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REDAKSJONELT SAGT AV KAS

Balder, min gode følgesvenn i 9 år og som 
har fått være med på bildet mitt i lange tider, måtte 
dessverre avlives forleden etter en ryggprolaps med 
påfølgende lammelse i begge beina. Det er siste gang 
han blir med. Tiden vil vise om det kommer en ny…

Vi har nok en «corona-vår» bak oss. Havørn 
og andre frivillige organisasjoner i Tananger kan ikke 
unngå å bli merket av det. Å samle inn stoff til dette 
bladet har f.eks. blitt annerledes. I stedet for å motta 
rapporter og bilder fra konkurranser og turer som 
lagene har vært ute på, har jeg som redaktør i større 
grad måttet dra ut og intervjue folk denne gang. 
Heldigvis mange interessante personer å snakke med, 
så takk til dere som velvillig har stilt opp! 

Selv om idretten tilsynelatende er i en slags 
dvaletilstand, foregår det mye spennende nettopp her 
i Tananger. At det nå er «Tananger sin tur», har ikke 
blitt kvalt av coronaen, snarere tvert imot! Et stort 
byggeprosjekt er i full gang og flere følger etter.

Hva blir det navnet på den nye hallen? 
Spenning og forventning knyttet seg selvsagt til hva 
det skulle bli. På tampen av redaksjonen rakk vi å 
få med dette også og vi kan med glede presentere 
Hellestø Arena. Åpningen blir før nyttår en gang. 
Masse detaljer ellers om hallen i eget intervju med 
prosjektlederne.

Tid er penger, spesielt når en har startet en 
byggeprosess. Rekker vi å få med oss en helhetlig 
opprustet stadion? Solas første kunstgras skal og må 
byttes ut etter 16 års bruk (åpnet 1. juni 2005). Det 
hadde jo vært så utrolig kjekt å få til nye løpebaner 
i samme slengen. Vi synes at både Havørn Friidrett 
og ikke minst alle løpeglade innbyggere i Tananger 
fortjener det!  

Vi har vært i besøk på Rådhuset denne gangen 
også og fått intervjuet varaordfører og Tananger-
entusiast Siv Len Strandskog, en interessant person 
med mye på hjertet.

En markant Havørn-turndame, Turid Vigdel 
Olsen har gått bort og turnleder Eli Christ har skrevet 
minneord om henne. 

Vi oppdaget at Tananger Lions har vært ute 
av bladet en stund. Det skyldes trolig at tidligere 
redaktør Anstein Nordhagen (midlertidig heldigvis) 
holder til på Madla en plass. Tilbake denne gang, selv 
om Tanangerdagene pga. «koronaen» dessverre må 
avlyses nok en gang.  

Sist, men ikke minst, har vi en presentasjon 
av Havørnalliansens nye leder Ørjan Kjærstad, 
om overtok «roret» etter Ole Jørgen Østensen på 
årsmøtet den 25. mars. Ikke bare han, men flere 
nye krefter har kommet med denne våren for å 
holde styringen i Havørn framover. Det gir grunn til 
optimisme! 

God lesefornøyelse og god sommer!
Kjell Arne Slethei, redaktør
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I skrivende stund har vi akkurat fått beskjeden 
om at vi her på Nord-Jæren går tilbake til nasjonale 
restriksjoner, og for oss i Havørn Fotball betyr det at vi 
endelig kan spille kamper igjen! Vel og merke kun mot 
andre lag innad i Sola kommune, og kun for barn og 
unge under 20 år, men nå MÅ det vel gå i riktig retning 
fremover?!?

NFF har satt opp kommuneinternt 
serieoppsett for barn 8-12 år, mens 6/7-åringene 
og 13-20-åringene står på vent, men kan arrangere 
treningskamper internt i Sola kommune enn så lenge. 
Så krysser vi fingrene for at høsten byr på normal 
fotballsesong for ALLE! Dvs. seriespill, ConocoPhillips-
turnering, fotballskole, natt-turnering og masse annet 
gøy.

Nok korona-prat. På anleggs-fonten er det 
action om dagen. Flyttingen av Havørnhallen er i full 
gang, om enn noe bak skjema. Ny ytter-duk og ny LED-
belysning gjør at vi får en super hall som blir så god 
som ny når den endelig er på plass på gressbanen. Vi 
gleder oss.

Tananger Stadion står også for tur for en svært 
etterlengtet oppdatering, og vi planlegger å bytte 
kunstgresset på hovedbanen vår ila. sommeren. I 
tillegg kjører vi gjenbruk av gress og setter opp to-tre 
3er-baner i den ene halvsirkelen.

Nye forskrifter fra miljødirektoratet medfører 
flere krav v/rehabilitering av kunstgressbaner, noe 
som fører til en god del mer planlegging, arbeid og 
kostnader for vår del. Men vi er selvsagt positivt 
innstilt på å gjøre vår del for å hindre utslipp og 
spredning av gummigranulat, og dermed redusere 
mengden mikroplast i naturen. Så i forbindelse 
med bytte av kunstgresset setter vi opp murkant, 
dreneringsfilter, nye gjerder og børstestasjoner rundt 
hele banen. Vi er så heldige å få tildelt hele 500.000 
kr. fra Sparebankstiftelsen til dette prosjektet, det 
kommer godt med.

Og ikke nok med det, vi har enda en god 
grunn til å glede oss til høsten. Vi har i vår lyst ut 
en ny stilling som FFO-leder/Sportslig utvikler, 
og etter planen ansetter vi en person i en 100% 
stilling ila. høsten, og starter opp med vår egen 
fotballfritidsordning i januar, 2022. Vi ønsker med 
dette å jobbe med utviklingen av både spillere 
og trenere i klubben, og dermed kunne tilby 
våre medlemmer et enda bedre sportslig tilbud i 

fremtiden. Vi har allerede fått inn flere søknader til 
stillingen, så dette blir spennende.

Med disse glad-nyhetene vil jeg få ønske 
alle våre kjære fotball-medlemmer, støtteapparat, 
samarbeidspartnere, og resten av Tanangers 
befolkning, en riktig god sommer!

Heia Havørn.

Fotballhilsen fra Stine

DAGLIG LEDER HAR ORDET AV STINE KLOSTER FRA GYM- OG TURN AV ELI CHRIST

Dette vårsemesteret ble ikke hva vi hadde 
håpet på. Korona viruset satte en stopper for mange 
treninger. 

Tidlig i sesongen var det fortsatt lov å trene for 
voksen, men da kun 10 stykker inkludert trener. Etter 
å ha begynt med digital påmelding tror jeg det gikk 
sport i å melde seg på så snart som mulig. Treningene 
var ikke før lagt ut så var de fulltegnet. Kjekt å se at så 
mange gjerne vil benytte seg av tilbudene som Havørn 
gym og turn tilbyr. Vi gleder oss til å kunne gi dette 
tilbudet til absolutt alle som vil.

Barn og unge har heldigvis fått trene i grupper 
med opptil 20 personer denne våren.

Et høydepunkt i denne tiden har vært arbeidet 
med å planlegge bygging av ny hall. Den gamle 
boblehallen er nå flyttet og området er klargjort for 
bygging av ny hall. Dette er et samarbeid mellom 
allianseidrettslaget, Havørn håndball og Havørn gym 
og turn.

Vi gleder oss til den nye hallen er klar og til at 
vi kan ta den i bruk. Vi håper da å kunne utvide det 
tilbudet vi har i dag. Men det koster, både penger og 
dugnadstimer. Vi håper at mange er villige og vil stille 
på dugnader. Dette vil bli et løft for Tananger, spesielt 
for barn og unge. 

Jeg er sikker på at det er mange som vil bidra, 
og jeg håper at det også er noen som har lyst å bli 
trener i Havørn gym og turn. Dersom du kunne tenke 
deg dette så ta kontakt med Anette Løndalen  anette.
londalen@gmail.com.

22.februar hadde Havørn gym og turn årsmøte 
i Tanangerhallen. Dette var mulig da det ikke var så 
mange til stede. Det var gledelig at alle som sitter i 
styret, og som har gjort en kjempejobb, ville fortsette. 
Men dersom det noen som brenner for turn og har 
lyst å være med har vi alltid plass .

Eli Christ
Leder Havørn gym og turn
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ÅRSMØTENE AV KAS

I allianseidrettslaget er det årsmøter (i flertall) 
som gjelder, enten det er pandemi eller ei. De fleste 
måtte gjøres elektronisk, og det har vi blitt vant 
med etterhvert. Årsrapportene hadde på grunn av 
«koronaen», dessverre ikke så mye idrettslig aktivitet 
å fortelle om og som en følge av det også en liten 
nedgang i medlemsmassen - totalt 1157 mot 1219 
året før. Ganske utrolig, så var økonomien god da 
årsresultatene ble oppsummert, faktisk noe bedre 
enn normalt. Det skyldtes ekstraordinære tilskudd 
fra staten kontra lite aktivitetsutgifter – og dermed 
gjelder ordtaket om «aldri så galt at ikke godt for 
noe», var det noen som spøkte.  

