resultatmessig. Men, de er ved godt mot og
satser alt på å sanke poeng fremover.
Barne- og ungdomslagene våre er også godt
i gang med seriespill, og det er masse aktivitet på
banene våre hver eneste ettermiddag og kveld.
Det er viktig for oss å kunne tilby barn og
unge i Tananger et trygt og godt idretts-miljø. Det å
ha en kjekk fritidsaktivitet å gå til, et samlingspunkt
hvor en treffer venner og trygge voksne, er viktig i en
ellers travel og utfordrende hverdag. For noen kan
det være avgjørende for å holde seg vekke fra andre,
mer utfordrende miljø. For andre kan d være et fristed
fra lekser og skole-jag, foreldre, mas og kjas. Havørn
Fotball ønsker å være en klubb med godt miljø, hvor
vi skaper et fellesskap, med plass til alle. Jeg vil gjerne
benytte anledningen å takke alle dere som bruker av
egen fritid for å gi våre barn og ungdommer dette
tilbudet!
I tillegg vil jeg gjerne takke alle våre sponsorer
og samarbeidspartnere, og ønske dere alle en riktig
god sommer!
Heia Havørn!
Fotballhilsen, Stine

Fra håndballen

av PER HEEN

Havørn Håndball - sesongen så langt
I skrivende stund er sesongen mer eller
mindre unnagjort - og påmelding til neste års sesong
er rett rundt hjørnet. Med tanke på medlemsmasse
og medlemsøkning, så har håndball aldri vært mer
populært i Tananger. Vi er nå drøyt 350 medlemmer,
så dette er bare morro (og litt utfordrende mtp
trening på full flate for samtlige lag). Må igjen
få nevne at Havørn Håndball er en av klubbene i
regionen med lengst fartstid vedrørende Håndball
for Utviklingshemmede (HU) - og dette er vi veldig
stolte av. Også på dette laget har vi fått mange nye
medlemmer (innpå 50% økning!!), så dette lover bare
godt for kommende sesong (som vi planlegger i disse
dager).
Havørn Håndball har et meget godt samarbeid
med Sola Kommune og de stiller velvillig med
vaktmester når vi arrangerer turneringer i hallen. Kåre
Kjærstad er en selvsagt kandidat her (når han ikke er i
Syden) og dette setter vi umåtelig stor pris på. Nytt av
året er at vi har fått internettdekning inne i hallen og
på Café Palle. Vi følger med i tiden og tilbyr selvsagt
betaling via Vipps i kafeen, så nå er det bare å handle
i vei.
Må ellers få nevne at våre G16 spillere klarte
kvalifisering til Bring-serien (nasjonal serie) med god
margin. Mer om dette og mere til kan du lese om
under i det supre innlegget til oppkvinne Inger Anne
Langva.
Avslutningsvis må vi en ørliten tur innom
økonomi - og her har vi nå fått mange lokale
bidragsytere opp på veggen inne i hallen i form av
reklameskilt (og vi har plass til enda flere..).. Primus
motor her har vært Ken Arvid Risa - hatten av!!.
Takker selvsagt samtidig våre støttespillere som nå
henger i hallen.
Per, Styret i Havørn Håndball
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fra Fotball

av Wenke østensen

Det er vår i Tananger!
Et sikkert vårtegn finner du om du tar turen
ned på stadion. Istedenfor “vårlyder” som fuglesang
og høytrykkspylere kan du høre barnestemmer,
trenere som instruerer og foreldreengasjerte
stemmer. Det er full aktivitet både med treninger og
kamper på anlegget vårt. Jenter og gutter, damer og
herrer har startet årets sesong.
Skal Havørn fotball klare å leve opp til
visjonen om at alle medlemmer skal få oppleve glede
og utvikling gjennom trygge omgivelser, sportslige
utfordringer og et sosialt miljø, trenger vi trenere og
støtteapparat som er seg bevisst på at det er mer
enn bare fotballtekniske ferdigheter som det må
jobbes med. De sosiale rammene rundt laget er vel så
viktige som de tekniske ferdighetene. Havørn Fotball
prøver på ulike arenaer å samarbeide for et trygt
oppvekstmiljø. Dette gjøres sammen med blant annet
Tananger ungdomsskole, VI-prosjektet og med de
ulike avdelingene i Havørn Allianseidrettslag.
Samfunnet rundt oss har et stort fokus på
dette som gjelder krenkende adferd og holdninger.
Fotballstyret i Havørn har sammen med styrene i
Havørn Allianseidrettslag gjennomført et kurs om
hvordan slike saker skal behandles.Neste skritt blir å få
denne kunnskapen ut til trenere og utøvere.
Sosiale og tekniske ferdigheter er viktige
brikker i fotballspillet, men også rammene rundt er
med på å sette standard. For eksempel er det viktig
med foreldreengasjement, men husk på at det er
dommer og trener som styrer kampen.
Det er hyggelig å bli møtt med et smil og en
kaffekopp på kamp, derfor har vi kampverter. Disse
gjør det trivelig å komme på kamp hos Havørn.
Rammen rundt A-lagsherrene er også flott,
med gratis kaffe, speaker og musikk i pausen. En stor
takk til supporterklubben som ivaretar dette.
Klubbstyrets oppgaver er mange. I tillegg
til å drive det sportslige, har vi også et ansvar for å
opprettholde gode baneforhold. I den forbindelse
er vi i gang med å få lagt nytt dekke i “Boblehallen”.
Vedlikehold av Havørnhuset er også et av årets
prosjekt,det må males. Har du lyst til å bidra , ta
kontakt!
Skal vi trives på stadion, er det viktig at vi kan
ha det fint rundt oss, og oppfordringen går til alle som
bruker anlegget om å rydde opp etter seg.

Har du lyst til å bidra i klubben, stikk innom
oss for en prat på Havørnhuset på tirsdager mellom
kl.18-19.
Vi ser fram til en vår med stor fotballaktivitet
på Tananger stadion.
Wenke Østensen
Leder Havørn fotball

Fra gym og turn

av Eli Christ

første helg i juni og i September går turen til Italia der
vi skal være med på Golden Age.

