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REDAKSJONELT SAGT

AV KAS

Kjære Havørnkontaktleser!
Er vi godt i
gang? Ingenting er helt ferdig men ja, vi er i alle fall
i gang! Hele tre av artiklene i bladet har fått tittelen
«forandringer» og de forteller at nå skjer det saker
og ting på idretts-anleggsfronten her hos oss. Alt går
ikke helt etter planen, men det går rette veien, og nå
er det Tananger sin tur!
Norge ble «åpnet» fra pandemirestriksjonene
lørdag 25.september, slik at idrettsarrangementer
kunne gjennomføres på normalt vis. Fotballstyret
bestemte seg fort og klarte å arrangere den populære
og Conoco-Phillipsturneringen med glans, rett før
høsten satte inn med full styrke. Det fortjener en
fyldig reportasje. Ellers fra fotball: Nyansatt FFO leder,
presenterer seg selv. Bidrag fra J 13 laget, MSA laget,
pluss det faste fra leder Geir Dalheim og daglig leder
Stine Kloster.
Friidrett har gjennomført gode arrangementer
i sommer, både for store og små. Vi registrerer at
«Tanangerløpet» og «Havørnlekene» er innført
som nye av året og har to gode bidrag både om
disse og annet. Vi merker oss at de pr. i dag er flere
medlemmer enn Sola friidrett. Det setter ting i
perspektiv.
Turn står i starten av en forhåpentlig fin
vintersesong. De har julestevnet rett rundt hjørnet,
og er medeiere i en snart flunk ny Hellestø Arena. Det
kommer til å åpne for en helt ny tid for Havørn Turn vil
vi tro. Leder Eli har gitt oss sin faste rapport.
Håndball er også i gang med sin sesong. Deres
bidrag kommer fra 3 av de aldersbestemte lagene
og sist men ikke minst, leder Per sine betraktninger.
Sportslig referer han om herrelagets lovende debut i
3. divisjon og et damelag i 4. som også henger med.
Glade spillere på TH-mix laget på tur til Ålgård har vi
et fint foto fra.
Innebandy kjører på med sitt tilbud. De
to utrettelige herrer Tor Einar Lunde og alliansenestleder Livar Haga gjør at dette er oppe og går
reint organisatorisk i Havørnalliansen. De ber om en
forelder eller to til å avlaste seg. Det burde vel ikke
være helt umulig?
Vi har for vane å skrive litt om Havørn «før i
tiå», og denne gang gjelder det historien om hvordan
Kafe Palle fikk navnet sitt. Vi har intervjuet tre
personer som hadde masse interessant å fortelle om
ting som nesten har gått i «glemmeboka».

Takk til alle som bidrog med stoff, utforming
og produksjon av bladet! Jeg ønsker dere en god
lesefornøyelse, en god jul og et godt nyttår!
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DAGLIG LEDER HAR ORDET

AV STINE KLOSTER

5 x HURRA!!! HURRA for gjenåpning av
samfunnet, HURRA for en høstsesong med god
fotballaktivitet, HURRA for at vi fikk arrangere en
fantastisk ConocoPhillips-turnering, og sist, men ikke
minst, DOBBELT-HURRA for alle dere som bidro til at
turneringen vår ble større og bedre enn noen gang.
261 besøkende lag og 392 spilte kamper i løpet av 2
fine høstdager i oktober. Nærmere 2000 glade barn
fikk spille fotball og oppleve vår unike premieutdeling,
og tilhørende foresatte, søsken og besteforeldre sto
for jubel på sidelinjen. Utrolig gøy! Nok en gang,
tusen takk til alle som bidro til en fantastisk helg på
Tananger Stadion.
1.oktober startet Tananger- og Havørngutten
Mats Økland Jellestad i sin nye stilling som FFOleder og sportslig utvikler i Havørn Fotball. Med en
ekstra ressurs på kontoret som skal fokusere på det
sportslige, har vi store forhåpninger om at Havørn
Fotball skal ta store steg i årene som kommer. Ikke
nødvendigvis i form av pokaler og opprykk (selv om vi
selvsagt håper på det også etter hvert), men mer med
tanke på idretts-glede, samhold og klubb-bygging. Vi
vil være en klubb som kan stå inne for verdiene våre;
trivsel, respekt, glede og ambisjoner. Og ved å gi et
godt, tilpasset tilbud til barn og unge, kontinuerlig
jobbing med å rekruttere og beholde ungdom i
klubben, og ved å ha bedre utvikling og oppfølging
av trenere, skal vi legge et godt grunnlag for å oppnå
våre mål både sportslig og sosialt.
Vi har også planer om å åpne Havørnhuset
opp for sosiale sammenkomster fremover. FIFA, spill,
fotballkamp på storskjerm, og åpen kiosk er bare noe
av det vi ser for oss å tilby for gjøre klubbhuset til et
attraktivt sted hvor Tanangers barn og unge skal ha
lyst til å «henge».
Mats har kommet godt i gang med arbeidet,
jeg trives godt med å ha fått en engasjert kollega og
sparringspartner på kontoret, og vi gleder oss til å
fylle Huset med en gjeng glade FFO-barn og andre
kjekke sammenkomster i tiden fremover.
Jeg takker herved for en fin 2021-sesong
og ser virkelig frem til et enda bedre 2022. Og til
slutt vil jeg ønske alle medlemmer, støtteapparat,
samarbeidspartnere, og resten av Tanangers
befolkning, en riktig god jul!
Heia Havørn.
Jule- og fotballhilsen fra Stine

FRA ALLIANSESTYRET

AV ALLIANSELEDER OG NESTLEDER
ØRJAN KJÆRSTAD OG LIVAR HAGA

Heldigvis har vi nå begynt en normalisering
etter meget spesielle 18 måneder. Mange har
blitt hindret i å gjøre noe av det de liker best, å
være aktive med sin idrett. Mange er i ferd med å
gjenoppta aktiviteter, men noen har begynt med
andre fritidsaktiviteter, eller har blitt så frustrerte
at de sliter med å finne motivasjon til å gjenoppta
tidligere aktiviteter. Dette er utfordringer for dem det
gjelder, men også for oss som prøver å legge til rette
for positive aktiviteter. I disse tider bygger vi ny hall
med flate for mer aktivitet. Håndballavdelingen tok
initiativ og fikk med Gym & Turn avdelingen. Dette
er et meget stort initiativ for oss på vegne av hele
Tanangers befolkning som vi nå må løfte sammen. Vi
er avhengige av at mange bidrar også utover de som
har vært aktive.
Pandemi situasjonen har komplisert mye
og gjør det fortsatt. Sesongslutt med påfølgende
evalueringer for noen idrettsgrener, typisk for
friidrett og fotball, mens andre har startet ny sesong,
gym&turn, håndball og innebandy.
Selv om dette året har vært spesielt kan vi
ikke sløyfe kontingentinnbetaling. Det er viktig at
medlemmer betaler innen tidsfrist og at de som ikke
lenger ønsker å være det, gir melding til administrator
i aktuell gren. Det reduserer betydelig arbeid når
medlemmene betaler denne snarest etter at giro
er mottatt. Alt danner grunnlag for viktig statlig og
kommunal støtte.
Nå er det sesong for julelotteriet. Det ligger
mye forberedelser bak før dere ser loddselgerne
i døra eller på andre salgssteder. En god gruppe
representanter fra hver idrettsgren jobber for å
gjøre dette fellesløftet til å skaffe midler til å drive
aktivitetsnivået vårt. Vi er svært takknemmlige til
lokalt næringsliv og enkeltpersoner som gir oss
gevinster. Spesiell takk til årets nykommere på lista!
Ikke minst takk til dere som har tatt og tar vel imot
våre loddselgere og støtter oss. Lotteriet trekkes 2.
des. og gevinster leveres ut 9. des., omtrent samtidig
med utgivelse av dette bladet.
Bygging av den nye hallen gikk som planlagt
inntil det viste seg at leveranse av takplater blir
forsinket. Så selv om mye fremdeles er usikkert om
framdrift så har vi begynt planlegging av «Åpen hall»
når den er klar for det. Da vil både aktive og spesielt
andre som har lyst å begynne i Havørn få anledning til
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å møte aktive, trenere og ledere, kunne stille spørsmål
om ting de lurer på.
Ser vi enda lenger fram, så vet vi at det
kommer en tid for årsmøtet. Vi oppfordrer kanskje
nettopp deg til å melde deg til tjeneste ved å kontakte
undertegnede eller valgkomiteen: Øyvind Braut
(94815572), Anne Karin Vaarvik (90094550), Torstein
Jåsund (97586960), Hallgeir Lenes (95725376) eller
koordinator Kjell-Arne Slethei (tlf.97189873).
Vi ønsker alle en fortsatt fin høst og
vintersesong!
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FRA FOTBALL