For oversiktens skyld, har selve alliansen 
alltid årsmøtet sitt til slutt og det ble gjennomført 
torsdag 25. mars. På tradisjonelt vis, var det åpning 
med utdeling av aktive-årspremier og tildeling av 
innsatsstatuetten. Da dette ikke lot seg gjøre fysisk, 
ble vinnerne foreløpig opplest og gratulert (se oversikt 
på slutten av denne artikkelen). 

På dagsorden ellers, var det viktigste og 
kanskje det kjekkeste å fortelle om, at vi fikk både ny 
leder og et nytt styremedlem. Alliansestyret har vært 
undertallig i flere år, men nå føler vi at er der vi skal 
være, både i antall og kompetanse. Det kommer godt 
med nå, da vi er inne i en kjekk, men krevende tid på 

bygge- og anleggsfronten.  
Havørnkontakt presenterer Ørjan Kjærstad (ny 

leder) og Robert Sæbø (styremedlem) i egen artikkel 
i dette bladet. Leder Ole Jørgen Østensen takket nå 
for seg som frontfigur for idrettslaget og kunne med 
glede ønske, spesielt de to nye, lykke til. Egen artikkel 
også om han i dette bladet. Resten av styret består 
av, og i den forbindelse kommer vi ikke utenom å 
nevne nestleder Livar Haga, som har holdt det gående 
i hovedstyret/alliansestyret sammenhengende siden 
29 02 00 (nestleder håndball). Vi antyder forsiktig at 
Havørn har myye å takke ham for. Etter Livar kommer 
Lisbeth Nordhagen, Kjeld Madsen, Per Heen og vara 
Toyni Line Bjelland. Siste gladmelding under valget 
var at Magnar Mæland (tidligere fotballkasserer) sa ja 
til å gå inn i kontrollkomiteen sammen med Erik Due 
Olsen.   

Følgende mottok heder og ære (sakset fra 
årsmøtereferatet): Jubilanter som listet herunder ble 
markert. Gaver tildeles ved anledninger i respektive 
avdelinger. Følgende tildeles årspremier for 2020: 
Gym & Turn. Pollen, Torill 25 år Fotball Østensen, 
Wenke 20 år Hennemann, Martijn 15 år Marken, 
Andreas 10 år Reisæther, Sindre 10 år Nilsen, Sander 
10 år Håndball Idsø, Bengt Asle 10 år Knag, Terje 10 
år Lervold, Marielle Fimland 10 år Lothe, Torbjørn 15 

år Oppheim, Cato 15 år Nesse, Sverre 25 år Jåsund, 
May Kristin G 30 år Friidrett har ikke meldt inn noen 
jubilanter i år.

Innsatsstatuetten ”Årets Havørn” for 2020 
ble tildelt Wenke Østensen. Det var fotballstyret som 
foreslo henne. Ref. statuttenes pkt. 2 a), er hun er en 
person som «har gjort god innsats for Havørn i mange 
år» og dermed klart innfrir kriteriene. Kort historikk 
og begrunnelse: Registrert som aktivt medlem og 
håndballspiller for 19 år siden. (spilte samtidig på 
disp. for Sola kommune sitt bedriftsidrettslag). I 
styresammenheng finner vi henne som sekretær i 
(daværende) Hovedstyret fra 2005 til 2007, nestleder i 
Havørn Fotball fra 2014 og overtok ledervervet i 2016, 
som hun hadde fram til og med 2019. Som styreleder 
i Havørn Fotball var det mange som satte stor pris på 
hennes egenskaper. Hun lot alle få delta med det de 
var best til enten som styremedlem, trener, oppmann 
eller foreldrekontakt. Personlig var hun spesielt 
opptatt av oppførsel både på og utenfor banen (fair 
play) – sikkert ikke så unaturlig for en som er lærer 
ellers i arbeidstiden. HAILS støtter nominering basert 
på både det som står herover, inkl engasjement i 
og for flere avd, også ifm “VI” (Varig inkludering”-
arrangement 2 kvelder, ca.2timer hver gang på TUS 
for 9+10.kl m pårørende 2år, 2016+8, sammen med 
FAU. De fleste Havørn-avd arrangerte aktiviteter.) 
samt konstruktivt engasjement for positivt miljø i og 
omkring.  

De andre årsmøtene gikk også etter 
forholdene veldig greit. Ingen nye ledere i noen 
avdelinger eller tilsluttede lag. Fotball fikk ny 
nestleder ved at Ina Engevik tok en pause og Roger 
Kilvær rykket opp. Nye ellers i styret ble Frode 
Alvheim, Lars Uthus og Silje Bisset-Nilsen. Odd Johnny 
Skåden gikk ut.  Ellers har håndball gitt en utførlig 
rapport fra eget årsmøte i Per H. sin artikkel denne 
gangen.
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Tid er penger, og det er helt sant, i alle fall 
når prosjektet er satt i gang, sier de to med dypt 
alvor. Bygget finansieres etter tredelingsmodellen, 
men delingen kommer ikke før ferdigstillelse. Mye 
måtte være på plass før årsskiftet, f.eks. kommunal 
lånegaranti 17. desember og søkeprosessen om 
spillemidler som måtte gjøres og sendes i romjulen. 
Vi er ajour, selv om vi måtte ha en ekstrarunde på 
lånegarantien, slik at fylket ble fornøyd. 

Da intervjuet ble gjort, stod vi på ei tomt 
som var klargjort (foto). Plasthallen er tatt ned og 
flyttet. Byggestart blir i slutten av mai og Masiv AS 
har planlagt og lovet ferdigstillelse i desember. Den 
MÅ være tatt i bruk innen nyttår, hvis vi skal rekke 
alle refusjoner i tide! Vi takker for intervju og masse 
nyttig informasjon fra Martin og Helge. Vi har allerede 
bestilt en ny runde med de to i neste utgave av 
Havørnkontakt!

ARBEID I KULISSENE AV KAS

Sist gang kunne vi fortelle om et 
ekstraordinært årsmøte og et klarsignal for bygging 
av ny Tanangerhall, og ikke minst, opptak av et større 
lån. På siste siden så vi en skisse av det som blir en ny 
fasade mot Tananger Ring. 

Ting har skjedd siden da, og vi får i denne 
artikkelen et innblikk i framdriften og ikke minst all 
logistikken rundt det hele. 

Vi snakket med Helge Haver og Martin Salte 
onsdag 14. april. De er byggekomiteens prosjektledere 
for hallen. Om seg selv forteller de at de begge 
bor i Tananger, men egentlig er tilflyttere. Helge er 
opprinnelig fra Forus, selvstendig næringsdrivende 
der han bl.a. driver som konsulent i byggeprosjekter. 
Ikke minst, er han gift med Therese Håland med barn 
og familie, mao. sterkt forankret i Havørns ve og 
vel. Martin er, kort fortalt jærbu med stor J og en av 
lederne i Madla Handelslag. Via jobb har Martin vært 
med på flere store byggeprosjekter. Moren er født og 
oppvokst på Rott, skyter han inn. Fartstid i Havørn har 
han fra før, som kasserer i fotballen for et par år siden.  

Hvordan begynte dette for deres del?
De må begge tenke litt bakover, og regner seg 

til april 2019, da styret i Havørn håndball mente at 
det var på tide å starte arbeidet for alvor. Ønsket og 
drømmen om å få til noe, ligger adskillig lenger tilbake 

Bygget måtte planlegges og til det fikk vi hjelp 
av og innledet samarbeid med totalentreprenøren 
Masiv AS. Det var enighet om å gå for en funksjonell 
og nøktern hall for håndballtrening. Skulle vi ha det 
som tilbygg knyttet til Tanangerhallen, ville det utløse 
betydelig større kostnader enn om det stod fritt, så 
dermed var det avgjort. Etter hvert hadde vi et bygg 
på tegnebrettet. Da startet jobben med å søke og 
informere. Viktige parter nå ble kommune, idrettsråd, 
idrettsforbund, fylke og ikke minst Sparebank1 
SR-Bank. Mye velvilje alle steder, men også myyye 
arbeid med å velge riktige løsninger og finne rette 
bestemmelser som gjaldt. Både Helge og Martin, 
som begge er noe over middels resultatorientert, må 
le litt, når de sier at de er egentlig er «demokrater», 
men veldig takknemlige for gode fullmakter både 
fra byggekomiteens og alliansestyrets side. Viktigste 
«demokratiske» avgjørelse de måtte gå inn i var 
Havørnalliansens ekstraordinære årsmøte 22. oktober 
2020, der finansieringsplanen skulle godkjennes, og 
det ble den den, selv om det betydde en gjeldsbyrde 
på betydelige 18,5 millioner. Det var avgjørende for 
finansieringen at Gym og turn på dette tidspunktet 
hadde meldt seg som partner i prosjektet. Nå skulle 
det ikke lenger være «spilleflate», men «treningsflate» 
tilpasset håndball og turn.  

i tid og nesten helt siden Tanangerhallen var ny har 
det vært kamp om treningstidene (red.anm.). Hvorfor 
det ble oss, har vel noe sammenheng med at vi lett 
engasjerer oss og at vi følte at nettopp dette var en 
veldig god sak å få være med på.  