Da er enda en sesong snart over, og de
minste ungene har hatt avslutning den 7.mai. Det var
tradisjonen tro avslutning for hele familien, søsken,
foreldre og besteforeldre som var med. God servering
med pølser, saft og is, samt kaffe til de voksne.
Det er et travelt halvår som nå går mot
slutten. Vårens vakreste eventyr går av stabelen 9. og
10. juni 2018. Da skal Havørn gym og turn arrangere
Barnas turnfestival. Det er forventet at det kommer
ca. 650 stykker til overnatting i Tananger denne helga.
Komiteene er i gang med planlegging, det er
mange frivillige som har stilt opp og enda flere blir det
når festivalen er i gang. Da stiller foreldre og styret
til en skikkelig dugnad. Dette blir kjempegøy. Det er
innkvartering lørdag morgen, overnatting vil foregå i
gymsalen på Haga skole og hele ungdomsskolen. Det
blir trening og aktiviteter hele lørdagen, søndag er det
defilering og oppvisninger.
Jeg vil takke alle som stiller opp denne helga,
det er en kjempejobb som blir gjort.

Hilsen Eli

Ellers så har det vært fullt på alle partier og
stor aktivitet denne våren. Ved idrettsregistreringen
30.april var vi 580 medlemmer i turnen.
Det vises stor idrettsglede på partiene.
Damepartiet skal på Kretsturnstevne til Klepp
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fra Innebandy

av lIVAR hAGA

For Havørn Innebandygruppe: Trenere: Tor Einar Ø Lunde & Martin N Hagerup, Fellesverv: Kasserer Johannes Søfteland
& Materialforvalter: Anita Svensson. Ledere: Lag2007+8: Heidi B Solbakken, Anne M Træland og Marius Opøien. Ledere:
Lag2009+10+11: Andreas Kruger, Erik Kringeland og Bente Hegerland Foreløpig konstituert gruppeleder: Livar Haga, N-Leder
Havørn Allianseidrettslag

Havørn innebandy fortsetter for yngre og
eldre. Den nye Innebandy-starten forrige sesong
har fortsatt med mye god aktivitet, spesielt i
primærgruppen med fokus på 1-4klasse med 2 nye
lag som hadde blitt etablert. Ca. 20 spillere født i
2008, ‘9 og ’10 fortsatte. I periode var de enda flere,
noen sluttet igjen i løpet av sesongen, mens også
nye 1.klassinger født i 2011 begynte. Naturlig nok
passet ikke innebandy for alle, så noen kom kun få
ganger, mens andre ble hel-tent og fortsetter med
varmt engasjement. Mange viser stor entusiasme
og det går til tider hett for seg både på trening og
kamper. Lagene trente 1time hver på onsdager også i
perioden høst 2017 til tross for en ustabil sesongstart.
Rehabilitering av svømmehallen førte til at adgang ble
mer komplisert ved at det ikke var tilsynsvakt og ikke
tilkomst via normal inngang. Vi måtte få adgangskort
for elektroniske dørlåser. På foreldremøte informerte
vi om planer og registrerte flere frivillige til å ta ansvar
for adgang og være behjelpelige ifm treninger, spesielt
når trenerne var forhindret pga skole, eller andre
årsaker. Tilkomst og trening ble mer uforutsigbart
og de deltok på færre turneringer i distriktet denne
sesongen. I tillegg trener foreldre/pårørende sammen
med noen av guttene som var aktive tidligere og nå
var blitt 16år eller mer på mandagskvelder. Dette

var ny idrett for de fleste, selv om noen fedre hadde
prøvd med varierende varighet i sin egen ungdom.
Nå spiller jo også både jenter og damer innebandy.
De som vil prøve seg trenger ikke kjøpe utstyr først,
for vi har noe for å låne til de finner ut om de vil
fortsette og da kjøpe selv. Begge grupper ledes av
Tor Einar Ø Lunde, med ungdommelig optimisme,
mot og ansvarlighet som trener, og med Martin
Neverdal Hagerup som hjelpetrener. De er også
travelt engasjert med utdanning og skal videre, bl a i
militæret til høsten. Vi trenger derfor enda sterkere
flere som kan bidra til å trene og lede treninger, og
prøver fortsatt å finne 1 felles hoved-gruppeleder.
Foreldre samt andre voksne fortsetter med trening
mandagskvelder kl.1930-21 på TUS.
Vi planlegger fortsatt å utvide tilbudet til å
inkludere nye 1-klassinger i høst, men pga uklarheter
med trenersituasjonen, er vi litt i tvil om hvor aktivt vi
bør markedsføre tilbudet aktivt til disse enda. Likevel,
nå omfatter tilbudet 1-5-klassinger, med samme
treningstider som i fjor, altså på TUS onsdager, de
yngste kl.17-18 og eldste 18-1930. Så 1-6klassinger er
velkomne til innebandytrening da.
Oppdateringer vil komme i neste nummer og
fortløpende på FB (Facebook).
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Hvørn gutter 16

Av INGER ANNE LANGVA

og 13. mai.
Etter sluttspillet blir det treninger frem til
skoleslutt, og da blir det egentreningsprogram som
skal følges gjennom sommeren for å være godt
forberedt til sesongen 2018/2019. Laget fortsetter i
Havørn hvor det neste år blir seriespill i G18. Det blir
også et samarbeid med Sandnes HK slik at de som
ønsker det og er gode nok kan trene med og spille for
Sandnes HK i 2. divisjon.
Vi håper dere fortsetter å komme i
Tanangerhallen for å heie på oss! Og til dere andre det er alltid plass til flere på tribunen :-)

Lagbilde tatt under Bring hjemmekampene i april. Fv. Trener Kjell Magne, Mats Inge, Erlend, Herman P, Adrian, Emil, Sindre K,
Herman LK, Sondre, Lars Martin, trenere Frode og Ørjan. Sittende f.v. Henrik, Magnus, Jarand, Håvard, Sindre P og Ordin.