AV GEIR DALHEIM

Endeligt er vi i gang, og for en «pang start»
vi fikk med ConocoPhillips Turneringen 2021! Vi
besluttet kun drøyt 3 uker før arrangementet at dette
ville vi prøve å få til. Det var jo år og dag siden sist
og Norge hadde nettopp åpnet igjen, og tenk det
ender med den største vi har hatt noen gang, med
over 260 lag påmeldt. Helt fantastisk og stor Takk til
daglig leder Stine, Fotballstyret, Turnerings komiteen,
dugnads ansvarlige, foresatte, kakebakere og
samarbeids partnere for at dette kunne gjennomføres
til stor glede for flere tusen tilreisende til Tananger
Stadion.
Tananger Stadion er nå stort sett ferdig
rehabilitert med nytt kunstgress, indre område er blitt
helt inngjerdet og med ny kantstein rundt løpebane,
samt sluser/rister i innganger for å innfri miljøkrav, så
nå trenger vi å få rehabilitert hele tribune anlegget
som har sett sine beste dager.
Havørnhuset har vert utleid til Sola Kommune
som barnehage siden november 2020, dette har vert
kjærkomne inntekter for fotballen i en utfordrende
periode med restriksjoner på det meste. Barnehagen
har akkurat flyttet ut, og det er godt å endelig kunne
være «hjemme» igjen, det er der vi hører til.
Når vi nå har plassen vår tilbake så går vi i
gang med egen FFO, og Mats Økland Jellestad har
startet med jobben i stilling som FFO ansvarlig. Dette
har startet bra og allerede er mange påmeldt og med
oppstart i januar.
Sportslig utvikler er deler av den nyopprettede
stillingen til Mats - dette tenker vi er nødvendig av
flere årsaker, som støtte til trenere, samhandling
mellom lagene, spillerflukt til andre klubber og ikke
minst få ungdommen med oss igjen etter frafall i
corona tiden. Det blir nok å ta tak i …
Ønsker der alle en fin Julehøytid!

FORANDRING 1

AV KAS

Gravemaskinen til Risa gjør kort prosess med den gamle duken.

Havørnhallen på flyttefot.
Vi har ropt ut at «nå er det Tananger sin
tur!», en stund. Og kanskje begynner det å hjelpe litt?
Forandringer har vi heldigvis sett denne fra sommeren
av og de pågår når dette skrives. Det er vi glade for.
Oppsummeringen for stadion-området blir slik:
I litt snø og frost i starten av februar ble
Havørnhallen (eller plasthallen) demontert. Det viste
seg å bli å være umulig for folkene fra entreprenør
Risa, å få av duken uten skader. Dermed havnet
den i containeren. Avtalen mellom Havørn fotball,
Alliansestyret og Sola kommune måtte dermed gjøres
om. Heldigvis ble det funnet en løsning, som nå ser
ut til å være svært god. Hallen ble flyttet og rigget
på nytt underlag på den gamle grasbanen ved Haga
skole. Skjelettet av stål stod oppe igjen i løpet av
samme måned. Så ble det noe ventetid på ny duk. Da
den kom på plass, var det montering av nytt led-lys og
ikke minst å få lagt kunstgraset (som var nytt i 2018)
fint nedpå igjen. Det er så noenlunde på plass, men
noen skjøter må nok fikses på. Den ble tatt i bruk
umiddelbart og har minst like mange brukere som før.
Hallens mer allsidige brukspotensiale ble oppdaget
under forberedelsene til årets ConocoPhillips
turnering, der den fungerte utmerket som kafeteria i
stor målestokk.
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Havørnhallen med ny duk og på ny plass.
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FORANDRING 2

AV KAS

FRA GYM- OG TURN

AV ELI CHRIST

Da er vi endelig tilbake til et normalt semester.
Denne høsten har alle som har hatt lyst fått lov til å
komme på turn. En lang pandemi er nesten over og vi
kan igjen boltre oss, både store og små i gymsalen.
Dette er det mange som har ventet på, alle
partier er fullbooket. Det har vært nødvendig å sette
inn ekstra trenere på noen partier for å ha kontroll på
treningene. Ekstra takk til de i styret som har stått på
for å få tak i trenere.
Det er spesielt kjekt å se at så mange barn nå
er tilbake på turn. Akkurat nå er de i full gang med å
øve til juleoppvisning. Det har vi heller ikke hatt på
lenge. Både store og små ser fram til å vise hva de kan
søndag 28.november kl.13.00 i Tanangerhallen.
Neste år, 21. og 22. mai, skal Havørn gym og
turn arrangere Barnas Turnfestival. Dette er et stort
arrangement og kjent som vårens vakreste eventyr.
Mange små turnere kommer til Tananger denne
helgen og vi håper at mange frivillige foreldre har lyst
å være med å arrangere dette. Det er alltid like kjekt,
det vil bli mange aktiviteter og mye moro. Søndagen
blir det oppvisning på Stadion. Dersom det er noen
som ha lyst å være med så ta kontakt med trenerne
eller undertegnede.
Den nye hallen har hatt noen utfordringer når
det gjelder takplater, men siste nytt er at de nå er på
vei. Vi i turnavdelingen håper at hallen er ferdig til
mai slik at vi kan får vist den fram og brukt den under
Barnas turnfestival.
Over nyttår, i februar/mars er det årsmøte
i turnen. Dersom noen har lyst til å være med i
styret så ta gjerne kontakt. Vi har alltid plass til
styremedlemmer og trenere som brenner for turn.

Ferdig resultat!

