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REDAKSJONELT SAGT AV KAS

Kjære lesere.
Dette er årets andre og siste utgave av 

Havørnkontakt for 2020, et år som har vært svært 
spesielt for oss alle, ikke minst i idretten. Vi har 
opplevd full stans, og så gradvis oppstart og så nesten 
full stans igjen. Vi har lært og tilpasset oss nye måter 
å omgås på og bladets framside gir oss ett godt og 
morsomt bilde av det, tenker jeg. Vi har registrert noe 
frafall av medlemmer, men heldigvis ikke så mye som 
fryktet. Ganske mange opplever verdien av hva et 
idrettslag er, selv uten konkurransemomentet, og det 
skal vi være veldig fornøyd med.   

Som vanlig i dette bladet, får vi en brei 
presentasjon over hva lag og avdelinger har holdt på 
med siden sommeren, så takk for alle gode tekst- og 
foto bidrag!  

For å være litt høytidelig: Idrettens oppgave 
handler om å bygge og bevare lokalsamfunnet 
har noen sagt, og for tiden har nettopp bygging 
blitt brennaktuelt hos oss. Ingenting gjør seg selv, 
men godt gammelt Havørn-initiativ, ser nå ut til å 
kunne realiseres. Sterkt behov for mer innendørs 
treningsflate har vi hatt lenge. Vi har fra før beskrevet 
hva vi var opptatt av før kommunevalget i fjor 
sommer: «Nå er det Tananger sin tur!» Det ser ut 
til at politikerne har merket seg det og startsignal 
har vi fått. Mange vil mye i Havørn og siden sist, har 
Havørnalliansen hatt to årsmøter som har klart å 
vedta en felles vilje til hva og hvordan vi skal gjøre 
dette. Mye spennende å lese om dette!

En stund siden vi har hatt hilsen fra ordføreren 
i bladet. Som oftest har vi det når vi jubilerer eller 
har store arrangementer. Denne gang, var det rett 
og slett fordi ordfører Tom Henning Slethei er en 
ekte Tanangergutt og at vi hadde lyst å komme med 
noe mer enn en «standard» ordførerhilsen. Så her 
har dere i stedet et «dybdeintervju», som jeg tror 
kan være både morsom og interessant lesing. Ikke 
umulig at det kommer en oppfølger på varaordføreren 
neste gang. Til den oppmerksomme leser, som ser at 
ordfører og redaktør har samme familienavn, kan jeg 
opplyse at jeg er tremenning til faren hans. Slethei 
er den slette heia mellom Risa og Tjora som ligger 
omtrent der Schlumberger har bygget sitt i dag – til 
orientering..

Også en stund siden vi har presentert 
«Havørnprofiler», men vi skal absolutt ikke glemme 

den tradisjonen. Denne gang ble det Hege Merete og 
Kevin Hodneland, som begge er typiske eksempler på 
at dugnadsjobben i idrettslaget vårt ofte involverer 
både mor og far. Kjekt å få være på hjemmebesøk hos 
dem! 

Det går uten tvil mot en spesiell jul. 
Julelotteriet har gått sin vante gang, nesten som 
normalt med egen «smittevernplakat» for våre 
loddselgere. Vi takker alle trofaste lokale bedrifter 
som også i år støtter med gevinster. Giver-, 
gevinstoversikt og trekningsliste finnes bl.a. på Havørn 
Fotball sin hjemmeside. 

  
Ønsker der alle en God jul og god lesefornøyelse!



6 7

Da er sesongen snart over for i år; en spesiell 
og utfordrende sesong har det vært. Fra vi måtte 
stoppe all aktivitet og stenge anleggene ned i mars, 
gjennom forsiktig gjenåpning for trening med MASSE 
restriksjoner rundt påsketider, og til endelig å få spille 
seriekamper nå i høst. Fremdeles med en hel del 
restriksjoner, og kun for barn og ungdom. Bredden 
kom dessverre aldri i gang.

Først og fremst må jeg få berømme alle 
involverte rundt lagene,- trenere, støtteapparat og 
foresatte, som har gjort det mulig å kjøre treninger og 
kamper for våre unge, håpefulle. Det er jammen ikke 
bare-bare å gjennomføre trening og kamp med alle 
de pålagte restriksjonene; utstyrshåndtering som vask 
av alt treningsutstyr før/etter hver eneste trening, 
passe på god avstand mellom spillere, ikke heade eller 
ta på ballen, legge opp til korona-tilpassede øvelser 
og gruppeinndelinger, og registrering av spillere/
publikum for hver trening/kamp, er bare noe av det vi 
har måttet ta hensyn til. Dere har tatt utfordringene 
på strak arm og stilt opp som smittevernsansvarlige, 
hjelpetrenere, kampverter etc. etc. En kjempe-innsats 
for å få denne sesongen til å gå i hop, og for at barn 
og unge i Havørn Fotball skal få en mest mulig normal 
hverdag. Det er fantastisk!

Og selv om vi nok må se langt etter den 
normale hverdagen, kan vi forhåpentligvis se frem 
mot et lysere og litt kjekkere 2021,- hvor vi igjen 
kan se masse god fotball-aktivitet, seriespill for 
alle, ConocoPhillips-turnering, fotballskole og natt-
turnering +++ Vi krysser fingrene!!