Tusen takk for all støtte denne sesongen - dere
er selvfølgelig velkommen til Hamar og Stangehallen
12. og 13. mai!
Følg oss på instagram @havorng01
Håndballhilsen fra G01

i region sørvest, og Herman Langeland-Knudsen
har representert Havørn og Norge med det norske
guttelandslaget LM02.
Før sesongstart satte spillerne opp noen
målsettinger for laget:
•
topp tre i breddeserie G16 - vi ble
avdelingsvinner
•
topp tre i regionsserie G16 - vi ble nummer to
•
kvalifisere oss til nasjonal BRINGserie for G16
•
deltakelse i Norden Cup som ett av fire norske
lag i G16
I slutten av februar hadde vi BRING-runde i
Tanangerhallen med besøk av Ski og Storhamar. Her
stilte alle opp for laget og bidro til at arrangementet
ble en suksess! Guttene spilte for fulle tribuner, en
opplevelse de sent vil glemme. Takk til alle dere som
bidro til dette!
Helgen 21. og 22. april 2018 ble de innledende
BRING-rundene avsluttet med fellesrunde på
Jessheim. Guttene lå godt an før denne helgen, men
trengte 4 poeng for å sikre avansement til sluttspillet.
Tribunen på Jessheim var farget i Havørn-blått, og
guttene ble heiet frem til fire seire og åtte poeng! Som
første guttelag i Havørns historie, og som ett av 12
lag i Norge, så har de kvalifisert seg til det nasjonale
BRING-sluttspillet som i år arrangeres på Hamar 12.

Havørn Håndball G2001 #sammen
Havørn G16 med spillere fra Risnes, Tananger
havn, Myklebust, Rodamyr, Snøde, Nullen, Nunstein,
Skadberg, Røyneberg, Madlamark og Austrått... 21
spillere og 3 trenere er et godt utgangspunkt for å
ha gode håndballtreninger. Når man også har egen
sjåfør og minibuss så blir turene til bortekamper og
turneringer sammensveisende og miljøskapende.
I tillegg er det mange som jobber for og støtter
guttene. 42 foreldre - besteforeldre - familie - venner
- Havørn Håndball - Havørn AIL - publikum - og
selvfølgelig Kåre K. Totalt blir dette trygge og gode
rammer for ungdommene, og de får utviklet sine
ferdigheter både på og utenfor håndballbanen. Dette
fører igjen til gode prestasjoner, og laget og klubben
gjør seg bemerket i håndball-Norge.
Laget er sammensveiset og guttene er gode
kamerater. Ca en gang pr måned samles laget til
kveldsmat etter trening, og foreldrene kommer også
innom for en kaffi og en drøs.
Guttene er treningsvillige og stiller bortimot
fulltallig på fire treninger pr uke. Åtte av guttene er
tatt opp på ulike toppidrettslinjer på videregående
og har der 4-5 morgentreninger pr uke i tillegg til
treningene med laget.
Flere har vært innkalt til ulike utviklingsmiljøer
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LIONS INFO

FASTE AKTIVITETER I TANANGER KIRKE
KNØTTETREFFEN - Åpen Barnehage Mandag og torsdag
m/babysang og småbarnsang
kl. 09:30 – 12:30
SØNDAGSSKOLEN 0-12 år

Søndag kl. 11:00

TANANGER BARNEKOR 4-7 år

Torsdag kl. 17:15 – 18:00

TABAGO barnegospel 8-13 år

Torsdag kl. 17:15 – 18:30

SUPERTORSDAG;
Barne-TV og kveldsmat

Torsdag kl. 18:00 – 19:00

JESHA, klubb for 5-7.klasse

Fredager kl. 18:00 - 20:00

ESC ungdomsklubb fra 8.klasse

Fredager kl. 20:00 - 23:00

TREFFEN - klubb for
utviklingshemmede

Fredager kl. 18:00 – 19:30

SPRÅKKAFÈ for damer

Tirsdag kl. 17:30 – 19:00

BØNNESAMLING

Mandager kl. 20:00 - 21:00

Velkommen til gudstjeneste i Tananger kirke søndag kl. 11.00
Se mer informasjon på
www.tanangermenighet.no

TANANGER MENIGHET
Los gjennom livet
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Av margaret mæland

Tanangerdagene onsdag 30. mai til søndag 3
juni 2018.
Vi starter onsdag kl. 16.30 med Barnas dag
ved Tananger ungdomsskole der det blir mange
forskjellige kjekke aktiviteter. Det blir også stafett
mellom elever på Haga og Storevarden skole, samt
den populære fotballkampen mellom lærerene på
skolene. Salg av mat og drikke
Torsdag kl. 19 oppfordrer vi at folk møter
opp i Nordsjøkatedralen (Tananger kirke) og hører
på foredraget: «Ekstreme utfordringer – Veien
tilbake». Petter Birkeland og Aleksander Gamme
(norsk eventyrer, polfarer, forsker, forfatter og
safariguide) forteller om store påkjenninger livet har
gitt dem noen selvvalgte og noen en helst skulle vært
foruten, turer og hvordan humor og galskap har vært
uvurderlig verktøy for dem begge.
Det blir i tillegg sang og musikk av Marianne
Bøe Weibell og Bjørn Stornes. Pris: 200kr/person.
Fredag kl. 19-22 arrangers SKUMPARTY
for ungdom mellom 12-16 år ved Tananger
Ungdomsskole. Her blir det mye skum, lys og musikk.
Dette blir spennende!! Salg av mat og drikke. Pris:
100kr/person
Lørdag er som vanlig hoveddagen for
Tanangerdagene. Iår utvider vi vårt utstillingsområde
til også å inkludere salg og aktiviteter i telt som blir
plassert på Hummeren sin parkeringsplass. Gratis
frokost i Lionsteltet kl. 09-11. Utstillinger og salg åpner
kl. 10. Det blir flere aktiviteter for barn og ungdom,
kan nevne ansiktsmaling, bungee jump, kanopadling,
lag ditt eget smykke/armbånd, hoppeslott, lykkehjul,
lag pinnebrød mm.
For de som ønsker å se Tananger fra oven
så er det mulighet for det, Helitrans kommer med
helikopter og tilbyr helikopterturer.
Vi får også besøk av Kim Stokke,
grafittikunstner som viser hvordan han lager bilder.
Sola Taekwon-Do har oppvisning og tradisjonstro
stiller Skolekorpset, Tananger Blæsen og Sola Brass
opp og spiller.
Ta sjansen blir også iår arrangert og vi håper
på stor deltakelse også fra voksne og lokker med
kjekke premier.
Bryggedansen lørdag kl 19.30-00.30
Vi har gleden å meddele at Bryggedansen iår
blir i telt på Hummeren’s parkeringsplass slik som i