Vi har fått nytt kunstgras og flomlys på
stadion, men grusen rundt er fremdeles som før.
Sola kommunes første kunstgras var overmodent
for utskifting. Nye miljøforskrifter om håndtering av
plast. Her er kortversjonen:
Havørn Fotball har hatt prosjektet om nytt
kunstgras gående en stund nå. Graset fra 2005
hadde vært på «overtid» i flere sesonger og det var
til slutt ikke sportslig forsvarlig å bruke det lenger til
fotballkamper på seniornivå. Det var lenge et ønske
fra Havørn Friidrett om å gjøre en ordentlig renovering
av anlegget rundt, slik at også løpebanen kunne fått
kunstdekke samtidig, men her rakk dessverre ikke tid,
penger og muligens politisk vilje til denne gang.
Nye miljøkrav gjorde at grunnforhold og avløp
måtte dokumenteres nesten som om banen skulle
anlegges fra grunnen av. Den store «synderen» er,
som sikkert kjent fra media, granulatet (plastkulene)
som ligger løst i graset. Det måtte bygges murkant og
gjerde med anlegg for inn- og utslusing av spillere på
banen.
Når dette skrives har vi et anlegg som er bra
ut og som vi foreløpig har fått lov å ta i bruk. Flomlyset
har fått nye led pærer, som både gir bedre og billigere
lys. Ferdigstilt er det ikke ennå, men i all beskjedenhet,
vi har grunn å gratulere Havørn Fotball med «godt
jobba»! Dette kommer hele Tanangers befolkning til
gode.

God jobb utført av folkene hos «Polytan» i sommervarmen.
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HAVØRN HÅNDBALL

AV LEDER PER HEEN

Havørn håndball TH-mix i Ålgårdshallen søndag 31. oktober

Da er vi kommet dithen at sånn omtrent
1/3-del av sesongen er unnagjort - og hvor deilig
er det ikke å være i gang igjen!! Vi er som tidligere
år representert med lag i de aller fleste årsklasser
med hele 29 lag som ble påmeldt til årets sesong.
Vi har riktignok måttet trekke 4 lag i ettertid pga få
spillere i enkelte årsklasser, men det ser i det store
og hele veldig positivt ut. Herrene startet sin debut
i 3. divisjon søndag 24. oktober med bortekamp
mot Avaldsnes. Hjemmelaget ble nesten spilt ut av
hallen og sluttresultatet endte på 20-35! Vi gleder oss
stort til fortsettelsen. Damene i 4. divisjon har hatt
3 kamper per 28.10 - og fasit så langt er 1 seier og 2
meget knepne tap. Gleder oss også til fortsettelsen
her. Havørn TH-mix startet sesongen med 2 kamper
i Ålgårdshallen søndag 31.10; første kampen mot
Klepp 3 endte uavgjort 7-7 og siste kampen endte
med en solid seier (14-8) over Bryne. Solid innsats og suveren fair-play innstilling!! Oppfordrer samtlige
håndballvenner til å stille i Tanangerhallen når det
spilles kamp - uansett divisjon eller alder. Stemningen
er knallgod, det er lunt og varmt og Kafé Palle har mye
digg å by på. Heia Havørn!!!
Vi har i skrivende stund nettopp avsluttet årets
kombinerte salgsdugnad med salg av toalettpapir,
tørkeruller, mikrofiberkluter, bambussokker,

tennbriketter og Enjoy bonushefter. Resultatet for
årets dugnad ble igjen “all-time-high” - med god
margin! Våre lag har solgt varer som aldri før og
dette utgjør en omsetning på imponerende 528 000
kr. Både klubb og respektive lag sitter igjen med en
god fortjeneste her som sikrer en fortsatt sunn drift
av klubben. Rett og slett et imponerende resultat og
hatten av for alle bidragsytere!!
Den observante leser har sikkert fått med seg
at det har vært en smule stillstand på anleggsområdet
for vår nye flerbrukshall - Hellestø Arena. Dette
skyldes rett og slett leveringsproblemer ift stålplatene
som skal på taket - og dette er en gjengs utfordring
for hele industrien. Platene lastes i skrivende stund og
arbeidet er etter alle solemerker godt i gang igjen når
du leser dette. Uansett, så gir dette oss en forsinkelse
på ca. 12 uker ift opprinnelig plan - og dette medfører
at åpningen av hallen utsettes til slutten av 1. kvartal
2022. Å, hvor vi gleder oss………!! Ellers er det fortsatt
mye ledig plass på vår “Millionvegg”. Her kan du
bidra litt økonomisk og samtidig sikre deg en flott
aluminiumsplakett som blir hengende til evig tid som et bevis på den gode dugnadsviljen i bygda vår.
Bestillingsskjema finner du på våre hjemmesider (eller
Google “Millionveggen” rett og slett).
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FORANDRING 3

AV KAS

Sist gang signaliserte vi å bringe masse stoff
og reportasje om byggeprosjektet i dette nummeret.
Det må vi nok vente litt med, for selv om det gikk
imponerende fort med fundamentering og montering
av de enorme veggene har det etter ferien vært full
stans helt fram til nå nylig. Hva gikk galt?
Prosjektledelsen v/Helge Haver svarer at det
var en kombinasjon av at produsenten ikke fikk tak i
råstoff, samt at transporten ble forsinket når råstoffet
først ble klart. Sånn fikk vi merke etterdønningene av
pandemi og globale utfordringer. Gjenstående arbeid
måtte derfor vente, da entreprenøren ikke kunne
støpe gulv og fortsette med innvendige arbeider før
taket var på plass.
Hva blir konsekvensene? Konsekvensene blir
at vi er ca. 12 uker forsinket med hallen. Estimert
ferdigstillelse er nå slutten av mars. Økonomisk
konsekvens er ikke endelig avklart, men vi må
bære renter på lånet i 3 mnd. ekstra og dette har
jo en kostnad. I tillegg må vi vente 1 år ekstra før
vi får refundert mva. men pga. en omlegging av
dette systemet fra myndighetene nå i sommer
så hadde vi uansett ikke fått refundert mva. før i
2023. Konsekvensene er håndterbare, og vi holder
oss innenfor oppsatt budsjett selv med den ekstra
rentekostnaden. Vi satser fortsatt på åpning innen
1. kvartal 2022. Estimert overtakelse er satt til 21.
mars. Et lite usikkerhetsmoment er at taktekkerne er
avhengige av vær og vind, men uansett regner vi med
at dette går i orden.
Hva tid går mandatet til prosjektledelsen ut?
Vi er med helt til hallen står klar og er tatt i bruk.
Mandatet har ingen sluttdato.
Skal det etableres et hus-styre? Ja, det skal
det. Vi har bedt alliansestyret om å prioritere dette,
og forhåpentligvis er husstyret klart før jul. Det blir
sannsynligvis 3 medlemmer.
Vi takker for nyttig info og avslutter med en
anbefaling å støtte opp om den artige «millionveggen»
som skal bygges inni hallen. Se egen annonse.

Store betongelementer settes på plass.

Eli og Per lurer på hvor det blir av taket?
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FORTSATT LEDIG PLASS PÅ
MILLIONVEGGEN.

(DET ER LOV Å VÆRE LITT UHØYTIDELIG.)
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KAFE PALLE?