Det ble tidlig bestemt at arbeidet skulle 
organiseres gjennom en byggekomite, som skulle 
rapportere til alliansestyret. Her var det mye å 
avklare. Det gikk først på å finne ut av hvem som var 
grunneiere på de aktuelle stedene den nye hallen, 
evt. et tilbygg til Tanangerhallen skulle stå. Bred 
enighet, til å begynne med, at beste løsningen lå på 
vestsiden ned mot Halliburton sin parkeringsplass, for 
da slapp vi å flytte Havørnhallen (plasthallen). Dette 
så lenge ut til å kunne bli løsningen. Grunneierne 
var positive, men de var bundet opp av leieavtaler 
som kunne gjøre det komplisert for alle parter. Det 
ble høst og saken ble holdt varm med god hjelp av 
kommunevalget og ble «mat» i valgkampen. De 
husker at posisjonen (Frp, Ap, Sp og Fnb.) holdt 
pressekonferanse nettopp i kafe «Palle» like etterpå. 
Nå gjaldt det å smi mens jernet var varmt! Problemet 
var plasseringen, men det løste seg heldigvis ved 
at fotballen spilte på lag og aksepterte flytting av 
plasthallen og det utløste at arbeidet virkelig kunne 
starte. 

Fv. Martin Salte og Helge Haver
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FRA FOTBALL AV GEIR DALHEIM

Da var vi i gang igjen, eller ikkje (?)…   
De nasjonale reglene vi akkurat har gått over 

på, tillater treningskamper og seriekamper innad i 
kommunen for barne-, ungdom- og juniorfotballen, 
dette er jo noe men breddefotballen og vanlig 
seriespill kommer sannsynlig ikke i gang før til høsten, 
tidligst.

Så nå får vi håpe på at vi får opp farten på 
vaksineringen slik at vi kan snarest komme i gang med 
skikkelig seriespill for alle, for nå er vi virkelig Corona 
møkka lei.

Skal bli spennende å se når vi åpner opp om vi 
fremdeles er like gode (les «stein goe»)!

Havørn Fotball trenger et sportslig løft, og i 
denne forbindelsen ansetter vi i løpet av året FFO/
Sportslig utvikler i klubben. (etter godt initiativ fra 
Mats Ø. Jellestad i styret) Dette for å bli en mer 
attraktiv klubb, trekke til oss flere ungdommer og 
junior spillere, og ikke minst at flere blir med oss 
lengre, for her har vi hatt altfor stort frafall de siste 
årene.

Sammen med dette flyttes Havørnhallen 
ned til Haga gress og blir oppgradert, vi legger nytt 
kunstgress på Stadion, slik at det foreløpig heller ikke 
skal stå på fasilitetene for å kunne gi Havørn Fotball 
samlet et skikkelig og etterlengtet Sportslig løft.

Skulle av hele mitt hjerte ønsket å kunne 
si lykke til med sesongen nå, men vi vet jo ikke når 
seriespill kommer i gang, men når me ein gang 
kommer skikkelig i gang så: «bit godt ifra dokker!»

Heia Havørn!!
Fotballhilsen
Geir Dalheim
Leder Fotballstyret
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DUGNAD AV KAS

Lørdag og godvær med støy av motorsag og 
traktor. Mannfolk med verneutstyr og svette på ryggen 
og i pannen. På tomta til den nye Tanangerhallen 
skulle det ryddes i skogkanten mot Risavik Havnering. 
I årenes løp hadde furuskogen og annet kratt vokst 
seg ganske så tett inn i det høye flettverksgjerdet 
som var ballfanger før boblehallen ble satt opp. Livar 
hadde gjort avtale med de som hadde traktorene og 
Per med de som hadde motorsag og muskler.

Foranledningen til dette er at en del av 
«pakken» med bygging av hallen, er dugnadsarbeid. 
Det finnes heldigvis fremdeles bønder som kan stille 
med maskiner her i Tananger, og den 13. mars, var 
det John Deer`en til Torfinn Meling og Volvoen til 
Joar Haga med påmontert flisekutter som gjorde 
veldig god nytte. Etter møysommelig rensking av 
flettverksgjerdet, kunne det rulles sammen og kjøres 
til metallgjenvinning. Ikke så mye gjenbruksverdi var 
vi enige om. Det var stort sett håndballens herre A-lag 
som stilte med motorsag og klippeutstyr.  De gikk på 
med liv og lyst og sparte ikke på kreftene, når tre-
stammene ble kappet og greiner sagd vekk. Jobben 
var faktisk gjort i løpet av 4-5 timer, uten en eneste 
skade(!) Den eneste var i så tilfelle på materiell ved at 
flisekutteren svelget litt mer enn den kunne fordøye. 
Den ble imidlertid reparert på stedet.

Fv. Bent Ove Larsen, Stian Tandrevoll, Torfinn Meling, Steffen Fimland, Per Heen, Livar Haga og Mikal Lea.

Dugnadsmat fra pizzabakeren smakte utrolig 
godt og heldigvis var det nok til alle, selv om det var 
ordentlig stor-spisere i aksjon. Vi nevner ikke navn…

Livar og Per oppsummerte timer og bemerket 
at det var spesielt hyggelig at det var aktive utøvere, 
som selv skal bruke hallen som var med og tok et tak. 

HELLESTØ ARENA AV KAS

Fv: Anne Løndalen, Eli Christ, Martin Salte, Bjarne Hellestø, Andre Foldøy, Ørjan Kjærstad, Robert Sæbø, Per Heen, Marianne 
Oppheim og Helge Haver.

Rett etter bladets deadline, lå det litt i kortene 
at ting var i ferd med å skje på sponsorfronten og den 
nye hallen. Gledelig melding kom fra prosjektlederne 
tidlig uka etter pinse, at ting begynte å ordne seg, 
og allerede fredag 28. mai kl. 1300 var det duket for 
et høytidelig første spadestikk. Nå var det avklart at 
Bjarne Hellestø, på vegne Bilpaviljongen AS, kunne 
erklære arbeidet med Hellestø Arena for igangsatt. 
Navnet er satt for minst 5 år framover og Havørn har 
på sin side sikret seg en mye mer komfortabel byrde å 
bære enn opprinnelig og kan i stedet heller bruke mer 
på idrett.

Alle samarbeidende parter, pluss gjester 
og media var tilstede i det fine været. Martin Salte 
hadde ordnet kake – selvfølgelig fra Madla Handelslag 
og bygget som modell av hallen. Det ble nok til 
alle. Martin og prosjektkollega Helge Haver ønsket 
velkommen og kjappe taler fra varaordfører Siv-Len 
Strandskog, allianseleder Ørjan Kjærstad pluss pluss 
kom som perler på en snor. 

Det er ikke første gang at dere hos Hellestø 
er med og sponser Havørns arbeid. Dere har allerede 
vært trofaste bidragsytere gjennom mange år – ikke 
bare som sponsorer men også som tillitsvalgte og 
dugnadsfolk  – var noe av det som ble sagt. 

Under kaffe- og kakespisingen ble den gamle 

Tanangerhallen kommentert. Den ble tatt i bruk 4. 
november 1983 og det setter dagens spadestikk litt i 
perspektiv. Bjarne selv mente han hadde hørt noe om 
arkitekturen på bygget og at den i sin tid ble bygget 
med tanke på mulig kombinert kirkebygg. Han lurte 
på om redaktøren hadde hørt noe slikt? Jeg ble svar 
skyldig og måtte etterpå konferere med nettopp hans 
mor Eli Hellestø, som ble ordfører noen år senere. Jo, 
hun kunne bekrefte at nettopp «samdrift» ble sett på 
som viktig i den tiden, og at ny kirke i Tananger var på 
trappene, men langt fra finansiert. I ettertid får en vel 
se på dette som en kuriositet og konkludere med at 
det var godt det ikke ble noe av.