«gode gamle dager». Nytt av året er at The Rocky
Bianco band spiller kjente «coverlåter» fra 70-tallets
disco til dagens mest populære låter. Salg av mat og
drikke. Aldersgrense 21 år.
Pris: forhåndssalg 220kr (goticket), eller ved
døren 250kr.
Begrenset antall plasser, så vær tidlig ute!!!
Søndag kl. 11
Friluftsgudstjeneste i havnen. Prest: Just
Slavesen, og kaffe og drøs etterpå.
Margaret Mæland
Lions Tananger
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trafikaltgrunkurs

av KAS

damehåndball

av ???

bak f.v. instruktørene Sindre Haugsgjerd og Jørgen Lysholt, Alexander, Brage, Bjørnar, Helle, Selma, Ingrid Helene og Marie.
Sittende: Trym, Kristoffer, Simen og Vegard

Bak f.v: Marie, Anette, Veronika, Hege, Mathilde, Julia, Regine, Terje, Synne, Bengt Asle, Anette og Geir.
Framme f.v: Liz, Line, Une, Veronica og Anne Lise.

Er en nødvendig å ha med seg for å starte
å øvelseskjøre til «bil-lappen». Mange av 15
åringene våre er derfor veldig klar til å starte opp
når tiden nærmer seg. Denne artikkelen handler om
Havørnungdommer på grunnkurset hos G. Haugsgjerd
trafikkskole i Stavanger. Haugsgjerd er ikke noe
tilfeldig valg, da de er en av våre gode sponsorer.
Vi møtte dem alle på siste kurskveld, mandag
5 mars. Da hadde de på forhånd gjennomgått
3 kurskvelder med teori og 1 utekveld med
mørkekjøring som tema. Dagens tema var førstehjelp
teori og praksis. Instruktører var Jørgen Fauske
Lysholt og Sindre Haugsgjerd og vi var tilstede
under praksisdelen som ble gjennomført nede i
garasjeanlegget under kjøreskolen. Det ble utført
som rollespill der alle fikk prøve seg på et ulykke-sted
både som skadet og som første personer på stedet.
De som var skadet ble plassert både i og utenfor biler
og «maskert» med skader på forskjellige steder. De
som etterpå kom til ulykke-stedet fikk så i oppgave å
praktisere det de hadde lært i teorien. Ikke alltid like
lett, fikk både den ene og den andre erfare. Likevel
var det heldigvis tydelig at lærdommen satt, selv med
en smule stress og publikum tilstede. De fikk vist at
de mestret å ta ledelse, sikre stedet, få overblikk over
skadeomfang, varsle nødetater og utføre førstehjelp.

Damehåndball
Siste seriekamp for førstelaget vårt i håndball
ble spilt lørdag 21. april. Laget med trener Geir Atle
Larsen og apparatet rundt var samlet før kampstart
fotografering utenfor Tanangerhallen. Like etter løp
de inn og satte seg, som forventet, i respekt hos
motstander Austrått. De ledet hele kampen, men
diverse ting og tang de siste 5 minuttene, gjorde at de
gikk hen og tapte 23-24. Synd, men gjort var gjort og
ikke mer å gjøre med det. Heldigvis ga det ikke noe
utslag på plasseringen 4. divisjon, som ble en litt sur
3. plass etter Ålgård og Randaberg. Ålgård må spille
kvalifisering og Randaberg får direkte opprykk.
Foranledningen til årets lag var at den russiske
treneren de hadde i fjor, Gregory Neretin, forlot dem
midtveis i sesongen med påfølgende nedrykk. I år
var håpet direkte opprykk, men det ville seg ikke.
Laget har spilt 22 kamper med 16 seiere og 6 tap.
Spillerstallen er solid og teller ca. 50 stykker som
kan spiller på seniornivå. Det er nok til at Havørn
Håndball har 3 dame-seniorlag i serien. Totalt sett kan
damehåndballen se tilbake på en fin sesong og ingen
fare for spillerflukt, heller motsatt, avslutter Anne
Lise Stai Larsen, som Havørnkontakt hadde i tale på
kampdagen.

Alle fikk godkjent.
Det hører med til denne historien at en del av
de som var med, for ca. ett år siden var på valgfagsskoletur til Sokndal. Der skjedde det en ulykke, som
nok har preget mange av dem etterpå.
Vi intervjuet en av deltakerne, Helle med
følgende spørsmål:
Hva synes du om kurset? «Ganske greit. God
fordeling mellom teori og praksis. Flinke lærere». Hva
var det viktigste du lærte? «Noe de kalte basisregler
for trafikk». Hvem skal øvelseskjøre med deg? «Pappa
og morfar satser jeg på». Får du tid til idrett mens du
tar førerkort? «Håper det». Følte du kurset var viktig
med tanke på det dere opplevde på skoleturen i fjor?
«Ja. Det var nok en del ting jeg hadde gjort annerledes
hvis jeg hadde hatt kurset på forhånd».
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Herrehåndball
Med et «kanonlag» som utgangspunkt i fjor
høst, endte det opp med en heller dårlig avslutning
denne gang. Slik oppsummerer trener Bent Sunde
sesongen for herrene. En 5. plass i 4. divisjon bak
Nærbø 3 og 4, Riska og UIS studentene, er ikke hva
vi forventet sier han. Han er villig til å ta sin del av
skylden for motivasjonen var nok sterkt dalende på
slutten. Det manglet folk hele tiden. Bent er kjent i
Havørn Håndball som en dyktig trener for damelaget
gjennom mange år. Vi ønsker herrene en bedre
sesong fra høsten av.
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HU Laget

av KAS

med på laget. Og Erlend Wedul hadde bakgrunn fra
SIF sitt eliteserielag den gang. De drev med dette i
flere år og etter hvert har Livar Haga, Lovise Fjose og
Carl Henning Pettersen m.fl. vært innom som trenere.
Havørnkontakt ønsker laget lykke til videre og
minner om at det til høsten kan være på tide med en
liten 20 års markering?