AV KAS

En navnekonkurranse, som nesten gikk i
glemmeboka og historien om to søskenbarn med
samme navn som ga gratis tomt til nytt idrettshus. Vi
har intervjuet May Kristin Jåsund, Torfinn Meling og
Ove Palmer Lie.
Det begynte med at Sandra Westrømi et
fotballstyremøte, forleden spurte om hvor det der
«Cafe Palle» kom fra? Jeg ga henne svaret, men
ble likevel svar-skyldig om hvem som fant på dette,
hvorfor og hva tid det skjedde?
Jeg måtte ringe litt rundt og mange visste
ikke særlig mer enn meg selv og noe «etterforsking»
måtte til før jeg fant fram til personene som kunne gi
de rette svarene. De hadde til gjengjeld mye å fortelle,
både om kafeen og hvem mannen, eller rettere sagt
mennene bak navnet er.
Vi starter med May Kristin Jåsund, som i 2003
var kommet hjem fra år på Stillehavsøya Rarotonga
på Cook Islands sammen med mann og barn (intervju
i HK 3/07). I tillegg til selve håndballen, var hun også
engasjert i kafeteriaen og så hvilket brukspotensiale
den hadde. Til da hadde aktiviteten i kafeteriaen vært
litt «av og på» siden Tanangerhallen var ny i 1983.
Håndballstyret med Gro Lyse Nilsen i spissen, ga
henne full støtte og dermed startet arbeidet.
Resultatet fant vi i Solabladets reportasje fra
åpningen av Kafe Palle i november 2007. I høstferien
hadde det vært arrangert «Åpent hus» i samarbeid
med Biblioteket og Frivillighetssentralen i Sola. De
ønsket å profilere hallen og kafeteriaen som brukelig
for mange andre enn de i treningstøy – stod det.
Omtrent 200 hadde vært innom og en av oppgavene
hadde vært navnekonkurranse til kafeen. Inge
Asbjørnsen var den som la inn vinnerforslaget - «Kafe
Palle», og redaktør Hilde Garlid skrev: «Bakgrunnen
er at Palle Meling og Palle Lie i sin tid ga tomten til
idrettslaget Havørn. Uten denne rause gaven hadde
det vel neppe stått noen hall akkurat her i dag».
Fra May Kristins egne notater i tidsrommet
2004-2008 finner vi oppsummert flere som har
vært involvert i samarbeidet og hva som har vært
forsøkt av aktiviteter. Fra kommunal side var
Frivillighetssentralen med på å starte turgruppa for
de godt voksne hver onsdag, noe som vår alles kjære
Kåre Kjærstad m.flere styrer og organiserer den dag i
dag. Kafe Palle, Bibliokteket og Frivillighetssentralen
tilbød elever på 5. til 7. klassetrinnet leksehjelp etter
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Torfinn Meling, May Kristin Jåsund og Ove Palmer Lie

Palle Lie

Palle T. Meling

skoletid, og de fikk påsmurt mat samt frukt som var
sponset av D.Danielsen. Noe uvisst hvorfor ordningen
ble avsluttet etter to år. Av andre organisasjoner
finner vi blant andre Røde Kors, Speideren,
Kystkulturen, Hagelaget, Fritidsklubben og Turnen
som bidro til Åpent Hus i Tanangerhallen i 2007 og
2008.
Vi forlater nå dagens Tanangerhall og ser oss
mange år tilbake. Året er 1955 og I.L. Havørn har
ei «tyskerbrakke» på lånt grunn på motsatt side av
veien der Tanangerhallen står i dag og en fotballbane
der vestre del av dagens kirkegård ligger. Det var
10 år siden krigen og Tanangersamfunnet stod i
starten av en veldig utvikling. Havørnstyret, med
Bernt Haga i spissen så seg om etter mulighet til å
bygge et ordentlig idrettshus. Tidligere kasserer og
fotballspiller, både før og etter krigen, Palle T. Meling
var den som pekte på løsningen. Han og søskenbarnet
Palle Lie var grunneiere på andre siden av veien fra
kirken og nedover mot Tananger. Noe av dette eide
de sammen, som arv fra sin bestefar Palle Olsen
Meling i 1922, da de var henholdsvis 7 og 12 år gamle.
Eiendommen bestod av fjell og lyng og ble betraktet
som «verdiløs».
Nå er tiden inne til å gjøre noe ut av dette,
tenkte sikkert Palle T., som var en ivrig idrettsmann

og Havørn patriot. Det samme har nok Palle Lie også
vært, selv om han ikke var aktiv i Havørn. Han var
nesten 6 år eldre, og hadde vært i Amerika og jobbet
noen år. De bestemte seg for rett og slett å gi bort 2
mål av området til Idrettslaget Havørn vederlagsfritt.
Overdragelsen fant sted den 10. september 1955
og dette løste umiddelbart mange problemer og
åpnet for at arbeidet med nytt idrettshus kunne
begynne. Etter mye dugnadsarbeid, stod det ferdig
i 1964 (beskrevet i Havørnboka). Med nytt hus gikk
dansearrangementene til Havørn veldig godt og
penger «strømmet inn». Etter hvert ble det behov
for mer parkeringsplass. Da var det igjen tid for å
henvende seg til søskenbarna Palle og Palle. Løsningen
ble oppkjøp av ytterligere 3 mål på østsiden, dvs.
tomta til dagens Hellestø Arena. Handelen ble gjort
opp med kr. 20.000,-fordelt på 2 rater, først i 1970 og
deretter i 1971. Det var ganske rimelig, selv for 50 år
siden. Palle T., sammen med Sven Svensen Haga, ble
under årsfesten på Hummeren i 1956 utnevnt til I.L.
Havørns første æresmedlemmer.
Torfinn og Ove Palmer er tremenninger og
sønner til henholdsvis Palle T. og Palle Lie. Torfinn
driver gården ved Hagakrossen (Maxi Fastfood) etter
sin far den dag i dag. Han hadde nylig traktoren
med på dugnad sammen med håndballguttene

for å rydde tomta til den nye Hellestø-arenaen i
forrige nummer av HK. Torfinn har selv vært aktiv
som fotballspiller og med i ungdomsgruppa, for en
del år tilbake. Ove Palmer er yngste sønn i familien
til Palle Lie. Han er født og oppvokst på gården
hjemme, som lå omtrent der som «rørtomta» er i dag.
Bygningene er vekke for lenge siden. I forbindelse
med utbyggingsalternativene til den nye hallen
var han, ifølge vår egen prosjektledelse, en svært
samarbeidsvillig og god kontaktperson. Til denne
artikkelen har han fra eget arkiv «gravd» fram masse
interessant Havørnhistorie, som vi sikkert kommer
tilbake til ved seinere anledninger.
Havørnkontakt takker alle 3 som bidrog
til å fortelle denne historien. Vi sender herved
utfordringen til alliansestyret at Kafe Palle navnet
fortjener å bli mye mer synlig inne i Tanangerhallen.
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HAVØRN FRIIDRETT

AV RAGNAR BERGHEIM

Stevneledelse Ragnhild Jelsa og Erlend Engelsgjerd.

Konsentrasjon før start på 60 meteren.