Til slutt vil jeg benytte sjansen til å ønske alle 
Tananger-buer, medlemmer, trenere, støtteapparat og 
samarbeidspartnere, en riktig god jul og et godt nytt 
år. Ta vare på hverandre, det blir bra!!

Heia Havørn og Tananger!
Fotballhilsen, Stine

DAGLIG LEDER HAR ORDET AV STINE KLOSTER FRA ALLIANSELEDEREN AV OLE JØRGEN ØSTENSEN

På et ekstraordinært årsmøte har 
medlemmene stemt ja til forslaget om å bygge 
ny idrettshall. Etter en grundig presentasjon om 
byggeprosesser og finansiering, har styret fått det 
mandatet styret trenger for å realisere drømmen om å 
bygge en ny idrettshall.

Nå skal ord omsettes til handling. Mange 
avtaler skal inngås, og det vil ikke drøye lenge før vi 
ser resultater om alt går etter planen.

En ny hall skal ligge på østsiden av 
eksisterende Tanangerhall. Det betyr at boblehallen 
skal rigges ned og flyttes til gressbanen ved siden av 
klubbhuset til fotballen. Havørn fotball vil dermed få 
samlet alle sine aktiviteter rundt klubbhuset. Arbeidet 
med å flytte hallen vil starte tidlig neste år.

For håndball- og gym og turn avdelingen 
spesielt betyr en ny hall at de kan ta imot langt 
flere som har lyst til å trene. I tillegg til de sportslige 
tilbudene, må vi også huske på hvor viktig det 
er å trekke lasset sammen for å skape gode 
oppvekstmiljøer for barn og ungdom. Her har idretten 
sin selvsagte plass.

Verdien av det sosiale fellesskapet går ofte 
under radaren vår. Mange tilflyttere skal finne sin 
tilhørighet i Tananger. Hvis du kjenner til noen, inviter 
dem gjerne med slik at de kan bli kjent med tilbudene 
i Havørn. Vi er heldige som slipper å ha ventelister 
som mange andre lag opererer med på grunn av 
manglende plass og tid.

Å bygge en ny idrettshall er ikke gratis. 
Tredelingsmodellen er en finansieringsmodell som 
litt forenklet betyr at Havørn bidrar med en tredjedel, 
Sola kommune med en like stor andel, og den siste 
tredelen kommer fra tippemidler.  Utfordringen er 
at midlene kommer på ulike tidspunkter. I dag er 
ventetiden på tippemidler ca. fire år. Den økonomiske 
hverdagen vil bli krevende, men ikke uhåndterlig. 
Styret er allerede i gang med ulike tiltak som kan øke 
inntektene, og flere vil det bli i tiden som kommer.

Målet vårt er at ny hall skal stå klar til innvielse 
i desember 2021. Det er en ambisiøs målsetting. 
Dyktige og engasjerte personer bidrar til å holde 
“trykket oppe” i byggekomiteen, forhandle fram 
avtaler med byggherre og underleverandører samt ha 
en god dialog med Sola kommune som vi må rette en 
stor takk til så langt for utvist velvilje og bidrag. 

I skrivende stund er pandemien dessverre 
nok en gang på frammarsj i vårt distrikt. Strengere 
restriksjoner kan føre til at idretten må begrense 
tilbudene til sine medlemmer. Det er mye opp til 
oss selv om vi skal unngå å bli smittet, eller å bringe 
smitten videre til andre. Ta helsemyndighetenes 
anbefalinger og krav på alvor og ha en fin jul og et 
godt nyttår!
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FRA HÅNDBALL AV LEDER PER HEEN

Da er vi kommet dithen at sånn omtrent 
1/3-del av sesongen er unnagjort - og hvilken snodig 
sesong, men vi skal stå an av!! Vi er som tidligere år 
representert med lag i de aller fleste årsklasser med 
hele 25 lag som er påmeldt til årets sesong. Men det 
er jo en særdeles spesiell sesong vi er inne i, og våre 
seniorer og TH-er (Tilrettelagt Håndball) har fortsatt 
ikke startet med kamper. TH-ene begynte så smått 
å trene i oktober, men det er fortsatt rimelig i det 
blå når eventuelle kamper vil kunne avvikles - ditto 
situasjon for våre seniorer. For å holde motivasjonen 
litt oppe har TH-ene gått i gang med salg av Ranso-lys 
for å spare til en opplevelsestur i 2021. Ønsker dere 
å kjøpe, så er det bare å ta kontakt. Vi, som absolutt 
alle andre, håper at vi snart ser begynnelsen på slutten 
på dette ekstraordinære, men vi skal stå an av! Vi har 
i skrivende stund nettopp avsluttet årets kombinerte 
salgsdugnad med salg av toalettpapir, bambussokker 
og Enjoy bonushefter. Resultatet for årets dugnad ble 
igjen “all-time-high” - dette til tross for noen færre 
medlemmer enn ved tidligere happeninger. Våre lag 
har solgt 520 sekker med toalettpapir og 4123 par 
med bambussokker - som utgjør en omsetning på 
imponerende 400 000 kr. Både klubb og respektive 
lag sitter igjen med en god fortjeneste her. Rett og 
slett et imponerende resultat og hatten av for alle 
bidragsytere!! 