Var vi og besøkte på trening i januar og vi
benyttet anledningen å få tatt et lagfoto av gjengen.
Trenerduoen Siv Len Strandskog og Guro J. Stranden
nettopp overtatt laget og var i ferd med å gjøre seg
kjent med dem. Flere av spillerne uttalte at de var
veldig godt fornøyd med trenerne de hadde fått
allerede da. Rune ville vente med å uttale seg, til han
hadde sett hva de dugde til..
Nå i mai opplyste Guro til Havørnkontakt at
sluttsesongen hadde gått veldig bra. De har deltatt
i en turnering hjemme i Tanangerhallen og en i
Jåttåhallen. De har spilt mot Hinna, Viking og Sandnes
og kommet meget godt ut av det resultatmessig.
Guro sier at de er en «herlige gjeng» alle
sammen. Spillerstallen er nå oppe i 21 stykker etter
at 6-7 nye har kommet til. Tirsdag 8. mai, var det
sesongavslutning og alle ser fram til oppstart på
høsten en gang.
Litt om historikken til dette laget:
Vi har bladd i Alliansens gamle årsrapporter
og fant at Håndballavdelingen opprettet et PUH lag
i 1997, med tilbud til psykisk utviklingshemmede i
Sola kommune. Det året var Jostein Mæland leder og
Alf Strand nestleder. Sistnevnte ble med i det første
trenerteamet som bestod av ham selv og Erlend
Wedul. Alf selv var støttekontakt for en gutt som ble
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Støtt klubben
bruk Flügger

Andelen
1.Tananger Sjøspeidergruppe ble startet allerede i 1973 og er åpen for gutter 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 høstferie 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.

Flügger tilbyr et bredt sortiment innen dekoSkal du pusse opp – da kan du som klubbrativ maling, trebeskyttelse, sparkelmasse,
medlem
få 20% rabatt på maling og verktøy
tapet og malerverktøy i god malermesterog samtidig være med å støtte klubben.
kvalitet. Flügger farve-kjeden består av
ca. 60 butikker i Norge som er eiet av
Flügger AS samt en rekke selvstendige
Besøk din lokale Flügger farve butikk og handle
franchiseforretninger. Vi har sterk fagpå
klubbens kjøpskonto. Oppgi klubbnavnet når
kompetanse og står klare til å gi deg
du
betaler
i kassa, så får du 20% rabatt og klubben
råd og veiledning til å bruke riktig
fremgangsmåte og produkter.
får 5% klubbstøtte beregnet på ditt kjøp.

Les fullstendige betingelser for kjøp på
flugger.no/fluggerandelen

flugger.no/fluggerandelen
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fra idrettsrådet

På Melingsjøhuset i Tananger foregår det aktiviteter
for å bevare og formidle vår kystkultur. Vi har en stor
samling av gjenstander som er knyttet til tidligere
tiders aktivitet både i Tananger og resten av kysten. Vi
ønsker å formidle historien gjennom aktiv deltakelse
inkludert økt bruk av våre bruksbåter.
Sommeråpen kafé søndager fra 27.05 (stengt juli)
fra kl 12.00 - 15.00
www.kystkultursamlingen.no
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Kystkultursamlingen
Tananger

Av Morten Saxvik

Gjør deg klar for NM-Veka
Sola kommune har stor og entusiastisk
aktivitet på idrettssiden og, når man sammenligner
med andre steder, en velvillig innstilt
kommuneadministrasjon. Det har medført at den
nye bedriftsidrettshallen, Forus Sportssenter nå er
åpnet. Det er et flott anlegg med en hall som tar
tre håndballbaner og har flere rom for egentrening
på apparater. Rett nok på kommersielle vilkår, men
gjerne billigere enn andre treningssentre. Sola
Pistolklubb har endelig fått sitt etterlengtede anlegg i
underetasjen.
Videre er det nye BMX-anlegget under bygging
på Stangeland, og Sola Turn har fått lånetilsagn
for sin nye spesialtilpassede basishall på det som
nå skal hete Sola Idrettspark. Faktisk har også Sola
Sparkesykkelklubb fått godkjenning for sitt anlegg på
Dysjaland, og er i gang med det. Det er et helt sprøtt
påfunn, men entusiasmen er stor, og vår nestleder
Bernt Høyland, som også er leder for den klubben, er
som en traktor som du ikke ønsker å stå i veien for. Og
så kommer jo Sola Arena.
Det store nå i sommer er NM-Veka. Det er et
slags mini-OL for de små idrettene, som arrangerer
sine respektive Norgesmesterskap samtidig i
Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 15-18. august.
Sola skal ha fallskjermhopping og småflyakrobatikk
på flyplassen, baseball på Sola Aviators bane på
Solastranden, og motorcross på Bybergsanden. NRK,
NIF og Norsk Tipping samarbeider om arrangementet,
og alt kommer på TV. Det er planlagt et kveldsshow i Sola sentrum fredag 17. august. De andre
kommunene skal ha en lang rekke andre ting. Noen
som har hørt om Aquabike? Idrettsrådene i de fire
kommunene samarbeider om tilrettelegging. Dette
kan lett bli gøy.
Ting i tiden som Idrettsrådet vil måtte fokusere
på er praktisering av NIFs regelverk for trakassering
og barneidrett. Havørn fikk kretsen til å holde et
kurs vedr. trakassering i april, og andre klubber kan
trenge det samme. Det går mye på hvordan vi voksne
oppfører oss og hvordan vi omtaler andre, ikke bare
som trenere, men også som foreldre og tilskuere. Det
kommer mer om dette.
NIFs nokså nye lovverk om barneidrett skal
sikre at barn (opp til 12 år) får anledning til prøve ut
og velge forskjellige idretter, og at de ikke opplever

et treningspress som går ut over motivasjonen. Det
kan kreve en del koordinering og tilrettelegging.
Mye av bakgrunnen for lovverket er problemer med
ambisiøse foreldre som tror de fostrer en ny Lionel
Messi, så dette går også på oss voksne.
God sommer, og møt opp på NM-Veka
Morten Saxvik
Kasserer og sekretær, Sola Idrettsråd
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Havørnprofilen