Over 100 medlemmer!
Det er gledelig å se at mange barn er på
friidrett og har glede av å gjøre friidrettsrelaterte
øvelser og aktiviteter. Medlemstallet for Havørn
Friidrett holder seg stabilt på rundt 100 medlemmer.
Størst antall medlemmer er det fra 2.kl til 5.kl. Vi har
ikke merket noe nedgang på medlemstallet på grunn
av pandemien. Medlemstallet i Havørn Friidrett er
større enn medlemstallet i Sola Friidrett - og det uten
å ha gode fasiliteter innendørs og utendørs.
Havørn-Lekene og Tanangerløpet 5k - en
suksess! 12.juni 2021 arrangerte Havørn Friidrett
for første gang Havørn-Lekene. Dette ble veldig
bra for både små og store. Over 80 påmeldte barn
deltok i ulike øvelser på Tananger stadion. Vi hadde
værgudene på vår side og barna skinte av glede
sammen med mor og far. Barna kunne velge mellom
40/60 m hekk, 60 m, lengde med fart, liten ball, kule
og 400m/600m. Alle barn fikk t-skjorte fra Norges
friidrettsforbund i tillegg til medalje på slutten av
dagen. Etter Havørn-lekene var det duket for første
løp rundt Tananger ring på 5 km. Hele 50 løpere
gjennomførte Tanangerløpet. Sjef for løpet og
nestleder i Havørn Friidrett, Erlend Engelsgjerd, hadde
gjort en god jobb med merking og kontrollmåling av
løypen.

Hvis det er noen som lurer på om det blir
arrangert Havørn-Leker 2022, så kan vi herved
informere om følgende: Havørn-Lekene 2022 blir
arrangert i juni 2022 (dato kommer) og vi tar sikte på
over 100 barn på Tananger stadion. I tillegg blir den
2.utgaven av Tananger-Løpet på 5 km også arrangert.
Vi gleder oss allerede.

Deltakere og funksjonærer: Tala, Ingrid, Julia Michelle, frode Rossavik og Jostein Weibell.
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LØPERGRUPPEN

AV NESTLEDER ERLEND ENGELSGJERD

51 69 66 51 - Timebestilling: ledigtime.no

Fra rosasløyfe-løpet i oktober.

Flere i løpegruppa hadde målsetning om å
delta og gjennomføre sitt første halvmaraton den siste
lørdagen i august – et halvmaratonløp med start og
målgang Stavanger Sentrum. Et treningsopplegg ble
lagt ut på Spond, og flere av medlemmene holdt bra
treningsnivå sommeren gjennom, med mål om å enten
fullføre eller sette personlig rekord den 28. august.
Inngangen til treningsprogrammet var
deltakelse i tidenes første «Tanangerløpet 5k
mosjonsløp», som ble avholdt i forbindelse med
«Havørn-lekene» lørdag 12.juni – et opplegg på
Tananger Stadion for barneskolebarn. Mot slutten av
dagen ble altså tidenes første «Tanangerløpet» avholdt.
Ved start Haga skole sto 42 deltakere klare for et
spennende 5km mosjonsløp rundt Tananger Ring med
målgang inne på Tananger Stadion. Deltakerne fikk en
æresrunde rundt løpebanen før de ble tatt i mot foran
tribunen. Vinnertiden for menn ble sterke 19:02 og for
damer 25:52. Vi planlegger nytt løp neste år!
Flere av våre medlemmer fullførte enten halveller helmaraton (!) siste lørdag i august. Det er gøy
å se at flere lykkes med treningen og gjennomfører
sitt første halve eller hele maraton på mesterlig vis! I
september var også flere godt i gang med målrettet
trening frem mot årets høydepunkt – 3-sjøersløpet.
Første lørdag i november hvert år avholder GTI
Friidrettsklubb regionens største mosjonsløp med

start Forum Expo, rundt Stokkavannet, Hålandsvannet
og Mosvannet. Over 1500 deltakere – hvorav 11 fra
Havørn – stod på startstreken i årets regnfulle utgave
av løpet rundt de tre «sjøer». Det ble jaktet på nye
rekorder samtidig som flere hadde mål om å fullføre for
første gang. Vi har lagt ned et godt stykke arbeid i flere
måneder på trening, og det var herlig å se gleden av å
komme (søkkvåte og utmattede) i mål.
I oktober var også Havørn Friidrett ambassadør
for Rosa Sløyfe aksjonen, og det syns vi var meget
stas. En aksjon med mål om å øke kunnskapen om
brystkreft, spre informasjon, vise solidaritet med
brystkreftrammede, samt å støtte brystkreftforskning.
Vi arrangerte to løp, og hadde til sammen 20 deltakere.
Det ble også delt ut smoothie og bananer til alle
deltakere!
Medlemstallene fortsetter å stige, og per
dags dato er det nærmere 50 medlemmer i Havørn
Løpegruppe. Treningen vi byr på er variert, både i
varighet, intensitet og innhold. Det aller kjekkeste er at
det er sosialt, samtidig som man har godt av å bevege
kroppen litt!
Løpegruppa er som kjent opprettet i regi av
Havørn Friidrett, og er et lavterskel treningstilbud for
kvinner og menn, gutter og jenter, i alle aldre, og det
spiller ingen rolle hvilket treningsgrunnlag du har fra
før. Bli med!
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FRA INNEBANDY

AV LIVAR HAGA

Innebandy fortsetter for 4-7.klasse. Er det
noen interesserte fra 1-3.klasse?
I forbindelse med gjenoppstart av innebandy
tidligere sesong ble 2 nye lag etablert. Det bestod
av ca. 20 spillere født i 2008, ‘09 og ’10. I en periode
var vi enda flere, men noen sluttet igjen i løpet av
sesongen, mens nye 1.klassinger begynte. Naturlig
nok passet ikke innebandy for alle, så noen kom kun
få ganger, mens andre ble hel-tent og fortsetter med
sterkt engasjement. Mange viste stor entusiasme
og det gikk til tider hett for seg både på trening og
kamper. Etter sommeren fortsatte vi med mye god
aktivitet, men dessverre med færre deltakere. Det
hadde flere årsaker, både at hovedtrener Tor Einar
var i militæret og at spillere forsøkte seg på andre
idretter, eller konsentrerer seg om færre etter å ha
trent innebandy i tillegg til andre. En hard kjerne holdt
det likevel gående, delvis i håp og forventning om
at både noen av disse kommer tilbake samt at flere
1.klassinger begynner å trene innebandy. Gruppen
er derved utvidet til 1-6.klasse. Vi trente onsdager
fra kl.17 til 19, hvis mange er interessert og det er
hensiktsmessig å dele i 2 grupper så trener de yngste
ca.1 time først og så følger de eldre på, gjerne en
periode sammen.
Hovedtrener Tor Einar var tilbake forrige vinter
og «16+»-gruppa trente da igjen mandagskvelder
kl.19.30-21 på TUS. Nå er han som hoved-entusiast
bortreist på skole og selv om det er andre som kan
lede treningene så blir det færre og sjeldnere. Dersom
du vil finne ut om dette er noe for deg, så kontakt Tor
Einar på 40281157 eller toreinarlunde@outlook.com
, eller meg. Vi er tildelt halltid primært på TUS. Dette
betyr i alle fall at vi nå kan tilby innebandyaktiviteter
til bredere aldersgrupper. Dess 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 da ble jo ellers forkortet pga
begrensninger ifm COVID19-situasjonen. Sesongen
’20 – ’21 ble naturligvis også begrenset.
Tor Einar har pga skolegang ikke kapasitet
til å påta seg hovedtrenerrollen igjen enda, så vi er
fremdeles avhengig av at foreldre / pårørende tar
ansvar og blir med og leder treningene, i alle fall
dersom vi skal ha trening hver uke. De som vil prøve
seg trenger ikke kjøpe utstyr først, for vi har noe for
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utlån til de finner ut om de vil fortsette og da kan
kjøpe selv.
Flere av de eldste har i pandemiperioden
begynt med andre aktiviteter så det har vist seg
tregt å komme i gang igjen etter at aktiviteter kan
normaliseres etter COVID. Flere av kjernespillerne
sliter bl a med belastningstilstand typisk forbigående
i 8 - 12 årsalder. Men minst 3 foreldre har tatt kontakt
for å prøve å komme i gang med treningsaktiviteter
for i alle fall spillere fra 1.-3. klasse. De undersøker
med klassekamerater på skolene om det er flere
som er interessert slik at vi kan få en passende stor
gruppe. Dersom du selv, eller kjenner noen i denne
aldersgruppen som kan være interessert i å trene,
eller ungdommer, som kan være interessert i å
trene eller lede innebandy, så kontakt meg Livar på
Livarhaga@gmail.com el. mob. 93482586.
Vi vil spesielt oppfordre de som har barn i 1. –
6. klasse til å komme og prøve innebandy, så dersom
du kjenner noen, så oppmuntre dem til å komme,
samt dere andre som har barn i aldersgruppa fra 1
til 6.klasse, ta kontakt med meg for å avklare om vi
i vinter/vår fortsetter med trening på TUS onsdager
kl.17, inngang og garderobe ved svømmehallen, eller
om vi endrer tid/sted. Hvis det kommer flere enn de
som hensiktsmessig bør trene samtidig, så vil vi dele
opp i 1-3.klasse og 4-6.klasse. Eldre har treningstid
mandager kl.20.
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Sola Trykkeri
& Kopi AS
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COP-TURNERINGEN