Det MÅ selvfølgelig også nevnes at tidenes 
viktigste (ekstraordinære) årsmøte i Havørn 
Allianseidrettslag gikk av stabelen torsdag 22. oktober i 
Havørnsalen. Tror faktisk også det var tidenes oppmøte 
til et slikt årsmøte. Det var kun 1 sak på agendaen - 
godkjenne oppføring av ny flerbrukshall på tomten der 
fotballhallen står i dag. Saken fikk mer eller mindre 
fulltallig tilslutning, så nå går vi absolutt spennende 
tider i møte. Vi gleder oss kolossalt til å få tatt en ny 
hall i bruk. Før den tid er det adskillige ting som skal 
på plass. Vi har derfor bruk for enhver sjel som kunne 
tenkt seg å bidra med noe i det videre løp, så det er 
bare å ta kontakt. Duoen Martin Salte og Helge Haver 
har hatt en utrolig stayerevne i denne saken - og de 
utgjør selvfølgelig en viktig brikke i det videre arbeid. All 
honnør og hatten av! Vi får høre mer detaljert fra dem i 
neste utgave av dette utmerkede tidsskrift. 

Havørn Allianseidrettslags tradisjonsrike 
Julelotteri står også snart for tur. Derfor - når (og ikke 
hvis) det dukker opp en staut representant for Havørn 
Allianseidrettslag på døra for å selge Julelodd til inntekt 
for vår stolte klubb, så setter vi selvsagt umåtelig pris 

på din støtte!! Du vil også finne våre spillere i Tanangers 
butikker fra tid til annen i samme ærend - og disse 
er også glad for å få solgt noen lodd. Takker samtidig 
våre støttespillere i lokalmiljøet for flotte gevinster ifm 
nevnte lotteri!

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

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

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

HÅNDBALLDAMENE AV THOMAS EDLAND

Året 2020 vil bli husket som veldig spesielt. 
Spredning av COVID - 19 skaper uforutsette 
ringvirkninger og store endringer i hverdagen 
vår, samt krav til omstilling og avstandsregler. 
Som følge av nye smitteverns-tiltak, kan 
det derfor bli vanskelig å gjennomføre de 
tradisjonelle treningene slik vi helst ønsker å 
drive idretten vi synes er kjekkest av alt, nemlig 
håndball. 
Som hovedtrener må jeg si at jeg er stolt over 
jentene som holder motivasjonen til tross for en 
usikker tid med tanke på når seriespill kommer 
i gang. Jentene møter opp på trening etter 
trening med ønske om å være klare for eventuell 
oppstart og utvikler seg i de rammene som er nå. 
Endring i trenerteam etter endt forrige sesong 
og nye spillere har kommet til. Ekstra gledelig er 
det at spillere som har Havørn som moderklubb 
har vendt hjem igjen til Tanangerhallen, noe som 
er positive signaler for måten det drives på om 
dagen. Det prates positivt om det å være en del 
av denne gjengen, noe som har resultert i nye 
medlemmer av håndballfamilien på damelaget. 
Troppen er driftet med en god miks med unge 
og sultne spillere, samt etablerte og rutinerte 
spillere som alle ønsker å sette Havørn damer på 
håndballkartet igjen. Det er ingen hemmelighet 
at man blir inspirert og motivert på damelaget 
over det Kristoffer Jåsund og herrelaget har klart 
å utvikle de siste sesongene. 
Med meg i teamet som skal drifte damelagene 
kommende sesong, har jeg fått Hilde Østbø, 
som målvaktstrener, Sverre Nesse og Bent Ove 
Larsen som trenere på A og B- lagene våre og 
Marina Bergsholm fortsetter sitt engasjement 
rundt damene på Trivselslaget. I en utfordrende 
tid, der liv og helse står i fokus, gleder vi oss til vi 
kan få invitere til håndball i Tanangerhallen igjen, 
samt å få lov til å trene nærkontakt igjen. 
Med hilsen Thomas Edland, hovedtrener Damer 
A/B



10 11

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. 
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.

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

For Havørn Innebandygruppe: Tor Einar Lunde 
for de eldre «16+», for de yngre

Foreløpig konstituert gruppeleder: Livar Haga, 
N-Leder Havørn Allianseidrettslag

FRA GYM- OG TURN FRA INNEBANDYAV ELI CHRIST AV LIVAR HAGA

Denne høsten ble ikke hva vi hadde tenkt oss 
eller hva vi ønsket. Etter et vårsemester der vi så oss 
nødt til å stenge ned all trening, hadde vi håpet å 
kunne starte opp for fullt i september.