Av KAS

Karen Nesbjørg har vært friidrettstrener
sammenhengende siden 1986. Til årsmøtet mottok
Havørnalliansens 30 års-aktiv premie vel fortjent.
Hun er en absolutt Havørnprofil som skal ha heder
og ære. Om egen person er hun så beskjeden at det
er litt vanskelig å få henne til å fortelle masse om seg
selv. Vi har derfor fått hjelp av tidligere og samtidige
friidrettsledere som Finn Kloster og Torstein Jåsund til
å hjelpe oss.
Karen Nesbjørg kom til Havørn og friidretten i
1986. Starten hennes er beskrevet i Havørnboka. Det
var et generasjonsskifte i avdelingen da. Torstein var
midlertidig trener fram til militærtjenesten startet for
hans vedkommende. Finn overtok, kombinert med
at han var styreleder og det var ingen god løsning i
lengden. Han forteller at det var en stor lettelse da
de fant ut at det var en kompetent og villig person
i nærmeste nabolag. Nabolaget vi snakker om, var
området rundt Notvegen. Her ble det bygget ut på
begynnelsen av 1980 tallet. Mange personer nettopp
herfra har vært knyttet til Havørn Friidrett i årene
etterpå.
Karen kom hit som engelsk idrettslærer med
4-årig utdannelse fra hjemlandet. Pga. mannen
John og oljå, havnet hun i Tananger. Det å komme
med i Havørn Friidrett og bli kjent med mange
Tanangerungdommer var kjekt og givende. Hun
baserte treninga på et system som til da hadde vært
ukjent for norske idrettsungdommer. Det kaltes «5
star awards» og forutsatte deltakelse i alle øvelsene
og dermed ble allsidighet ett stikkord. En kunne jobbe
med dette og få forskjellige diplomer og merker etter
hvert som en mestret teknikkene.
Det nye treningsopplegget gjorde
at mange barn og unge stilte på trening, og
medlemstallet i Havørn Friidrett økte fra midten av
90 tallet. I årsrapporten fra 1995 finner 64 aktive
i aldersbestemte klasser. Samme år deltok 450 på
Tanangermarsjen og 101 på Sola løpet, mens bare 3
tok idrettsmerket. I 1998 hadde avdelingen 71 aktive.
Tanangermarsjen hadde 296 deltakere og Solaløpet
bare 46. Etter dette har avdelingen ligget på jevnt 70 –
80 aktive – med andre ord nok å stelle med for trener
og medhjelpere.
Årene har gått, hennes egne barn har vært
innom både friidrett og håndball og bestemor er hun
også blitt til en 2 åring, men hun hører til i Sola. Hun

Vitse-stafetten

Tor Gordon Eikeland har utfordret Jo Skarstad denne
gangen.

har ikke tallet på alle andre hun har hatt ansvaret for
treninga til, men mange har det det blitt i løpet av de
drøye 32 årene hun har holdt på to dager i uka nesten
uten fravær. Karen er glad for at Friidretten nå har fått
seg ny trener og ønsker sin etterkommer lykke til!

Det må vel være litt fotballrelatert
da. Så her er en, ikke den beste, men
innen tema :-)
En eldre gubbe var så utrolig
fotballinteressert. Og ettersom han
var kommet i en alder der han snart
måtte regne med å forlate dette livet,
var han kolossalt opptatt av en ting:
Om det er fotballbaner i himmelen.
Han gikk til ei spåkone. Hun tittet
lenge i krystallkula før hun sa:- Jeg har
en god og en dårlig nyhet til deg.- Hva
er den gode? spurte gubben. - Jo det
er en rekke fantastiske fotballbaner
i himmelen.- Flott! Og hva er den
dårlige nyheten?- Du skal stå i mål på
en av banene på tirsdag!

Jo utfordrer sin gode nabo og håndballmann
Bjørnulf Iversen til neste gang…

26

27

trener rollen

Av KAS

Fv. Svein Olav Myklebust og Ørjan Kjærstad

han i dag har ansvar for Lyse sin altibox avdeling. Han
ble utpekt til «årets trener» i Havørn Fotball for 2017.
Han trener jenter junior som han til nå har hatt i 8 år.
Spillerstallen er på hele 22 jenter.
Begge er «ekte» Tanangergutter med mest
felles og noen få ulikheter. De har begge selv vært
aktive i minst en avdeling i Havørn. Hensikten
med intervjuet er litt å gi en «tilstandsrapport»
i lys av aktuelle ting i tiden som opptar Norges
Idrettsforbund, litt erfaringsutveksling til våre andre
trenere og sist men ikke minst å gi en honnør til alt
godt trenerarbeid som legges ned i laget vårt.
Under praten kommer det fram at de begge,
som ellers er oppdatert på det meste, ikke har hørt
så veldig mye om det fokuset som nå er mot seksuell
trakassering og overgrep i idretten. Generelt føler de
begge at de ikke har hatt noen utfordringer på dette
feltet så langt, selv om de har med ungdommer i den
«rette alderen» å gjøre. Det er bra å vite at idretten
har retningslinjer både for oppførsel og hvordan en
skal reagere ved overtramp. Politiattest ordningen er
et veldig godt tiltak, selv om det kan føles byråkratisk.