AV SANDRA WESTRØM

Fullt kjør i kafeteriahallen, men Silje Hellestø har full kontroll.

Premieutedeling - bildet taler for seg selv, tror vi.

Gleden var stor da statsminister Erna Solberg
kunngjorde at alle restriksjoner ved arrangementer
ble opphevet i september! Det betydde at vi kunne
gjennomføre årets Conoco Phillips turnering som
vi hadde utsatt til 23. og 24. oktober, uten noen
form for restriksjoner. Turneringsledelsen og styret
hadde kun noen uker med forberedelser til høstens
vakreste eventyr, og for et eventyr det ble! Vi må si
at værgudene spilte på lag med oss, så godt det lar
seg gjøre en sen høsthelg i slutten av oktober. Med
rekord på antall påmeldte lag så vi at behovet for
dugnadsfolk var stor, og det var mange foreldre som
måtte trø til både to og tre ganger i løpet av helgen
for å få kabalen til å gå opp, noe som vi alle er svært
takknemlige for!
259 lag, fra Sokndal i sør til Finnøy i nord
kunne vi lørdag 23. oktober ønske velkommen til
nesten 2000 spillere i alder 5 til 12 år sammen med
foreldre, søsken, besteforeldre og venner. Det var et
magisk øyeblikk når solen så vidt skimte over skyene
når første kamp ble blåst i gang kl. 09:00, og det gikk
slag i salg med kamper hele frem til siste kamp som
var ferdig spilt søndag kl.16:30. Det var latter, tårer,
store smil og uforglemmelige øyeblikk når store og
små sparket fotballen og kjempet om heder og ære i
turneringen med publikum til stede. Høydepunktet,

og som ConocoPhillips-turneringen er så kjent for,
var jo selve medalje seremonien hvor spillerne fikk
applaus, heiarop, Champions League-hymne og bluss
når de entret stadion for å motta sin pokal.
Største endringen som ble gjort fra tidligere
år var at kafeen var plassert i boblehallen til Havørn,
noe som vi føler ble godt mottatt blant de besøkende
på turneringen. Det var godt å trekke litt inn fra den
kalde høstluften og ta seg en kopp med kaffe og noe
godt å spise mellom kampene. Det krevdes en del
ekstra logistikk å få til en cafe i en boblehall, men
tilbakemeldingene var svært positive, hvem vet –
kanskje blir det cafe der igjen ved neste turnering?
Vi ønsker å takke alle som var med og bidro til
at det ble en fantastisk flott turnering. Takk til alle som
kom og spilte, til trenerne og til støtteapparatene.
Takk til alle som deltok i dugnaden og stilte opp med
kaker, som vert og vakt, til dommerne og til våre
samarbeidspartnere; ConocoPhillips, Swire Oilfels
Services AS, Logi Trans AS, Westco Miljø, REMA 1000,
Landor Larsen Elektronikk AS, Ranso AS, Inventum
Dakon og SEVA.
Takk for en flott turnering – vi gleder oss
allerede til neste års Conoco Phillips turnering som vil
bli 3. og 4. september!

24

I år var det Silje Bisset-Nilsen sin tur å være «toast
master».

Viktig jobb på store arrangement f.v. Roy Solstad og
Veronica Fossum som hadde vakt da fotografen var der.
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FFO

AV MATS ØKLAND JELLESTAD

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

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

SØNDAGSSKOLEN 0-12 år

Søndager kl. 11:00

TANANGER BARNEKOR 4-8 år

Torsdag kl. 17:30 – 18:15

JESHA, klubb for 5-7.klasse

Fredager kl. 18:00 - 20:00

ENTER - ungdomsklubb fra 8.klasse

Fredag kl. 20:00 - 23:00

TREFFEN - klubb for
utviklingshemmede

Fredager kl. 18:00 – 19:30

SPRÅKKAFÈ for damer

Onsdager kl. 17:30 – 19:00

TANANGER GOSPEL

Tirsdager kl. 19:00 – 21:15

BIBELDYKK

Mandager kl. 20:00 - 21:00

BØNNESAMLING

Mandager kl. 20:00 - 21:00

Velkommen til gudstjeneste i Tananger kirke søndag kl. 11.00
Se mer informasjon på
www.tanangermenighet.no
Da har jeg endelig kommet i gang i rollen som
sportslig utvikler. I første omgang går jeg inn som
FFO-leder hvor jeg har hovedansvar med driften rundt
FFO. FFO er en etter-skoletid-ordning for barn som går
mellom 2.-7. klasse på Haga og Storevarden skolen.
De vil få mulighet til å gjøre lekser, få en liten matbit
og avslutte dagen med en fotballtrening. Vi starter
opp januar 2022 og har til nå en del påmeldt, men
håper på enda mer etter informasjonsmøte torsdag
11. november. Det er også gledelig å høre fra flere

TANANGER MENIGHET
Los gjennom livet

foreldre som allerede ønsker å melde barna sine på
FFO fra og med etter sommeren 2022. Etter hvert
som FFO`en blir etablert er det tiltenkt at jeg skal gå
inn som trenerveileder og spillerutvikler for å styrke
kompetansen og det sportslige tilbudet i klubben,
men dette er litt lengre frem i tid. Mitt største mål
er kontinuerlig å øke aktivitetsnivået i klubben, og
jobbe for at alle i Havørn opplever glede, respekt og
inkludering.

26

27

TROLL CUP 2021

AV OPPMEN OG TRENERE

Endelig kunne vi reise på cup igjen. Vi hadde
gledet oss i lang tid. Gutter 2006 reiste sammen med
jenter 04/05 og lå på skole. Det vil si i hvert sitt klasserom.
Sportslig sett gikk det så som så med 1 seier, 1
uavgjort og to tap. Dette ga oss en tredjeplass i gruppa av
5 lag. Det skal likevel sies at vi spilte mot gutter 16 som er
en klasse opp.
Sosialt sett storkoste vi oss, med blant annet felles
middag for både guttene og jentene etter kampene på
Lørdag.