Men som vi vet så ble det ikke slik, etter å ha 
diskutert fram og tilbake kom styret i turnen fram til at 
det ikke var forsvarlig å ha trening for de aller minste. 
Det ble bestemt at inntil videre ville det ikke bli gitt 
noe tilbud til barn under skolealder. Vi klarer rett og 
slett ikke å holde den avstanden som vi er pålagt.  Jeg 
vet at mange er skuffet og håper at vi kan klare å gi 
dette tilbudet igjen så snart som mulig. Dette førte til 
at vi fikk litt ekstra halltid, og vi har kunnet gi et tilbud 
til voksne innenfor grensen på 20 stykker, inkludert 
trener. Det har vært to treninger hver gang. Denne 
tiden går selvfølgelig tilbake til de minste når tidene 
forandrer seg.

De øvrige partiene er i gang, men vi ser at det 
er et mindre antall som kommer på turn og det er helt 
forståelig, jeg håper alle stiller når tidene blir bedre!

Ellers så har det vært ekstraordinært årsmøte 
i Allianse idrettslaget. Det ser nå ut som om vi kan 
bygge en ny hall/treningsflate i Tananger. Dette vil si 
at vi får mer treningsflate og mulighet til å gi et bedre 
tilbud til store og små. Dette er noe vi ser fram til.

Jeg ønsker alle en fin og koronafri høst og 
håper at tidene forandre seg og at vi igjen kan møtes 
til trening tidlig i 2021.

Innebandy fortsetter for 4-6.klasse. Kjenner du 
yngre interesserte?

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 ble jo ellers forkortet pga begrensninger ifm 
COVID19-situasjonen.

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

Minst 2 foreldre har tatt kontakt for å 
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FRA FRIIDRETT AV RAGNAR BERGHEIM

Havørn Friidrett har i løpet av de to siste 
årene fått flere innmeldinger enn utmeldinger. Det 
er kjempebra, men det fører også med seg en liten 
urolighet: Hvis medlemstallet stadig øker, spesielt 
med de aller minste, står vi i fare for å ikke kunne tilby 
friidrett for alle. Ventelister kan bli tilfelle allerede fra 
neste sesong (2021/2022). Problemet er sammensatt, 
men i bunn og grunn handler det om trenerressurser, 
hallkapasitet og treningsfasiliteter. 

Havørn Friidrett har en aktiv medlemsmasse 
på godt over 90 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: 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 

lekaktiviteter i tillegg til at vi løper og hopper. Ute 
på stadion (vår og sommer) kan det gjøres litt kast 
aktiviteter 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. 

Vil du bli trener?
Havørn Friidrett ønsker seg flere trenere. 

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.

Mandag - Tananger Ungdomsskole - (TUS) Torsdag (Fjellhallen v/Storevarden skole)

Kl. 17-17.45 (1.-2.kl) Kl. 17.00 - 18.00 (3.-4.kl)

Kl.18.00 - 19.30 (6.kl og eldre) Kl. 18.00 - 19.00 (5.kl til 8.kl)

19.30 - 20.00: Elite Kl. 19.00 - 20.00 (9.kl og eldre)

«Medisinballstyrke»

I dag ser treningstidene til gruppene slik ut:

Havørn Friidrett er på Facebook: LIK og FØLG gjerne siden for å holde deg oppdatert på det som skjer i 
Havørn Friidrett. Havørn Friidrett er på Spond: https://group.spond.com/YXMNY



1514

TEAM INGEBRIGSTEN AV STINE FINNESAND

Populært besøk.
Da Jakob og Henrik kom slentrende inn på 

Tananger Stadion mandag 31.august presis kl. 17.00, 
brøt det ut øredøvende jubel fra omtrent 60 barn, og 
kanskje like mange foreldre. Noen av medlemmene 
hadde på forhånd funnet ut hva som kom til å skje på 
denne solrike og varme ettermiddagen. For enkelte 
medlemmer, var kanskje ikke drakten det viktigste, 
men å ta selfie med verdens beste 1500m løpere fra 
Sandnes Friidrett. 

Foranledningen til dette oppmøtet, var at 
Havørn Friidrett noen måneder tidligere sendte inn 
ønske om gratis drakter via Coop Extra Draktkampanje 
- der friidrettsklubber får gratis t-skjorte og genser fra 
Norges Friidrettsforbund. Vi var blant vinnerne denne 
gangen! Havørn-logo og navnet “Havørn Friidrett” 
pryder disse flotte draktene.

Det ble en minnerik dag for mange barn, 
inkludert voksne på Tananger stadion. 

Tananger Skolekorps

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

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

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

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

Korps e kjekt!!

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

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

Korps e kjekt!! 

Glade gjester og friidrettsbarn. 

Brødrene Henrik og Jacob i deler ut Coop Extra drakter 
barna.
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SR-BANK STIFTELSEN AV STINE FINNESAND

Havørn Friidrett har for året 2020 fått tildelt 
20.000 kroner i støtte til innkjøp av friidrettsutstyr. 
Dette er vi takknemlig for og bidrar til at vi kan gjøre 
mer varierende trening for alle grupper.

Alf Inge Riska fra SR-Bank overrekker sjekken til friidrettsleder Stine Finnesand

HAVØRN LØPEGRUPPE AV ERLEND ENGELSGJERD

Et lavterskeltilbud til den (løpe)glade 
Tanangerbuen. 

Det hele startet som et spørsmål til vår 
friidrettstrener, Ragnar Bergheim: Kunne det være 
mulig med en løpegruppe i Tananger i regi av Havørn 
Friidrett? Jo, det kunne jo absolutt være mulig! 