Havørnkontakt takket for invitasjonen og lovet 
å oppdatere både deadline og framsidebilde av HK nr. 
1/2021. Vi ser fram til å følge med på byggefasen som 
nå er i gang! 
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FRA HÅNDBALL AV PER HEEN

Helt på tampen av en sesong vi helst vil 
glemme...

Årets håndballsesong har vært av det helt 
snodige laget, i likhet med mye annet rundt oss. 
Våre medlemmer i Tilrettelagt Håndball (TH) og 
våre dame- og herreseniorer har ikke vært ute på 
parketten i løpet av hele sesongen. For våre andre 
lag har det vært start, stopp - og så delvis start 
igjen. Flere ganger. I skrivende stund er det full 
kampstopp, men lagene (eks. TH`er og seniorer) får 
i hvert fall anledning til å trene sammen. All honnør 
til samtlige trenere og oppmenn som har tatt diverse 
utfordringer på strak arm og holdt det gående 
hele sesongen - med spriting, ankomst og avgang i 
ordnet flokk og lister med sirlig føring av oppmøtte 
medlemmer. Som headingen indikerer - nå håper vi 
bare at håndballforbundet drar ut pluggen for denne 
sesongen slik at den kan glemmes fortest mulig. Og 
vi ser virkelig frem til en (forhåpentligvis) normal 
oppstart etter at årets sommerferie er unnagjort.

Som nevnt i forrige Havørnkontakt, så 
ble det vedtatt i ekstraordinært årsmøte i Havørn 
Allianseidrettslag (22.10.2020) at vi skulle gå videre 
med oppføring av ny flerbrukshall i tilknytning til 
Tanangerhallen. Havørn Allianseidrettslag vil stå 
som formell eier, mens driften og bruk av hallen 
vil være et samarbeid mellom Havørn Håndball og 
Havørn Gym & Turn på 70/30 basis. Mye vann har 
rent i havet siden det ekstraordinære årsmøtet 
ble avholdt og fotballhallen er nå flyttet til sin nye 
plassering og dugnad er blitt avholdt for å klargjøre 
tomta for bygging. Utallige møter er blitt gjennomført 
med Sola Kommune og hovedentreprenør - og når 
du leser dette skal vi etter alle solemerker være 
godt i gang!! Det har jo vært en og annen bump 
på veien men vi har fortsatt som (realistisk) mål å 
være inne i “Nye Havørnhallen” før nyttårsrakettene 
smeller - og vi gleder oss usigelig!! I forbindelse med 
byggestart vil vi bla lansere vår egen “Millionvegg”. 
Tanken her er at “Hvermansen” kan bestille sin egen 
aluminiumsplakett m/selvvalgt tekst (forskjellige 
størrelser - se under). Disse plakettene vil så utgjøre 
“Millionveggen” som vil bli stående til “evig tid” - som 
et varig bevis på dugnadsånden i den flotte bygda vår. 
Håper at alle kjenner sin besøkelsestid og blir med på 
dette kjempeløftet!!

Påmelding til neste års sesong er unnagjort 

- hele 29 lag (og 1 veteranlag ifm Veteran-NM) er 
påmeldt, så vi gleder oss storveis til å ta opp ballen 
igjen når sommerferien er unnagjort. Årets påmelding 
er opp mot “all-time-high”, så alt tyder på at håndball 
er stadig populært i Tananger - tross denne hersens 
koronaen. Igjen - all honnør til vårt fantastiske trener- 
og oppmannsapparat!

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen med 
et aldri så lite snev av stolthet - Havørn Håndball 
er en av klubbene i regionen med lengst fartstid 
vedrørende Tilrettelagt Håndball (tidl. Håndball for 
Utviklingshemmede - HU). Denne muntre gjengen 
har hatt det særdeles kjipt i forhold til håndball under 
pandemien med null treninger og null kamper. De 
hadde noen få sosiale sammenkomster i forkant av 
julestria, så det er nå veldig lenge siden vi så de i 
aksjon på parketten. Gleder oss derfor virkelig til å se 
dere alle igjen. Vi har imidlertid plass til enda flere, 
så her er det bare å stille opp. Ta gjerne kontakt med 
Siv-Len (48148129) eller Guro (91140211) hvis det er 
noe dere lurer på.

Havørn Håndball har et meget godt samarbeid 
med Sola Kommune og de stiller velvillig med 
vaktmester når vi arrangerer turneringer for de 
aller yngste i hallen - og dette har vi faktisk klart å 
gjennomføre denne sesongen også. Kåre Kjærstad er 

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

Årsmøtet i Havørn Håndball ble avholdt 
mandag 8. mars kl. 1900. Siden det var relativt 
beskjeden påmelding (skjerpings til neste år, folkens!), 
så klarte vi å kjøre møtet med fysisk oppmøte. Bengt 
Asle Idsø ble takket av som sportslig leder etter 3 år 
i styret, men fortsetter som trener, dommerkontakt, 
medlem i Sportslig Utvalg og medlem i nyopprettet 
valgkomité. Hatten av for Bengt Asle! Ny sportslig 
leder i styret er André Foldøy - mangeårig trener 
for J2007. Velkommen skal du være, André! Styret 
i Havørn Håndball ser dermed slik ut for sesongen 
2021/22:

• Per Heen, leder (1 år, gjenvalg)
• Tora Haukelid Jørgensen, nestleder (1 år, 

ikke på valg)
• Lisbeth Nordhagen, kasserer (2 år, 

gjenvalg)
• Marianne Oppheim, materialforvalter/

kafeteria ansvarlig (2 år, gjenvalg)
• André Foldøy, sportslig leder (2 år, ny)

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

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

Per, for Styret i Havørn Håndball
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joggeturer med mosjonsgruppen til friidretten. Ellers 
går det med en del tid til sykling. er bl.a. medlem av 
TOSK og Team Rynkeby og sitter i styrene til begge 
disse lagene.

Kanskje en dag har vi sykkelklubb i Havørn 
også.  

Redaksjonen supplerer med å opplyse om 
at de begge allerede er omtalt i dette bladet for ikke 
så veldig lenge siden. Ørjan som «suksesstrener» 
for håndball-gutter 16 årslaget som gjorde det svært 
så godt i Bring-turneringen. Robert som politiker på 
befaring av stadionanlegget. For den eldre garde av 
lesere, synes vi også det er hyggelig å opplyse at de 
begge er barn av «ekte Havørnforeldre» som Oddny 
og Kåre Kjærstad og Solfrid og Tor Sæbø.  

FRA FRIIDRETTEN AV RAGNER BERGHEIM

Havørn Friidrett har en aktiv medlemsmasse 
på godt over 80 barn. Det er kjempefint å se at mange 
barn finner veien til friidretten. Stadig dukker det opp 
nye ansikter på treningene - og alle er velkomne til å 
prøve friidrett. Medlemskontingenten er lav: For barn 
som har tilbud om to treninger i uken, er kontingenten 
600 kroner for et helt år. Barn med tilbud om en 
trening i uken er kontingenten 400 kroner for et helt 
år.

Hva gjør barna på treningene?
For de aller minste, er det fokus på lek-

aktiviteter i tillegg til at vi løper og hopper. Ute på 
stadion (vår og sommer) kan det gjøres litt kast-
aktiviteter, lengdehopp og hekk. De eldre barna 
gjør en del sprinttrening, intervalltrening, spenst 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. 

Mandag - Tananger Ungdomsskole - (TUS) / vår/
sommer: På stadion

Torsdag (Fjellhallen v/Storevarden skole)

Kl. 17-17.45 (1.-2.kl) Kl. 17.00 - 18.00 (3.-4.kl)
Kl.18.00 - 19.00 (5.kl og eldre) Kl. 18.00 - 19.00 (5.kl til 8.kl)
19.00 - 20.00: Elite Kl. 19.00 - 20.00 (9.kl og eldre)

1. og 2.klasse trenger ny trener fra og med 
august

For å avlaste nåværende trener, trenger vi 
en (eller to) trenere inn på de aller minste barna på 
mandag (1. og 2.klasse). Treningen vil i all hovedsak 
være inne i hallen på TUS. Du trenger ikke all verdens 
friidrettskompetanse, men være opptatt av lek og 
allsidighet i selve treningen/aktiviteten. Ta kontakt 
med leder, Stine Finnesand, på havorn.friidrett@
gmail.com hvis du er interessert i å gjøre en innsats 
for barna. Det blir gitt en økonomisk kompensasjon 
for alle trenere i Havørn Friidrett.

Friidrettens dag lørdag 12.juni fra kl. 12 - 14
Alle barn mellom 6 og 12 år, som vil prøve 

ulike friidrettsøvelser på Tananger stadion, er 
velkommen til å delta. Du trenger ikke være medlem 
av Havørn Friidrett for å delta. Informasjon rundt 

dette arrangementet, vil bli publisert på en del 
informasjonskanaler på facebook, i tillegg til elever 
på Storevarden og Haga skole. På grunn av Covid-19 
situasjonen, vil det bli påmelding. Vi sees på Tananger 
stadion 12.juni kl. 12. 