Havørn har for året 2017 meldt inn 1225
aktive medlemmer. Alle disse har minst en trener
å forholde seg til. Vi forholder oss først og fremst
til det tekniske som har med selve idretten å gjøre,
men vi vet samtidig at treneren har med mye annet
på det medmenneskelige planet å gjøre. Noen
hevder at trenerens rolle i noen av livets faser, er
minst like viktig som både foreldre og lærere. For
å gå disse tingene litt nærmere i sømmene, har
vi i Havørnkontakt fått høstet litt av de erfaringer
som to av våre mest rutinerte på området, nemlig
håndballtrener Ørjan Kjærstad og fotballtrener Svein
Olav Myklebust.
Ørjan (47) er utdannet kokk og har jobbet
seg opp og fram i hotellbransjen via Quality
Airporthotellet til at han i dag er ansvarlig for hele
Smart-hotell kjeden. Han setter for tiden likevel av 1520 timer i uka til Havørn Håndball sitt gutter 16 lag,
som han sammen med Kjell Magne Stangeland har
trent siden de var 8-9 år gamle.
Svein Olav (50) er elektriker som de siste
årene har jobbet mest med fiberoptiske kabler inntil
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noen suksess. Motsatt er det langt flere som har blitt
eliteutøvere etter å ha startet i 15-16 årsalderen –
bare en har hatt grunntreningen i orden.
Veien videre for egne lag er viktig. For noen
kan det bli fortsatt idrettskarriere på høyt nivå og
forhåpentligvis vil flest mulig fortsatt være aktive
idrettsutøvere på lavere nivåer. Ørjan tror at hans
trenerperiode for laget snart kan være over. Veiene
deler seg for de fleste etter den spennende Bring
serie spillet er avgjort om kort tid. Han gir ros til
den oppbakking laget har fått, både innen Håndball
avdelingen og i hele alliansen. Svein Olav ser for
seg en forandring nå når jentene begynner på
videregående. De fleste blir 16 i sommer. Han håper
og tror at de kommer til utgjøre et godt damelag etter
hvert. Om han fortsetter eller ei, får tiden vise. Han
hadde ikke holdt på, dersom han ikke hadde fått så
mye tilbake som han føler laget gir ham.
Vi takker for intervjuet som varte 1,5 time. Det
hadde ikke vært problem å utvide både tid og tekst
når en har så engasjerte folk i tale.

«Foreldre-skvisen» er derimot en mer
vanlig problemstilling for de begge. Trenere får ofte
henvendelser fra foreldre med forskjellig meninger
om hvordan trening og kamper skal utføres og ikke
minst om hvordan ens egen «pode» skal behandles.
Ørjan vil gjerne at foreldre skal være engasjerte i
heiagjengen, men ikke rope direkte ordrer til spillerne
på banen. Svein Olav er enig, og innprenter til jentene
at de alltid skal holde seg til hva de ble enige om på
treninga.
Banning og utskjelling både til dommere og
med/motspillere forekommer. Noen ganger kan en
lett forstå grunnen, andre ganger er det dagsformen.
Uansett reagerer de begge på slikt. Det krever at
treneren tar spilleren inn på sidelinjen for en prat. I
denne situasjonen settes trener rollen på prøve. Her
har det stor betydning at en selv er et godt eksempel
på hvordan en oppfører seg på og utenfor banen. Å
være trener med egne barn i laget er også noe som
utfordrer i denne sammenhengen. En må være minst
like streng med egne som andres. Konflikter på og
utenfor banen vil en alltid støte på. Svein Olav tror
at nettopp treningssituasjonen og en voksen trener
som følger med kan gi de involverte fri for en stund og
kanskje til og med løse flokene.
Alle lag må ha et team rundt seg i tillegg
til treneren. Det har lagene til både Ørjan og Svein
Olav. For håndballguttene er det: Kjell Magne
Stangeland, Frode Knutsen, Ragnar Rugland og Inger
Anne Rommetvedt. Litt spesielt med dette laget er
at de har egen ressursgruppe i tillegg pga. det store
aktivitetsnivået de har for tiden. For fotballjentene
er det først og fremst Lyder Tjetland og Leif Kristian
Kruger. Begge er samstemte om at det ikke hadde gått
uten dette teamet. Det er ikke gjort for en person å få
til å drive et lag i lengden. Da brenner en seg i alle fall
ut om en forsøker.
Samarbeid om treningstider og anledning å
være med på flere idretter samtidig er noe både Ørjan
og Svein Olav mener skal kjennetegne et godt fleridrettslag. Dette er spesielt viktig for de unge i starten,
men det bør vare så lenge som mulig. Det er ikke lett å
få dette til, men tettere samarbeid mellom trenere på
tvers av håndball, fotball, turn og friidrett er stikkordet
for å få barna til å holde seg lenger med flere idretter
uten å måtte ta valg i ung alder. Det å spesial trene
fra 5-6 år, med ønske om å bli en «Messi» blir sjelden
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Døgnåpen hjertestarter

Av kas

Havørn Fotball har hatt døgnåpen
hjertestarter på Tananger Stadion siden desember
2016. Den har vært i Røde Kors Førstehjelp sitt
register og vår lokale kontaktperson har vært
Tanangermannen Geir Ove Skaarstad. Problemet
underveis har vært mange aktører med hver sine
registre. Det er ikke gunstig når en skal søke opp på
nettet hvor en finner et tilgjengelig apparat. Det ble
en forbedring nå i slutten av 2017 med at norske
helsemyndigheter overtok Røde Kors sine 4.500
registrerte hjertestartere. Registeret som heter
www.113.no har nå 8.500 apparater og er knyttet
til 14 av 16 amk sentraler, deriblant vår egen her
i Rogaland. Alle kan logge inn på www.113.no og
se hvor nærmeste frivillig registrerte hjertestarter
befinner seg. Det stilles krav om funksjonskontroll av
apparatet og hver bruker følges opp både med batteriog elektrode bytting.
Havørn Fotball er stolte av å ha en offentlig
tilgjengelig og døgnåpen hjertestarter plassert
utendørs. Sammen med Sjøbadet, som har en i det
åpne toalettbygget, utgjør de totalt 2 som har det
samme tilbudet til befolkningen i Tananger. I tillegg
finnes det i «åpningstiden» en rekke hjertestartere
både i offentlige og næringsbygg. I tillegg til mange av
bedriftene, nevner Geir Ove at Tanangerhallen, Rema
og Tananger Senter også har.
Geir Ove gir oss følgende førstehjelpsråd:
Ring 113 når en bevistløs person ikke puster normalt.
Hvis du ikke finner *normal pust, så start hjerte/
lungeredning 30 kompresjoner/2 innblåsninger.
Hold på til du får hjelp. Hvis du har medhjelper så
finn nærmeste hjertestarter. Den instruere med
taleveiledning deg når du åpner den. Du kan ikke
gjøre feil! Og en kan heller ikke gi strømsjokk uten at
hjertestarteren har bestemt via målinger, at dette skal
gis.
I løpet av 2016 var det 3.136 hjertestans ute
i Norge. I 50 % av disse tilfellene kom ambulanse
til stedet i løpet av 9 minutter. I 83 % av tilfellene
var hjerte/lunge- redning påbegynt. I 12 % var det
påkoblet hjertestarter. 14 % overlevde. Til slutt
anbefaler Geir Ove oss å laste ned en app som heter
hjelp113. Den gjør at med en gang du ringer 113,
så vil din posisjon bli «plottet» inn på kartet deres.
Verdifull tid med å beskrive hvor du befinner deg, vil
da ikke være nødvendig.