En Facebook-gruppe ble opprettet like før 
sommeren for å lodde stemningen for en løpegruppe 
her i Tananger. Ragnar identifiserte to trenere – Eirin 
Kvadsheim og Erlend Engelsgjerd – og kom med tre 
krav hvis en løpegruppe skulle opprettes; tilbudet 
skulle være et lavterskeltilbud, og det skulle gjelde 
barn og voksne i alle aldre. I tillegg måtte man melde 
seg inn i Havørn Friidrett.

Et par dager senere var Havørn Løpegruppe 
et faktum, og potensielle medlemmer ble invitert inn 
i gruppen. I tillegg gjorde jungeltelegrafen sitt til at 
Facebook-gruppen nå har over 25 aktive medlemmer.

 Første trening ble gjennomført 19. august 
med 13 løpeglade mosjonister. På treningsplanen de 
neste månedene har vi hatt et variert treningsinnhold 
med bl.a. korte intervaller, lange intervaller, 5km 
time-trial rundt Tananger Ring, motbakkeintervaller 
og tempoøkter. I forkant av hver treningsøkt blir det 
gitt en forklaring om økta og hvordan de forskjellige 
øktene stimulerer muskulatur, lunger og hjerte. Det 

blir påpekt at variasjon i treningen er en av nøklene til 
fremgang, dersom man ønsker det. 

Ved å melde seg inn i løpegruppen, vil man 
i tillegg til å få ta del i et fantastisk løpekollektiv, få 
rabatter hos Løplabbet og klubbpriser på løpeklær fra 
OM Sport. 

Som styrets nestleder i Havørn Friidrett er det 
fantastisk å se deltakelsen på våre løpetreninger smått 
utrolig når pluss/minus 15 stk på hver trening – enten 
vi har solskinn eller styrtregn. Det er mer gøy å løpe 
når man er flere, og det sosiale spiller stor rolle på 
motivasjonen. I og med at dette er et lavterskeltilbud, 
så ønsker vi å se akkurat deg på neste trening! Dette 
er for deg som enten trener lite eller mye. Ta kontakt 
med undertegnede for mer informasjon, eller søk opp 
Havørn Løpegruppe på Facebook.

På vegne av Havørn Løpegruppe,
Erlend Engelsgjerd  

Fornøyde deltaker i mål etter ferdig løpe-økt
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TO VIKTIGE ÅRSMØTER AV KAS

Det har vært pandemirestriksjoner store 
deler av året, og idretten generelt har hatt 
utfordringer med å holde sine faste årsmøter. 
Havørnalliansen har hatt to dette året og begge 
har kommet vel i havn..
En kort oppsummering: Det er et nærmest 
akutt behov for mer areal enn det dagens 
Tanangerhall kan romme og store mengder 
håndballungdom og turnere har lenge «sloss» 
om plassen. Siden nyttår har møysommelig 
arbeid - først i det stille – så med gradvis økende 
intensitet, ført til at bygging av en Tanangerhall 
nr. 2 har blitt et konkret og gjennomførbart mål 
å arbeide mot. 
Alliansens ordinære årsmøte den 17. juni, 
skulle egentlig vært i mars, men måtte dermed 
vente pga. pandemien. I tillegg til valg, ble et 
viktig, og noe prinsipielt omstridt forslag fra 
Håndballavdelingen behandlet. Så fullt hus som 
overhode forsvarlig, med sommerkledde og 
engasjerte medlemmer fra alle idrettsgrenene, 
diskuterte hele kvelden. Leder av Sola Idrettsråd, 
Bernt Høyland, deltok som gjest/observatør. 

Uten å gå for mye i dybden i diskusjonen, 
så endte møtet opp med et vedtak som ga 
klarsignal til ei prosjektgruppe å jobbe videre 
med planen om ny hall med tett oppfølging av 
det nye alliansestyret.   
Omtrent 4 måneder seinere, den 22. oktober, 
ble det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. 
Prosjektgruppa hadde i mellomtiden jobbet 
godt og levert forslag til plan for bygging og 
finansiering. Nytt, siden sist, var at nå hadde 
Gym- og turn meldt seg på som partner/
andelshaver i prosjektet. Det ville bli avgjørende 
for finansieringen. Vi skulle heller ikke selge 
noe grunnen som vi eier. I tillegg var det 
gjort avtale med Fotball om hvor- og hvordan 
Havørnhallen (plasthallen) skulle flyttes til nytt 
sted. Sist, men ikke minst, så hadde kommunen 
også gitt klarsignal så langt. Nå stod det altså 
på møtedeltakerne å gi klarsignal om å ta 
opp et byggelån på inntil 18,5 millioner. At 
spenningen var til å ta og føle på, var nok de 
fleste enige i. Gode spørsmål, fikk gode svar og 
etter hvert kunne møteleder- teamet Ole Jørgen 

og Livar, starte avstemmingen. Enighet om at 
håndsopprekking var greit og… ett lettelsens 
sukk gikk gjennom salen da alle stemte for 
forslaget. Allianseleder Ole Jørgen Østensen 
avsluttet med å takke for et uvanlig godt 
frammøte og et saklig årsmøte

Samlet styre og samarbeidspartnere: Fv. Kjeld Madsen (styremedl.), Per Heen (håndball/styret), Eli Christ (gym.-turn), Livar 
Haga (nesteleder), Lisbeth Nordhagen (kasserer) og Ole Jørgen Østensen (leder).