Jentelaget spilte godt hele helgen og vant sin
gruppe med 3 seire og et tap. Dermed gikk de videre til A
sluttspill.
Vi ga alt vi hadde på tribunen med det holdt bare
nesten for jentene da de gikk på et surt tap på golden goal
i forlegning i sin semifinale på søndag.
Stor takk til alle de flotte foreldrene som var med
lagene ned til Kristiansand for å støtte opp flotte gutter og
jenter!

28

HÅNDBALL JENTER 2008

AV AINA GOA

Havørn jenter 2008 hadde kick-off til årets
håndballsesong på Randøy i Hjelmeland - på hytta til
Henning og Terese Sola. Helga startet i Åsenhallen
fredag morgen med trening. Deretter tok jentene
bussen til hytta. Vel fremme ble det mat, bading
og tube. Fredag kveld ble det en time med styrke
og løping. Lørdags morgen ble det igjen trening før
bading og kos resten av formiddagen før jenten tok
bussen hjem igjen. Fantastisk helg med blide og glad
jenter.
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FOTBALL JENTER 13

AV SABINA INCORONATO

På nyåret 2021 så slo vi sammen årskullene
08/09 ettersom det ikke var nok spillere på hvert av
årskullene til å stille lag i serien. De tre første månedene
ble brukt til å bli bedre kjent med hverandre samt å få se
hvordan nivået lå når de nå ble slått sammen.
Det tok ikke lang tid før jentene ble
sammensveiset som en spillergruppe og flere nye
vennskap ble etablert. På grunn av korona fikk de ikke
verken spilt vinterserie eller startet med seriespill som
planlagt så da har det vært opp til oss trenere og holde
motivasjonen og lagånden ved like ved å arrangere
sosiale aktiviteter samt kjekke og gøyale treninger for
dem.
I august fikk de endelig lov til å dra på turnering
og da dro både foreldregruppen, trenerteam og 11 jenter
ned til Kristiansand for å delta på Meny Sebra Cup. Her
kom vi så langt som til A-sluttspillet og vi hadde alle en
veldig fin tur sammen. Vi gleder oss allerede til neste tur.
Når klarsignalet ble gitt for at vi kunne starte
opp med seriespill så ble det avholdt en kick-off lørdag
hvor vi først var samlet 5 timer for en god treningsøkt og
etterpå hadde vi middag og leker hjemme hos trenerne.
På kick-off`en så kom Stine og ønsket oss velkommen i
Team Havørn samt vi hadde ett inspirerende besøk av
Viking trener Morten Jensen, hvor han også hadde en
øvelse med oss.
Denne sesongen har vi lagt inn både
kondisjonstrening og styrketrening i programmet vårt for

å kunne utvikle oss best mulig. Vi er så heldige som har
fått med oss Johannes fra Tananger Treningssenter som
tar ansvar for styrketreningen og Eirin Kvadsheim som tar
ansvar for kondisjonstreningen. Disse to har gode økter
med laget ved jevne mellomrom slik at vi sikrer en god
og riktig utvikling i alle ledd. Vi har flere jenter som har
utviklet seg veldig positivt gjennom sesongen, vi har lite
frafall på trening og de fleste er med på det som skjer
rundt laget, noe som vi trenere ser på som veldig positivt
med tanke på samhold og utvikling lagmessig.
Selv om sesongen har vært preget av korona
så har vi fått gjort mye kjekt sammen og vi sitter igjen
med en veldig fin gruppe med mye potensiale. Av
kjekke aktiviteter kan vi nevne at vi har vært på flere
fotballkamper sammen i tillegg til at vi var så heldige
å fikk lov til å være balljenter både for damelaget og
herrelaget til Viking, noe som var veldig stort for alle
involverte. I tillegg fikk vi også tatt flotte lagbilder
sammen samt portrettbilder av hver enkelt spiller i
starten av sesongen.
Etter sommeren fikk vi også 3 nye spillere
noe som vil si at i skrivende stund er vi totalt 17 stk
fotballivrige jenter som trener sammen 3 ganger i uken.
Nå gjenstår det 3 kamper før vi er ferdige med
seriespill og vi har hatt veldig positiv sesong så langt.
Vi er heldige som får lov til å bruke fritiden vår til
å både trene og være sammen med en så fin gjeng med
jenter.

30

MSA 2021

AV MATS ØKLAND JELLESTAD

Laget m.fl. som spilte mot Madla2 den 13. september. Bak f.v.: Kåre Kjærstad, Mats Økland Jellestad, Nikolai Sola, Martin
Engelsgjerd, Vegard Olsen, Kjetil Knutsen, Karl Simen Jensen, Alexander Dalheim,Andreas Gramshaug, Vegard Fløysvik og Dan
Strømø (trener). Framme f.v. Stefan Rukke Gatby, Joachim Olsson Berntsen, Kevin Hodneland, Leon Roshan, Andreas Marken,
Alexander Larsen og Magnus Nordstrand.

Når regjeringen endelig åpnet opp for at
vi kunne spille fotball igjen, var det dessverre ikke
mange igjen i troppen. Gjennom venners venner,
sosiale medier og Solabladet klarte vi å rekruttere
nok spillere til å stille et lag denne sesongen.
Poengmessig har det vært en begredelig høst, men
å se forbedringen som har vært i troppen fra starten
av august og frem til siste seriekamp har vært utrolig
gøy. Vi har til tider vist at vi kan hamle opp med de
beste lagene, og vi var svært nær med å ta poeng
mot Forus/Gausel som suverent vant serien. Dermed
er grunnlaget og troen for en bedre sesong neste år
absolutt tilstede. Når det gjelder humøret i laget har

det som alltids vært på topp og selv med kun 1 poeng
hele sesongen. Det største jubelbrølet kom vel når
vi fikk vite at vi ikke rykket ned grunnet at Julebygda
trakk seg før sesongen. Jeg må benytte muligheten til
å takke alle som har stilt opp for a-laget i år. Fra alle
som børstet støvet av fotballskoene, til juniorspillere
som brettet opp ermene for å møte voksne menn.
Til slutt vil jeg rette en liten oppmerksomhet til Erik
Taranger som etter 11 år borte fra fotballen, røk
akillessenen i sitt comeback på a-laget bort mot Buøy.
God jul til alle i klubben. Det har vært 2 tøffe
år, men nå nærmer vi oss tilbake til normalen. Håper
vi ser alle sammen og litt flere til neste år!
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Tananger Skolekorps ble stiftet
i 1974. Hovedddirigent
i dag er Gwyn Evans.
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.
i korpset
er meget
godt!
ungdom i alder fra 9 til
utland, vise frem det duMiljøet
kan og samtidig
spre glede
til andre, da
er korpsBarn
noe forog
deg!
19 trives godt med hverandre og sammen med våre dyktige instruktører.
Litt kort om oss:
Hos
ossSkolekorps
er det ingen
heller
ingen
og jentelag.
spiller
på
Tananger
fyller 40 reservebenk,
år i 2014. I dag har vi
ca. 50 aktive
og gutte
flinke musikanter
fordelt påAlle
et senior-,
et junior
korps
og
en
aspirantgruppe.
Miljøet
i
korpset
er
meget
godt,
noe
det
høye
medlemstallet
er
et
godt
bevis
på.
Barn
samme lag og alle er like viktige for laget. Vi øver 2 ganger i uken og vi deltar
og ungdom i alder fra 9 til 19 trives godt sammen med sine dyktige instruktører. Hos oss er det ingen reservebenk,
både
i lokale
og
hvor
vi har
mange
resultater
vise
alle er med
på laget
ognasjonale
bidrar med sittmesterskap
instrument. Vi øver
2 ganger
per uke
for å bligode
stadig bedre.
Vi deltaråi både
lokale
nasjonale
mesterskap,
har oppnådd
resultater vi er mektig
stolt over. Vi legger
også vekt
på å være til
til.
Viogprøver
også
å viseogigjen
på arrangementer
i Tananger.
De fleste
forbinder
glede og nytte i nærmiljøet, og deltar på de fleste større arrangementer i Tananger. Vi spiller det meste, fra ’seriøst’ til
oss
med
17. mai,
men 17.ermai
ogvi marsjer
er en svært liten del av det vi driver
’heavy’
, spilleglede
og engasjement
verdier
setter pris på.
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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FRIIDRETTEN FORTSETTER