På vegne av hele Havørn Friidrett: God 
sommer! Ragnar Bergheim (Trener)

NYE I STYRE AV KAS

Havørnkontakt har gleden å presentere våre 
to nye medlemmer av alliansestyret. Først og fremst 
ny leder Ørjan Kjærstad og likeså Rober Sæbø. Vi 
innleder med at det føles veldig greit å få inn noen 
nye under (eller rundt) den magiske 50 årsgrensen, 
som kan tenkes å stå for en god videreføring fra der vi 
er i dag. 

Vi har sakset de kortfattede presentasjonene 
de hadde av seg selv til årsmøtet:

Ørjan Kjærstad. Oppvokst i Tananger - 
bor nå på Risa. 50 år. Jobber som daglig leder i 
Smarthotel kjeden. 2 barn på 19 og 21 år. Selv spilt 
håndball og fotball i Havørn samt 2-3 år i friidrett på 
ungdomsskole. Vært håndball trener i ca 10-12 år 
fra 2008 til 2020 får jenter og gutter (der barna mine 
har deltatt). Egne interesser er løping og trening 
på helsestudio samt lange uteturer ved hav og fjell 
(toppturer).

Robert Sæbø. Oppvokst i Tananger - bor nå på 
Myklebust. 48 år. 2 barn på 18 og 22 år.

Jobber som Direktør for Prosjekt i Logi Trans 
Gruppen. Sitter i Kommunestyret og Levekårsutvalget 
i Sola for Høyre. Har selv spilt fotball i Havørn (og 2 
gjeste år i håndballen).

Har bodd 20 år utenfor Tananger, men er nå 
kommet tilbake for 3 år siden. Prøver å få til noen 

f.v. Robert Sæbø og Ørjan Kjærstad
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80 ÅRSJUBILANT AV KAS

Havørnprofil Helge Falstad fylte 80 år den 
2. desember 2020, og Ole Jørgen, Anstein pluss 
redaktøren gikk dermed på uanmeldt besøk med en liten 
oppmerksomhet i Nedre Porsveien. Han var heldigvis 
hjemme og vi ble bedt inn på kaffe og kakestykke. Litt 
etter kom naboene Reidun og Dagfinn Danielsen oppom. 
Vi hadde medbragte munnbind i beredskap, men den 
gamle militærmannen mente vi kunne få «disp», så lenge 
vi følte oss friske, og i tillegg kunne vi konstatere at vi holdt 
akkurat bestemmelsene om 5 gjester.   

Kort om jubilanten (som vi har hentet fra Anstein 
Nordhagens intervju med ham i HK nr.2/2003): Født og 
oppvokst i Trondheim 2. desember 1940. Store deler av sitt 
yrkesaktive liv har han hatt her på Natoanlegget nedenfor 
Storevarden. Dermed ble han og kona som innflyttere 
og barneforeldre ganske snart kjent med idrettslaget 
Havørn. At han tidlig også ble kjent med nettopp Dagfinn 
Danielsen, gjorde sitt til at det ble en god del involvering 
i klubbens styre og stell. Startet som vara i hovedstyret, 
men var leder allerede i 1977 og 78. Seinere leder både 
i fotball- men og friidrettsavdelingen, i tur og orden. 
Helge var involvert i mange av de større arrangementene 
vi hadde på den tiden, så som turnlandskamp i 1984 og 
NM i landeveisløp samme år m.m. I redaksjonskomiteen 
for Havørns jubileumsbok i 1993, var han medlem av og 
kuriøst nevner vi til slutt at han var med å starte bladet 
«Havørnkontakt», som i begynnelsen ble utgitt som rent 
programblad.   

Årene har flydd. Helge har blitt enkemann, 
men er ikke ensom i det fine fellesskapet som er i 
«eldreblokka» i Porsveien. Barn og barnebarn bor ikke 
så altfor langt vekke de heller. Helge følger spent med på 
Havørns byggeprosjekter som pågår for tiden og ønsker 
dagens ledere lykke til med dette viktige arbeidet for 
Tanangersamfunnet! Vi takker for kaffe, kaker og særdeles 
hyggelig prat!     

Helge Falstad utenfor stuedøra i Porsveien.
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Sola Trykkeri
& Kopi AS

MINNEORD TURID VIGDEL OLSEN AV ELI CHRIST

Torsdag 30.april fikk vi den triste beskjeden 
om at vår «turnfrøken» måtte gi tapt for sykdom. 
Turid døde den 29.april 2021, og en bauta i 
turnavdelingen hadde gått bort.

Turid var født i Tananger og begynte tidlig med 
turn. Hun var i Sola turn fra 1961 til 1967 og var med 
på flere turnstevner der.

Fra 1968 har hun vært i Havørn turn, 
det første stevnet hun var med på i Havørn var 
Vestlandsturnstevnet i Bergen i 1968. I alle år etter var 
turnstevne en del av livet.

Turid var trener for både ungdomsparti og 
flere damepartier. Som trener for damer var hun 
aktivt til 2014, det året var hun med til Klepp på 
kretsturnstevne.

 Vi husker alle Turid som en flott trener og 
en dame som visste hvordan hun ville ha det. Hun 
ga seg ikke før alle hadde strekte vrister og øvelsene 
satt som et skudd. Skulle vi på turnstevne så skulle 
vi også kunne vise øvelsene skikkelig. Vi har mye 
å takke henne for. Turid har vært med på mange 
stevner. Landsturnstevner i Norge, fra Bodø i nord til 
Kristiansand i sør, mange flotte Vestlandsturnstevner 
og årlige kretsturnstevner.  Vi har også fått oppleve 
å reise på Gymnastrada med Turid to ganger, til 
Østerrike og Sveits.

Havørn gym og turn har også arrangert 
noen stevner og Turid har vært med både i 
arrangementskomiteen og vært den som har laget 
programmene som skulle brukes.

Vi sitter igjen med mange gode minner etter 
en flott dame.

Turid fotografert for noen år siden, på sin naturlige plass, i front for flotte turndamer i Havørn
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VARAORDFØRERHILSEN AV KASFRA INNEBANDY AV LIVAR HAGA

Innebandy fortsetter for 4-7.klasse. Er du 
interessert eller kjenner du interesserte fra 1-3.
klasse?

I forbindelse med den nye innebandy-start 
tidligere sesong ble 2 nye lag etablert. Det bestod av 
ca. 20 spillere født i 2008, ‘9 og ’10. I en periode var vi 
enda flere, men noen sluttet igjen i løpet av sesongen, 
mens nye 1.klassinger begynte. Naturlig nok passet 
ikke innebandy for alle, så noen kom kun få ganger, 
mens andre ble hel-tent og fortsetter med sterkt 
engasjement. Mange viser stor entusiasme og det går 
til tider hett for seg både på trening og kamper. Etter 
sommeren fortsatte vi med mye god aktivitet, men 
dessverre med færre deltakere. Dette hadde flere 
årsaker, både at hovedtrener Tor Einar var i militæret 
og at spillere forsøkte seg på andre idretter, eller 
konsentrerer seg om færre etter å ha trent innebandy 
i tillegg til andre. En hard kjerne holder det likevel 
gående, delvis i håp og forventning om at både noen 
av disse kommer tilbake samt at flere 1.klassinger 
begynner å trene innebandy. Gruppen er derved 
utvidet til 1-6.klasse. Vi trente onsdager fra kl.17 til 
19, hvis mange er interessert og det er hensiktsmessig 
å dele i 2 grupper så trente de yngste ca.1 time først 
og så følger de eldre deretter, gjerne en periode 
sammen.

Hovedtrener Tor Einar var tilbake 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 
utlån til de finner ut om de vil fortsette og da kan 
kjøpe selv. 

Minst 2 foreldre har tatt kontakt for å 
prøve å komme i gang med treningsaktiviteter for 
i alle fall spiller fra 1.-2. 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 Livar.
haga@lyse.net &/ M# 93482586.

Vi vil spesielt oppfordre de som har barn i 1. – 
6. klasse til å komme og prøve innebandy, så dersom 
du kjenner noen, så oppmuntre dem til å komme, 
samt dere andre som har barn i aldersgruppa fra 1 
til 6.klasse, ta kontakt med meg for å avklare om vi 
i vinter/vår fortsetter med trening på TUS onsdager 
kl.17, inngang og garderobe ved svømmehallen, eller 
om vi endrer tid/sted. Hvis det kommer flere enn 
de som hensiktsmessig bør trene samtidig, så vil vi 
dele opp i 1-3.klasse og 4-6.klasse. Dette vil jo også 
avhenge av COVID19-utvikling. Eldre har treningstid 
mandager kl.20.