Grundig gjennomgang av duoen Helge Haver og Martin 
Salte.

Spenning i framme i salen.

Litt mer avslappet bak i salen.
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ORDFØRERHILSEN AV KAS

Vanligvis hilser ordføreren til oss når vi har 
jubileum eller større arrangementer. Denne gang rett og 
slett for at ordføreren heter Tom Henning Slethei, at han 
er fra Tananger og har tilhørighet til Havørn, også gjennom 
sin far og farfar

Vi var velkomne til på besøk på kontoret en 
strålende torsdag i oktober og hadde en hel time til 
disposisjon. Her var det bare å fyre løs, for ikke å komme 
bakpå mot politikeren Tom Henning. 

Han har rukket å bli 46 år og hadde sin barndom 
og oppvekst i Snøde, hvor også han og familien har bodd 
fram til ganske nylig.  Litt unnskyldende, når det gjelder 
egen idrettslig aktivitet i Havørn. De var en kompisgjeng 
der, som hadde mye kjekt med alt som kunne drives fram 
med motor både til vanns- og til lands. Bare spør Ken 
Arvid, Truls Andre og Bjarne og de, smiler han og tenker 
tilbake.

Han har et minne fra minifotballen: Han var 
endelig framme og scoret enkelt for åpent mål og jublet 
vilt og uhemmet selv, men stusset over at han ikke hørte 
publikumsjubel? Temmelig flau, måtte han konstatere at 
dommeren hadde blåst for leeenge siden og de andre 
spillerne stod rolig og så på. Det ble altså ikke den store 
satsingen på fotball, men landhockey har han altså og vært 
med på.

Tiden har gått og han har vært innom som trener 
noen år for laget til eldstesønn Tobias i Fjellhallen, men 
det var før de begynte med fullt «elver-lag». Tobias (17) er 
ferdig, men Sivert (14) og Marius (12) er fortsatt med. 

Dette bringer oss inn på det positive han har erfart 
med organisert idrett generelt og Havørn spesielt. Han 
ser det både gjennom egenerfaring og egne barn at idrett 
ikke bare er en arena for å beholde og trene opp en sunn 
kropp, men minst like mye et sted for sosial tilpasning og 
det å få venner for livet. Det afrikanske uttrykket «It needs 
a whole village til raise a child», synes han passer godt på 
lokalidrettens oppgave i denne sammenhengen.

Da er vi tilbake på samfunnsengasjementet 
og politikerrollen. Det er politikken som har vært 
hans store interesse sammen med jobben som privat 
næringsdrivende innen hotelldrift og eiendom. Han har 
eksamen som diplomøkonom ved BI i Stavanger. Etter 
mange år, som kommunestyrerepresentant for Sola FRP, 
ble han ordfører etter valget i fjor. Temmelig nøyaktig 
ett år har han bak seg, og mye har skjedd. Nytt Rådhus 
har gitt mye bedre arbeidsforhold for både politikere 
og administrasjon. Av krevende oppgaver, nevner han 
for egen del Byvekstavtalen og «coronakrisen». At 
parkeringshuset til lufthavnen brant ned tidlig i januar, har 
heller ikke gått ubemerket hen. Likevel har det vist seg at 
vi er langt framme og har dyktige folk som er i stand til å 

takle en «lock down», slik vi alle har vært med på. I starten 
var dette spesielt krevende for lærerne og it-folkene våre. 
Solas befolkning, og ikke minst idrettens frivillige har vært 
flinke, lojale og tålmodige oppi alle pandemirestriksjonene. 
Han vil gjerne ha med en takk for den innsatsen til oss alle! 

Tanangers behov i dag for utvidet treningsflate og 
Havørns planer, er noe han er opptatt av og vil gjøre sitt til 
for at skal realiseres. Det er allerede blitt gjort mye godt 
arbeid med den nye hallen både fra Havørnalliansens- og 
kommunens side. Han er enig i Solabladets artikler fra i 
sommer under tittelen «nå er det Tananger sin tur». Han 
kjenner også til og har forståelse for at noen i Havørn 
har større planer, men er selv opptatt av å holde seg til 
grensen for hva som er realiserbart i dag. Hva som kan 
komme i framtiden, får tiden vise. I løpet av kommende 
20-30 år, vil befolkningen i Tananger (Jåsund/Myklebust) 
etter planen dobles med 10.000 flere innbyggere fordelt 
på 3000 boliger. Denne utviklingen er allerede i gang. 
I 2012 ble det delt ut 273 Havørnkontaktblader i dette 
området og i 2020 er tallet 741 (red. anm.).  

Avslutningsvis vil ordføreren si noe positivt om 
det uortodokse samarbeidet de har med Arbeiderpartiet 
med Siv Len Strandskog i spissen. Dette kan på mange 
vis sammenlignes med Sandnes. Det forteller at dagens 
politikere er i stand til å styre kommunen og gjøre 
fornuftige vedtak på tvers av parti-ideologier. Vi takker for 
praten og ønsker ordføreren lykke til videre i jobben sin.