AV RAGNAR BERGHEIM

Hva gjør barna på treningene?
For de aller minste, er det fokus på
lekaktiviteter i tillegg til at vi løper og hopper.
Ute på stadion (vår og sommer) kan det gjøres
litt kastaktiviteter og lengdehopp. Som tidligere
hekkeløper, kommer vi ikke utenom at vi løper hekk.
De eldre barna gjør en del sprinttrening,
spenst (hopp) og styrke. Målet er å forberede seg
til å kunne gjøre friidrettsøvelser som 60m hekk,
60m/100m, lengre løp, lengde, høyde og kule i
konkurranser.
Målsetting:
Havørn Friidrett har som mål å få barna til å
delta på stevner innendørs og utendørs. Informasjon
om stevner vil bli informert om på Facebook (Havørn
Friidrett) eller på friidretten sin SPOND-gruppe.
Et langsiktig mål er få noen kvalifisert til
UM (NM for ungdom 15-18 år). Til det trenger man
bedre fasiliteter i Tananger. Slik forholdene er nå
på grusbanen på Tananger stadion, vil det være en
vanskelig oppgave. Ujevne forhold gjør at risikoen
for overtråkk er til stede. Når det i tillegg samler seg
opp store vannbasseng rundt banen, sier det alt.
Sola kommune har ansvaret for Tananger stadion, og
har til nå IKKE klart å gjøre noe med dreneringen på
grusbanen.
Havørn Friidrett søker trener(e) for 1. og 2.kl
Fra januar 2022 ønsker Havørn Friidrett
kontakt med DEG som ønsker å være trener for 1.
og 2.klasse. Treningen foregår i hallen på Tananger
ungdomsskole hver mandag, der 1.klasse starter
kl. 16.45 og 2.klasse starter kl. 17.30. Hvis du er en
av foreldrene som har barn på friidretten til 1. og
2.klasse, håper vi at du tar kontakt. Ønsker du å prøve
deg som trener og kjenner at du har lyst å gjøre en
innsats for friidretten i Tananger, håper vi at du tar
kontakt. Dere må være mer enn 16 år og det vil være
mulig å få trenerkurs som Havørn Friidrett dekker. I

HUMORSTAFETTEN

Forrige gang var det Jostein
Økland som utfordret Kaare Larsen
i vår uhøytidelige vitse-stafett. Her
får vi en historie om som kanskje
bare de mest «fotballfrelste» er i
stand til å forstå?

tillegg vil man få dekket treningsklær og joggesko.
Alle trenere i Havørn Friidrett får en økonomisk
kompensasjon.
Det er viktig å presisere at man ikke trenger
friidrettsbakgrunn for å være en trener i Havørn
Friidrett. Nåværende trener vil hjelpe til i oppstarten.
Ta kontakt med leder, Stine Finnesand, på
havorn.friidrett@gmail.com hvis du er interessert i å
gjøre en innsats for barna i Tananger.
Til slutt skal vi (for redaktørens egen regning)
koste på oss litt skryt av vår egen Jonas Bergsgård
Skåden. Vi hadde eget talent-intervju med ham i
HK 2/17. I mellomtiden har han jevnt og trutt hatt
framgang, spesielt som sprinter. På 100 meter har han
hatt følgende årsbesteutvikling siden 2017 da han var
15 år: (12.21 2+sek.) 2018 (11.37) 2019 (11.00) 2020
(10.93) og 2021 (10.76). I dag løper han for Sandnes
IL og med årets tid, kommer han allerede som nr.
5 på rankingen av Norges raskeste menn på denne
distansen!

Norges 5. raskeste på 100 meter Alexander Larsen og
Magnus Nordstrand. FOTO av Jonas Bergssgård Skåden.

TRENINGSTIDER:
Mandag - Tananger Ungdomsskole - (TUS)

Torsdag (Fjellhallen v/Storevarden skole)

Kl. 16.45 - 17.30 (1. kl)

Kl. 16.45 - 17.45 (3.-5. kl)

Kl.17.30 - 18.15 (2. kl)

Kl. 17.45 - 19.00 (6. kl og eldre)

Kl. 18.15 - 19.30 (5. kl og eldre)

Kl. 19.00 - 20.00 (9. kl og eldre)
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Jon Arne kjøpte billetter til å se Tottenham mot Arsenal, men hadde kjøpt de billigste
billettene som fantes, og setet var i hjørnet langt bak og han kunne knapt se hva som
skjedde på grunn av en storvokst familie på raden foran. I pausen ser Jon Arne et tomt
sete ved siden av en gammel mann rett ved midtstreken helt nede ved reklameskiltene
og bestemmer seg for å ta sjansen for å sette seg ved siden av mannen. «Er dette setet
opptatt?» Spør Jon Arne. «Nei, vær så god, sitt.» Svarer den gamle mannen. «Jon Arne
er storfornøyd med det perfekte setet hvor han så Tottenham knuse Arsenal. Jon Arne
og den gamle mannen begynte å prate gjennom kampen, og Jon Arne endte opp med å
spørre, «Så hvorfor er dette setet tomt?» Den gamle mannen så på Jon Arne med et trist
blikk og sa, «Kona og jeg har hatt de samme setene i 30 år og aldri gått glipp av en kamp,
men nå har hun gått bort, så jeg er her alene.» Jon Arne følte seg dårlig for å ha spurt om
det, men fortsatte likevel med et spørsmål til, «Dette er de beste setene på hele stadion.
Du kunne vel sikkert ha invitert med noen barn, barnebarn eller venner?»Den gamle
mannen svarte, «Jeg ville ha gjort det.
Men beklageligvis er de alle i begravelsen.
Utfordrer Febba Løyning til neste nummer av Havørnkontakt.
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Eirik Moe As. Foto: Tom Haga
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DEN NESTE EKOFISKGENERASJONEN
ConocoPhillips gjorde det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel
for over 50 år siden.
Vi fortsetter vårt fokus på teknologiutvikling, innovasjon og ringvirkninger
for å sikre bærekraftig verdiskaping de neste tiårene.
Våre 1800 medarbeidere i Norge og 200 medarbeidere i Storbritannia
er vår viktigste ressurs for å nå vår visjon – først og sist på norsk sokkel.
conocophillips.no
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