verneverdig supportere

Av KAS

f.v. Fredrik Lundmann, Ole Harald Myklebust, Anstein Nordhagen, Paul Ragnar Stranden, Steinar Skotheim og Halgeir Lenes

*Vi skal ikke sjekke etter puls lenger. De fleste
vil bare kjenne sin egen puls når en er stresset.
Havørnkontakt takker for prat og oppdatering.
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En egen klubb i klubben? Ja kanskje det, men
i positiv betydning. Dette har blitt en ærverdig gjeng
med årene, faktisk mer enn de setter pris på selv.
Grunnen er at de ikke har lykkes med å rekruttere nye
medlemmer. Det toppet seg litt på «årsmøtet» som
Anstein (Nordhagen) kalte inn til tidlig i sesongen.
Ulikt ham, men han klarte å sette en støkker i
forsamlingen, da han helt alvorlig hadde tenkt å si fra
seg ledervervet etter alle disse årene. Stemningen
ble litt usikker, men litt etter litt klarte vi å forhandle
oss til en god løsning. Anstein er fortsatt leder. Han
administrerer vaktlistene og bare det. Fredrik lovet
på strak arm at Danielsen skulle fikse kaffe. Kjell
Arne og Stine skulle fikse hjemmekamp plakatene.
Vervekampanje ble iverksatt, og etter noen dager
hadde vi noen ektefeller på lista pluss Kjeld Madsen
og Magnar Fagerbakke.
Supporterklubbens gjøremål: Setter opp 3
hjemmekamp plakater ute i Tananger. Møter opp
halvtime før kampstart og koker kaffe – gratis til
publikum. Inntekter sikres ved å selge tippekuponger.
Ordner med høytaleranlegget og speakertjenesten.
Kårer dagens spiller og premierer ham med pizza
fra Pizzabakeren i Tananger. Trekker vinner i
scoringsklubben.
Har du lyst å være med?

31

10 års jubileum

Oktoberfest
i Tanangerhallen
Lørdag 22. september

Sola Trykkeri
& Kopi AS

Salg av
Oktoberfestmat
og drikke

Dans til Onsdagsbandet
GR

d

Aldersgrense 21 år
Følg arrangementet på Facebook - «Oktoberfest i Tananger - 10 års jubileum»
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UPPEN

SETT ditt navn og
særpreg på klubben vår!

HARVELAND AS
HARVELAND ENTREPRENØR AS
HARVELAND ASFALTERING AS
POSTBOKS 179 - 4098 TANANGER

www.havornfotball.no
Arrangør: Tananger Blæsen
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Årets årsmøter

Av KAS

Bak f.v. Geir Dalheim (nestleder), Ken Eivind Vigdel (kasserer), Andreas Marken (styremedlem) og Dagfinn Kaarvag
(styremedlem). Framme f.v. Odd Johnny Skåden (styremedlem), Stine Kloster (daglig leder ikke styremedlem), Wenke Østensen
(leder), Monja Harestad (vara), Ina Engevik (styremedl.) og Eivind Vorland (styremedlem). Terje Meling var ikke tilstede.
Utvidet alliansestyre: bak f.v. Wenke Østensen (fotball), Eli Christ (turn) Per Heen (håndball) og Stine Finnesand (friidrett)
Sittende framme: Livar Haga (nestleder), Lisbeth Nordhagen (kasserer) og Morten Saxvik (leder). Randi Hellerud, May Kristin
Jåsund og Toyni Line Bjelland var ikke tilstede.

det samme gjaldt Havørn Turn. I Friidrett, ble det ny
leder ved at Lars Chr. Henriksen takket for seg og Stine
Finnesand kom inn.

Årsmøter er ikke alltid spennende, men
uansett veldig nødvendige for å gjøre opp status og
legge lista for videre aktivitet i alle lag. Ikke minst er
dette den årlige muligheten alle medlemmer har til
å foreslå og argumentere på ordentlig for saker en
brenner for. En kan til og med få saken godkjent, slik
at styret i året som kommer må rette seg etter det.
Alliansen sitt, den 22. mars, var unnagjort
på 40 minutter. Om det var den påfølgende pizzaen
som gjorde at de taletrengte unnlot å drøye møtet
skal være usagt. Alle tilsluttede lag og avdelinger var
tilstede.
Av ting vi merket oss var at alliansen ikke
trekker andel av kontingentinnbetalingene i år.
Fellesøkonomien var såpass grei at det ikke var
nødvendig. Velkommen nykommer i styret ble May
Kristin Jåsund. Hun er ikke helt ukjent fra håndball fra
før av. Ellers fortsetter leder Morten Saxvik, nestleder
Livar Haga, kasserer Lisbeth Nordhagen, styremedlem
Randi Hellerud og varamedlem Toyni Line Bjelland.
Hos Fotball gikk sportslig leder Jone Killingland
ut og Odd Johnny Skåden inn. Håndball uforandret og

Nye benker på tribunen.
De ødelagte setene på tribunen ble tatt vekk før 17.mai i fjor, og deretter har alle brukt sitteunderlag mot
betongen. Terje Meling syntes dette var for galt, og har nå laget en prøve å se om gode gamle trebenker fungerer?
Bildet er hentet fra testen under første hjemmekamp av Wenke Østensen, Grethe Ø. Jellestad, Eleanor Abrahamsen
og Kjell Jåsund, mao et meget kompetent testpanel!
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Samspill

ned Gray arrows

er vårt fortrinn

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.

www.conocophillips.no

Vi er stolt støttespiller til Havørn!
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