Tom Henning Slethei fant bilder av både faren og farfaren 
i Havørnboka.
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Sola Trykkeri
& Kopi AS

FRA FOTBALL AV GEIR DALHEIM

Det nærmer seg slutten på 2020 sesongen, 
en heilt spesiell og rar sesong. Vi kan oppsummere 
den enkelt, samtidig som det har vært til tider virkelig 
komplisert. Bredde Fotballen kom aldri i gang med 
seriespill, hva dette har resultert i av manglende 
motivasjon og frafall av spillere og støtteapparat vil 
sannsynlig bare vise seg i ettertid. Samtidig ønsker 
jeg virkelig å berømme og Takke de (damer og herrer) 
som fremdeles står på og går på trening hver uke, det 
er ekte Havørn patrioter og forbilder å se opp til!

Vi kunne heller ikke avvikle ConocoPhillips 
Turneringen, Natturneringen, Årsfesten m.m., som 
hadde holdt tradisjonene og samholdet ved like, 
og også sørget for gode inntekter som vi absolutt 
behøver.

Seriespill for Barne og Ungdoms Fotballen 
kom i gang med en forsinket start, da med mange 
smitteverns regler som må overholdes, med de 
utfordringer dette har medført. Men vi i Havørn har 
overholdt alt dette, så en stor Takk til støtteapparater 
og foreldre som har engasjert seg for å få dette 
gjennomført på en forsvarlig god måte. Det ser 
lovende ut for oss i barneavdelingene og vi har mange 
sykt flinke folk.

Det eneste vi ikke kom i gang med, som vi 
kunne, var seriespill for jr. gutter- og jenter (17-19 år) 
for i år hadde vi ikke junior lag. Jr. for inneværende 
sesong er årskullene 2001-2002-2003.   Neste sesong 
juniorer vil være årskullene 2002-2003-2004.   Jeg 
ønsker å oppfordre alle ungdommer i disse årskullene 
som synes fotball er kjekt til å komme (tilbake) på 
trening, oppfordre foresatte til å slutte opp om sin 
lokale klubb. Havørn trenger dere, Tananger trenger 
miljøet rundt en godt fungerende Junior avdeling, får 
vi dette til så skal vi i Havørn gjøre alt for å ha et trygt 
og godt støtteapparat også rundt kommende års JR 
avd.

Nå ser det ut for at Håndballen får en ny 
og sårt tiltrengt spilleflate der Havørnhallen i dag 
står. Havørnhallen (plasthall fotball) vil da bli flyttet 
opp på Haga Gressbane.  Da dette mest prekære 
for håndballen ser ut til å ha blitt en løsning på, så 
håper vi i Fotballen at alle i Tananger, med Havørn 
Allianse kan gå sammen for å realisere en ny Storstue 
og møteplass som Tananger trenger for fremtiden, 
eks. «Tananger Arena» som skal ha en plass for 
alle idretter som fotball, håndball, friidrett, turn, 

konserter, messer, m.m.
Julehøytiden står snart for døren, og jeg vil 

ønske alle en riktig God Jul !
Ta vare på hverandre og de gode øyeblikkene, 

så satser vi på en normalisert fantastisk sesong i 2021.
Stor Takk til Styret, Daglig leder, trenere, 

oppmenn, spillere, støtteapparat, sponsorer og 
samarbeids- partnere for en utfordrende 2020 sesong, 
dere har vært tålmodige og gode.
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INTERNTURNERING J/G 2014 AV INA ENGEVIK

Havørn Fotball er svært heldige og har ei 
rekke store barnekull som ivrig møter opp til trening 
kvar veke. Årets høydepunkt for dei minste er 
ConocoPhillips Turneringa, denne går normalt  av 
stabelen i starten av september. Då det vart beslutta 
at turneringa ikkje kunne gjennomføres i år, la 
trenergruppa rundt J/G 2014 hodene i bløt og ideen 
om ei internturnering starta å ta form. 

Invitasjoner blei sendt ut og klubben v/Stine 
Kloster «hosta opp» drakter, brus og – ikkje minst 
– pokaler! 19. september stilte trenere, foreldre/
foresatte og i overkant av 30(!) unge fotballspillere 
opp, klare til kamp. Tre flinke gutter fra J/G 2011 stilte 
opp som dommere, disse var med å la ei fin ramme 
rundt kampene. Etter gjennomføring av samtlige 
kamper vart både dommere og unger samla til 
høgtidelig premieutdeling på tribunen.

JENTEDAGEN 2020 AV SABINA INCORONATO

Etter mye planlegging kunne vi endelig invitere 
til Havørn sin årlige jentedag den 24 oktober.

Totalt 43 fotballivrige jenter fordelt på alderen 
5-13 år ble samlet for en kjekk treningsdag opp på 
Tananger Stadion. Ved hjelp av spillere fra Havørn 
sitt damelag, trenere og støtteapparat fra J14 og J9 
fikk ungene både spilt kamp, øvd seg på amerikansk 
straffespark og andre ulike øvelser fordelt på de ulike 
årskullene.