Oppdateringer vil komme i neste nummer 
&/ fortløpende på FB (Facebook). For Havørn 
Innebandygruppe: Tor Einar Lunde for de eldre «16+», 
& for de yngre. Foreløpig konstituert gruppeleder: 
Livar Haga, N-Leder Havørn Allianseidrettslag

Mandag 8. mars hadde vi intervju-avtale med 
varaordfører Siv-Len Strandskog (Ap). Som seg hør og bør, 
fikk vi gratulert med dagen, og dermed var vi i gang med 
en hyggelig prat. Vi ønsket å fortsette i samme spor som 
med ordføreren, sist gang, nemlig å lage et portrett av 
henne både som politiker og ikke minst Havørnprofil.

Oppvekst og interesser begynner vi med, og Siv-
Len hadde mye å fortelle: Hun er oppvokst på Borkenes 
i Kvæfjord kommune (ca. 2 mil fra Harstad) i 1967. Hun 
er enebarn og beskriver seg selv som ei «veslevoksen» 
jente, som satt sammen med faren og så på tippekampen 
allerede som 6-åring. Men, han pappa var ingen typisk 
«sofa-sitter», når det gjaldt idrett. Han hadde en lang 
karriere som kjent og dyktig amatørbokser bak seg, som 
han måtte gi opp etter en «knock out» i en NM-finale og 
en arbeidsgiver som fortalte ham at nå var «nok nok..»   

Det var i 6-7 års alderen at hun selv begynte som 
utøver selv i Kvæfjord IL. Hun husker at de hadde både 
fotball, håndball, svømming og friidrett som en kunne 
delta i, på èn og samme kontingent. Det passet veldig 
godt, da mamma og pappa ikke hadde så veldig god råd 
til å betale for alt hun hadde lyst å prøve, legger hun 
til. Det ble friidrett til å begynne med, og hun var nok 
påvirket av sin onkel i Oslo, som var en av trenerne til 
Grethe Waitz, på 70-tallet, i sportsklubben Vidar. Siv-Len 
fikk hilse på henne, og det var kanskje i nettopp denne 
forbindelsen at unge Siv-Len lærte at jenter virkelig kan? 

Ungdomstiden startet for fullt da 18-åringen 
Siv-Len reiste til Bergen og begynte yrkeslivet i 
barnehagepraksis. Denne jobben likte hun såpass godt 
at hun et år seinere begynte på lærerskolen her på 
Ullandhaug. Deretter gikk ting «slag i slag»: Hun traff Per, 
og de fikk barna Beate (32), Even (30) og Andreas (23). De 
to bygde hus i Tananger i 1994. En hektisk tid ble det og 
barna deltok med liv og lyst i både Havørn, skolekorpset 
og sjøspeideren. Nå oppdaget hun virkelig hvor viktig 
organisasjonslivet er som sosial nettverksbygger og at 
hun gjennom organisasjonslivet kom på talefot- eller 
«hils» med halve bygda. All deltakelse og dugnad kunne 
fort bli i overkant for to unge foreldre, men i ettertid 
angrer hun ingenting, og legger til at det egentlig er synd 
på de som ikke deltar, sett i forhold til hva de går glipp av.      

Siv-Len har jobbet som styrer i Grannes 
Barnehage i ca. 10 år fram til 2008. Hun var også 
hovedtillitsvalgt i Norsk Lærerlag på den tiden, og det 
var da – til kommunevalget i 2003, at partifellen Rein 
Osmundsen fikk henne inn i politikken. Trettifemåringen 
ble lansert som «ungdomskandidat», men nominert et 
godt stykke nede på lista. Da stemmene skulle telles, 
viste det seg at kandidaten, via kumulering, fikk plass i 

kommunestyret med god margin. Nå ble det en «flying 
start» inn i politikken – ikke bare i kommunen, men også 
som fylkespolitiker. 

Vi gjør her en lang historie kort og hopper 
fram til at hun i dag er varaordfører, og siden det er 
8. mars, vil hun gjerne nevne at «gutteklubben grei» 
fremdeles finnes i alle partier, så kvinnesak gjelder 
fortsatt. Hverdagen i Rådhuset består av 50 prosent 
stilling som varaordfører og 35 prosent gruppeleder for 
kommunestyregruppen til Arbeiderpartiet. 

Siv-Len applauderer for at Havørn Allianse nå 
får på plass Tanangerhall 2. Generelt er hun opptatt av 
at Tananger trenger et løft på idretts, - og kulturfronten. 
Her er det viktig at bygda og ulike lag og foreninger står 
samlet.

Avslutningsvis ønsker Siv-Len at TH laget 
(tilrettelagt håndball) skal nevnes. Laget trener hun 
sammen med Guro Stranden. De to overtok gjengen 
på 12-16 spillere for ca. 4 år siden. Selv opplever hun 
treningen som et «friminutt» å få være sammen med 
denne gjengen og deres «ekte» oppførsel. De har i dag 
status som et «Fair Play-lag» etter NIF sine normer. Det 
siste året har treninga dessverre måttet ligge brakk pga. 
smitteverntiltak. 

Havørnkontakt takket dermed for en innholdsrik 
prat og utmerket kaffe!

Siv Len på sin arbeidsplass i det nye Rådhuset.
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LØPEGRUPPA AV ERLEND ENGELSGJERD

mosjonsløp rundt Tananger Ring som avsluttes inne 
på Tananger Stadion. Høres dette ut som noe du vil 
være med på, ta kontakt med undertegnede på epost 
erlend.engelsgjerd@lyse.net.

Hilsen Erlend

I og med været etter påske har vært nokså 
bra, begynner mange å tenke på utendørsaktivitet. 
Men i løpegruppa, som per dags dato teller 42 
medlemmer, har vi nå holdt det gående utendørs 
gjennom hele vinteren, men unntak av noen få uker 
da koronaen var på det verste.

Løpegruppa, som er opprettet i regi av 
Havørn Friidrett, er et lavterskel-treningstilbud til den 
treningsglade Tanangerbuen. Denne løpegruppa er for 
menn og kvinner, gutter og jenter, i alle aldre, og det 
spiller ingen rolle hvilket treningsgrunnlag du har fra 
før. Hver onsdag ettermiddag møtes vi ved Tananger 
Stadion og løper intervaller på friidrettsbanen. 
Treningsintensiteten tilpasses den enkelte, og 
treningene har mest fokus på intervalltrening, hvor 
vi kjenner hjerte og lunger få jobbe litt. Hvorfor gjør 
vi dette? Det er gøy, det er sosialt, og samtidig får vi 
bevegelse av kroppen ikke er å forakte.

Uheldigvis står ikke treningsfasilitetene alltid i 
stil med innsatsen. Løpebanen ved Tananger Stadion 
så slettes ikke bra ut etter Kong Vinter forlot Rogaland 
i mars. I april så det slik ut: 

Flere ganger har vi måttet ty til asfalt i 
områdene rundt Stadion for å ikke risikere overtråkk 
og skader på det ujevne underlaget. Det er ikke bra 
at vi har en Løpegruppe i Havørn som ikke kan bruke 
fasilitetene til klubben. De siste ukene har det for 
øvrig vært meget lite nedbør, samtidig som det er blitt 
fylt på med ny sand og grus, så akkurat nå klager vi 
ikke på forholdene.

I juni skal vi starte et 12 ukers treningsprogram 
som er målrettet mot et halvmaraton i slutten av 
august. Dette programmet er laget av Eirin Kvadsheim 
og undertegnede, og vi gleder oss til dette! De som 
ikke har noe mål om å løpe de 21.100 meterne siste 
lørdag i august, men som har lyst å utforske løping, 
skal selvsagt også få være med på trening! Det blir 
kjørt parallelle treningsprogram, samtidig er det også 
mulig å være med om man ikke har noe annet mål for 
øyet enn å komme i litt bedre form.

Det neste store på agendaen er at Havørn 
Friidrett skal arrangere Friidrettens dag for barn 
og unge på Tananger Stadion den 12. juni (mer om 
dette i innlegget til friidrettstrener Ragnar). Dette blir 
en kjekk og morsom dag med masse god aktivitet 
for barna i friidretten i Havørn. Mot slutten av 
arrangementet skal Løpegruppa stå i regi for et 5km 

En løpebane som er mer enn klar for oppgradering.

HÅNDBALL G/J 2013 AV TRE TRENERE

Totalt så er vi ca 20 spillere 6 gutter og 14 
jenter. Vi klarte å arrangere 2 turneringer nå i vår 
internt i kommunen vår. En for guttene mot Sola og 
Havdur den 20 mars. Og en for jentene mot Sola og 
Havdur den 11 april. Utrolig kjekt å se gleden i ungene 
igjen og få lov til å spille kamper igjen. Det er jo dette 
de trener mot og endelig få ha kamper mot andre lag. 

Bildet er tatt på juleavslutning av en fornøyd 
unger. Vi er heldige som får ha denne herlige gjengen 
med oss. 

Hilsen trenerne Li Zhang, Kristine Haga og 
Monica Mæland
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HAVØRNPROFILENE AV KAS

Vi var på besøk hjemme hos dem, lørdagen 
like før påske og vi måtte være tidlige, for Ole Jørgen 
hadde fullt program. Et kjøkken skulle ut og et nytt 
inn. Han trives med å gjøre ting selv. 

Nydelig kaffe og en prat hadde vi tid til. Wenke 
er fra Fredrikstad og har heldigvis litt av dialekten 
sin i behold. Mor på 88 som fortsatt bor i byen og 
bror med familie i samme område, gjør at de har god 
kontakt med hjemstedet hennes. Wenke startet i 
idretten som håndballjente i Skogstrand IL. Det er et 
fleridrettslag, som på mange måter kan sammenlignes 
med Havørn. Wenche hadde først sin plass ute på 
vingen og seinere fikk hun en litt tøffere rolle som 
keeper.

Da hun forlot hjemmet for å ta utdannelse, 
ble det Telemark Lærerhøgskole på Notodden som 
ble stedet. Hun ville bli førskolelærer. Det var fortsatt 
håndball som var fritidsinteressen og Wenke ble med 
på studentlaget. Hun hadde også andre interesser, 
som medførte at hun kom sammen med en mannlig 
medstudent fra Sola, som var der på videreutdanning. 
Dermed ble det de to- og det har det vært siden! 
Jobb i Sørnes og Risnes barnehager ble det i flere år, 
men hun tok videreutdanning i småskolepedagogikk 
og kunne dermed i 1998 starte opp på Storevarden 
skole. Hun kaller seg selv for «fast inventar» der siden 
den tid og føyer til at det har vært en god og givende 
arbeidsplass i mange år. Håndballferdighetene har hun 
holdt vedlike, fram til 2011, som ving og strekspiller 
for Sola kommune sitt bedriftsidrettslag.

Tre kjekke gutter, Ole Christian, Lars Magnus 
og Jon Fredrik har det blitt og de har alle vært 
innom Havørn håndball og -fotball – mer og mindre. 
Førstnevnte lengst som keeper på MSA laget. Nå er 
det 2 barnebarn på Hinna, Roar og lillesøster Erle, 
som får det meste av oppmerksomheten. 

Han far sjøl, Ole Jørgen, kommer fra Joa hvor 
begge foreldrene var ansatt i forsvaret, den gangen 
Sola hadde en stor hovedflystasjon. At han fremdeles 
har et snev av sørlandsdialekt, mener han selv må 
komme av at moren var fra Kristiansand. Han ble tidlig 
med i det som da hette Sola IL. Hovedinteressen var 
håndball, men friidrett og svømming var også kjekt å 
prøve. Svømmehallen bak ungdomsskolen var ny den 
gangen, og han husker godt den myndige bademester 
Kristensen (krigsveteran) som «SJEF» der. 

Vi vet allerede at Ole Jørgen gikk på Telemark 

Lærerhøgskole og kom sammen med Wenke 
der. Det ble også, etter hvert, jobb ved Tananger 
ungdomsskole og husbygging i Messeguttveien der de 
fortsatt bor. 

Når en bosetter seg på et nytt sted, med barn, 
er ikke veien lang til å få et verv i lokalidrettslaget. For 
Ole Jørgens del ble det i Havørn håndball som trener 
for gutter 13 laget, sammen med Alf Egil Olsen. Det 
var kjekt så lenge det varte. Ole Jørgen forlot Havørn 
ble seinere engasjert i lokalpolitikken og skepsisen 
rundt utbyggingen LNG anlegget. Wenke utgjorde 
familiens Havørn-bidrag, både i det daværende 
hovedstyret og seinere fotballen som foreldrekontakt, 
oppmann, styremedlem og leder. Hun husker at 
fotballstyret en periode bestod av nesten bare 
kvinner. Det var i oppstarten av Kristen Rugland sin 
tid. Seinere ble det mer blandet, men kvinner som 
både Lisbeth Nordhagen og Siv Fossum har «regjert» 
i lenger tid. Til slutt ble det Wenke sin tur, og den tok 
hun i tidsrommet 2016-2020.

I 2019 ville det seg slik at Ole Jørgen, ble 
innvalgt som leder av alliansestyret. Der var det behov 
for nye krefter og han ble hentet inn som en såkalt 
«outsider». Valgkomiteen ville prøve en leder uten 
bakgrunn fra avdelingene. Vi gikk inn i en periode 
med mange ting på gang og mye vi skulle ha gjort på 

anleggsfronten. Det var kommunevalg utpå høsten 
og valgløftet om at «Nå er det Tananger sin tur», 
begynte å ta form. Ole Jørgen hadde bakgrunn som 
kommunestyrerepresentant for Tanangerlisten, og det 
kom vel med. Han var ikke i tvil om at dersom en skal 
få noe gjort, må den politiske innfallsporten brukes 
aktivt. Kandidater fra nesten samtlige fløyer ble med 
på befaringer både på stadion og i Tanangerhallen. 
Vi ser i dag, at resultatene begynner å vise seg. Ny 
Tanangerhall blir en realitet innen 2021 og oppgradert 
stadion kanskje klar til sommeren 2022? 

Nå har Ole Jørgen takket for seg som 
allianseleder og Wenke som fotball leder. De tar 
et opphold begge denne gangen, men Havørn 
sin rolle i Tananger vil de fremdeles begge være 
opptatt av. Det var meningen Wenke skulle mottatt 
innsatsstatuetten for 2020 og årspremie for 20 års 
aktivt seniormedlemsskap på det planlagte årsmøtet 
den 25. mars. På grunn av smittesituasjonen måtte 
det avlyses og premiene bli liggende innpakket på 
lageret hjemme hos allianselederen. Ole Jørgen og 
undertegnende syntes dette var for dumt, og dermed 
ble det HK-redaktøren som fikk gleden å være med på 
både utpakking og overrekking! Vel fortjent, Wenke 
og takk for hyggelig besøk hos dere begge! Nærmere 
omtale om dette og de andre premiemottakerne 
annet sted i bladet.

Wenke og Ole Jørgen.
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LIONS INFO AV LEIF EINAR PEDERSEN

Tananger Lions har ikke hatt noen omtale i 
Havørn Kontakt siden Anstein’s oppdatering høsten 2017 
og tiden er moden for en ny status (red. anm).

Som flere andre, sliter også klubben vår i disse 
Corona tider med å kunne møtes i felles samlinger, noe vi 
dessverre ikke har kunnet gjøre siden juni 2020. Unntaket 
har likevel vært styre- og Tanangerdag komité møter når 
dette har latt seg gjennomføre.

Tanangerdagene 2020 ble kansellert grunnet 
Corona situasjonen og komiteen for TD planla da for 
en tilnærmet kopi for år 2021 med noen justeringer og 
fornyelser for året.  Dessverre måtte også dette årets 
arrangement kanselleres grunnet Corona situasjonen i 
kombinasjon med vaksinasjons gjennomføringen. Håpet 
er at vaksinasjonen vil gjøre sitt til at arrangementet igjen 
kan realiseres første helg av juni neste år!

Klubbens faste dugnads-aktivitet på helårs basis, 
renhold rundt sjøbadet, er en aktivitet som nå er på det 
5. året. Av andre årlige aktiviteter er klubben medhjelper 
i forbindelse med Sola smaksfest som i år arrangeres 11. 
september. 

Årets tulipan salg fra Lions landsdekkende 
«tulipanaksjon» lørdag 24/4 ble overlatt til Thomas 
Opheim – Thomas Aasland og Michael Ellingsen i Havørn/
Sola 2004 håndball i samarbeid med representanter fra 
Lions klubben. Dette foregikk utenfor Tananger senteret. 

Av lokale tildelinger har klubben i inneværende 
Lions år gitt Fjordhagen AS (rusbehandling senter i Strand 
kommune) et bidrag til driften, noe flere andre Lions 
klubber i distriktet også bidrar til. I tillegg har klubben 
sammen med flere andre Lions klubber deltatt i en felles 
soneaktivitet til Rogaland blindeforbund avd. Rogaland, 
herav til en ny kostbar og sårt etterlengtet printer i 
punktskrift. 

Til høsten starter Lions klubbene på landsbasis 
forberedelsen av neste års store «Røde Fjær aksjon». 
Målet er da å samle inn kr. 50 millioner som skal dekke 
etableringen av ett nytt familie og kompetanse hus på 
Beitostølen Helsesportsenter. Aksjonen som skulle vært i 
2021 ble grunnet Corona situasjonen overført til 2022.  
   

Tananger Lions klubb ble stiftet i 1987 og 
fadderklubben er Sola Lions som ble stiftet i 1966. 
Tananger klubben har i dag 20 medlemmer fra alder 50 
+ og søker etter nye tilskudd av begge kjønn som kan 
tenke seg å være med og bidra i lagets mange forskjellige 
aktiviteter. Personene vi søker må ha en alder fra 20 år og 
oppover til godt pensjonister og gjerne av begge kjønn. 
Klubblokalet finner du mellom bedehuset og «gamle» 
kirken i Tananger. 

Hvis du er interessert i å bli medlem, ta gjerne 
kontakt med undertegnede eller med andre klubbens 
medlemmer.

Med hilsen
Leif Einar Pedersen
Tananger Lions Club

Noen av Tanangers medlemmer under forberedelse av tidligere Tanangerdager.

Thomas Opheim, Thomas Aasland og Michael Ellingsen fra Havørn/Sola håndball G2004 lag er med og selger tulipaner.
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HUMORSTAFETTEN

Bussjåføren var på tur med senioravd. til 
damene i Sanitetsforeningen. 

Veldig tidlig på turen kommer en av damene 
frem til sjåføren med en neve peanøtter, og 
spør fint om han vil ha? Joda, sjåføren likte 
godt peanøtter og tok imot. Dette gjentok seg 
mange ganger, såpass mange ganger at når 
tiden kom for lunch-stopp, var sjåføren usikker 
på om han i det hele tatt trengte noe lunch. 
Så han nevnte bare til en av damene at de må 
da like peanøtter veldig godt, siden de hadde 
kjøpt inn så mye og delte så rundhåndet 
med seg? Hvorpå damen svarte: «Nei vi liker 
ikke peanøttene i det hele tatt, vi liker bare 
sjokolade-trekket rundt de.»

Hilsen,
Åkkei Kjell Arne

Utfordrer: Kaare Larsen.

Denne gangen måtte vi ut og lete opp en som 
kunne holde liv i den utmerkede stafetten vår. Det 
ble heldigvis ikke vanskelig etter en samtale med vår 
tidligere keeperkjempe m.m. Jostein Økland. Han 
deler tilfeldigvis redaktørens interesse for busskjøring, 
og svaret hans lød slik:

HÅNDBALLDAMER A/B
AV THOMAS EDLAND

Havørn sine damer har som de andre 
breddelagene, fått kjenne på virkningene av 
pandemien som har blitt en stor del av hverdagen vår 
og satt og ut av spill fra å få drive med det vi liker best.

Jentene savner den sosiale omgangen med 
lagvenninner, latteren, yte sammen mot ett felles 
mål og følelsen av å være en del av ett lag. De enkle 
tingene som kast og mottak av ball og lukten av klister 
er etterlengtet og de små tingene blir store når savnet 
blir stort nok.

Som hovedtrener vil jeg berømme jentene 
sin standhaftighet, omtanke og evnen til å holde 
motivasjonen oppe. Det er per nå, ingen av spillerne 
som har sagt de gir seg, grunnet situasjonen vi er inne 
i, de ønsker å være med videre på reisen mot å få satt 
Havørn sine damer på kartet igjen.

Vi har alle fått kjenne på hva det vil si å bli 
frarøvet frihet, menneskelig kontakt og nærhet med 
de vi er glad i.

I forbindelse med julen, var kaptein, trener 
og teknisk oppmann rundt og leverte ut julegaver i 
form av treningsdress og produkter fra fab.lounge 
til spillere og trenerteam for å vise at man tenker på 
hverandre og at vi gleder oss til vi får kommet inn i 
hall igjen, til stor glede for alle. 

Thomas Edland, trener Damer A/B

Dametrener Thomas Edland
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TANANGER TRENINGSSENTER AV KAS

Flott veggkunst.

Vi inviterte oss selv ned på senteret lørdag 
før påske, og ble tatt godt imot av daglig leder- og 
innehaver Johannes Jåsund og «hu mor» May Kristin. 
Sistnevnte er medeier og «altmuligdame» i tillegg til 
jobben hun har fra før. I det store åpne lokalet var 
det 6-8 voksne som trente med behørig smittevern-
avstand. Uten å drive for mye reklame for senteret, 
synes vi i redaksjonen det er både kjekt og nyttig 
å fortelle om hva driftige Havørnfolk har fått til av 
treningstilbud til Tanangers befolkning.

Johannes har blitt 24 år og har, på samme 
måte som sine søsken, vært med i både fotball og 
håndball i Havørn siden 6 årsalderen. Faren, Jostein 
Jåsund, er en av Havørn håndballs beste spillere 
gjennom tidene, som dessverre døde i 2016.

Som for sine foreldre, har håndball vært 
hoved-idretten og etter hvert som han ble god, søkte 
han utfordringer utenfor Tananger. Det har blitt Sola, 
Viking, KIF(Kristiansand) og Randesund. Da han kom 
hjem, fikk han en sesong med førstedivisjonsspill i 
Sandnes, før «koronaen» kom.

Hvordan kom du på ideen med Tananger 
Treningssenter?

Jeg har alltid vært opptatt av å trene allsidig, 
selv om jeg driver en spesialidrett. I Kristiansand 
prøvde jeg meg på «Crossfit Kvadraturen» og likte den 

måten å trene på. På Vipers sitt eget   senter, så jeg 
at det gikk an å starte noe lignende selv, som rettet 
seg mot utøvere fra spesialidretter. Å drive eget firma 
hadde jeg allerede lært litt om gjennom «Jåsund 
Ifix», et lite foretak, jeg fortsatt driver som en-manns 
bedrift med reparasjon av I–phoner. Tananger 
Treningssenter derimot, må jeg ha hjelp av flere til å 
holde i gang. 

Som fortalt, hadde han ideen og planen, 
men ikke de rette lokalene. Flere steder ble 
vurdert, uten at det førte til noe brukbart. Plutselig 
ble lokalene til Jerniabutikken i Tananger senter 
ledige. De passet midt i blinken, både i utforming, 
størrelse og beliggenhet. Nå ble det hektisk for den 
unge gründeren, men han hadde gode folk rundt 
seg. Utenfor familien, nevner han spesielt Sigurd 
Asbjørnsen, som både er bankmann i SR-bank 
og bygg-kyndig. Han peker på stolene og mye av 
inventaret og sier at alt er fint brukt og kommer 
fra bankens mange lokaler rundt i distriktet. Ellers 
har senterledelsen her vært veldig positive og lagt 
godt til rette. Den offisielle åpningen var 15. juni 
2020, og siden da har vi aldri hatt normale forhold å 
arbeide under, sånn sett, smiler han. Smittevern og 
nedstengningsspøkelset har alltid vært der.

Selve treningslokalet har ca 300 kvadratmeter 

flate med mye god og åpen plass. Det er mye «frie» 
vektstenger og ikke så av mye store og kompliserte 
«treningsmaskiner». Sentralt i rommet er det et 
løpefelt. Det gir gode muligheter for idrettsutøvere 
fra mange grener å drive innendørs supplering. 
For vektløfting og styrkeløft er det midt i blinken. 
Folk fra Stavanger Vektløfterklubb har allerede 
oppdaget senteret og det har allerede vært arrangert 
konkurranser. Johannes har selv klart å kvalifisere seg 
til NM i 89 kg. klassen med resultatet 104 kg i rykk og 
130 i støt. (Det er veldig bra for en som ikke har fått 
særlig teknisk oppfølging – red.anm.).

Ikke bare Havørn, men handelsstanden og 
Lions har også oppdaget entusiasmen og stå på viljen 
til de på senteret. Sammen sysler de med planer om 
alternative arrangementer til Tanangerdagene. Hva 
det kan bli til er for tidlig å si noe om. 

Før vi avsluttet, måtte vi bemerke den flotte 
dekorerte veggen inne i lokalet. Den er malt rett på 
veggen av grafittikunstneren Eva Barbara Mundhenk 
fra Stavanger, forteller May Kristin. Mange har sagt 
at de liker det bokstavlig talt spenstige bildet av et 
lengdesprang i alle faser. Vi takke så mye for praten og 
ønsker Tananger Treningssenter lykke til framover! 

Johannes Jåsund og mor May Kristin.
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DEN NESTE EKOFISK-
GENERASJONEN
ConocoPhillips gjorde det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel 
for over 50 år siden.

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

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

conocophillips.no
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