Invitasjonen ble sendt ut til alle som trener 
jenter i klubben samt både til Haga og Storevarden 
skole og det resulterte i at vi hadde jenter som var 
påmeldt som aldri hadde spilt fotball før, noe som vi 
syntes var kjempekjekt. Vårt mål er å få flere jenter 
inn i klubben og det jobbes med å få rene jentelag 
på alle årskull, så flere jenter som begynner å spille 
fotball i klubben jo bedre er det.

Vi hadde god planlegging i forkant for å sørge 
for at arrangementet var trygt og gjennomførbart i 
henhold til retningslinjene i forbindelse med korona. 
Alle oppmøtte ble registrert ved ankomst, fikk anti-
bac og fordelt i mindre grupper. De aller minste 
jentene var tilstede fra 10-13 mens de større jentene 
kom 11:30-15:00. De hadde en felles aktivitet som 
var årets Bli-Me dans og denne ble ledet av 4 sporty 
jenter fra J8. Det var ganske kjekt å se så mange jenter 

danse en felles dans som handler om å bli godtatt 
og hvor viktig det er med samhold. Noe som også er 
viktig i fotballen.

I tillegg så hadde vi også besøk av to spillere 
fra Klepp sitt damelag som observerte jentene og 
fungerte som motivatorer. På grunn av strenge 
retningslinjer så kunne de dessverre ikke lede noen 
øvelser selv men vi håper likevel at det var litt kult for 
våre jenter at de var tilstede.

Jentedagen har som mål å være en sosial 
arena og skal bidra til treningsglede. Vi ønsker å 
knytte bånd på tvers av årskullene og ikke minst ønske 
nye jenter velkommen i klubben. Jentedagen skal 
være noe som appellerer til alle og neste år håper vi 
på enda flere deltakere.

En ekstra stor takk går til alle de voksne som 
bidro, uten dere hadde vi ikke klart å få dette til!

Koronaepidemien har satt ein effektiv stopper for mykje av fotballens aktiviteter i år, men ingenting kan stoppe denne ivrige 
gjengen med gutter og jenter. 

Nye klubbdommere som fikk prøve seg. f.v. Mathias Hinna, 
Julian Hodneland og Tian Hennemann.
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AKTIVITETSDAG J2009 AV LAGLEDELSEN

Lørdag 26. september fullførte vi enda en 
kjekk aktivitetsdag sammen med 14 fotballivrige 
jenter. Aktivitetsdag er noe vi har gjort flere ganger 
og det er noe som jentene synes er kjempegøy. De 
knytter enda tettere bånd sammen og vi får gjort 
litt andre øvelser enn det vi gjør på de ukentlige 
treningene.

Vi hadde 9 spillere da vi startet opp igjen etter 
sommeren og de siste ukene har enda flere jenter 
strømmet til. Det har resultert i at vi har fått 7 nye 
spillere fordelt på årskullene 2009/2010.

Aktivitetsdagen startet med felles «Bli Med 
Dans», etterfulgt av dansekonkurranse og ulike 
fotballøvelser. I tillegg hadde vi delt jentene inn i lag 
og arrangert en mini-turnering hvor vinnende lag fikk 
en liten premie. To av jentene som hospiterer hos J8 
hadde også et eget opplegg med øvelser og på denne 
måten så får de muligheten til å lære av hverandre.

Jentene har vært utrolig flinke i denne korona 
tiden så vi tror at en slik dag var etterlengtet og det 
var også kjekt for oss som trenere å arrangere noe for 
dem. Det er en utrolig fin gjeng vi har og vi er heldige 
som har fått enda flere jenter med på laget.

Er det noen jenter i Tananger som er født i 
2009 eller 2010 som har lyst å begynne på fotball er 
de hjertelig velkommen til å komme å prøve.

Vi har følgende treningstider:
Mandager: 18:30-20:00
Onsdager: 17:30-19:00

Kontaktinfo til trenerne finnes på hjemmesiden til 
Havørn.

Sabina Incoronato, jenteansvarlig Havørn Fotball.

Fotballøvelser.

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

 



2928

HAVØRNPROFILENE AV KAS

Hege Merete (39) og Kevin (42), begge med 
etternavn Hodneland, heter Havørnprofilene denne 
gang. At et foreldrepar begge blir profiler, henger 
ofte sammen, og er ikke noe nytt i Havørnkontakt. 
Dette tilfellet er ikke noe unntak, i så måte. Det er 
Hege, født Ellingsen og datter til Ruth og Frode, 
og da forstår vi at hun er arvelig «belastet» og har 
mye med idrettslaget vårt å gjøre. Hun fant Kevin 
på ferie sommeren 1998 og de ble et par som giftet 
seg i 2015. I dag har de eget hus i Snødeveien og tre 
barn: Malin (17), Daniel (12), og Julian (9). Malin er 
håndballspiller, startet i Havørn, men spiller for tiden 
på Sandnes sitt juniorlag-/damelag. Daniel spiller 
fotball på Havørn G 13 laget og Julian på G 09. 

Kevin forteller at han er ekte «stril» 
og kommer fra Lindås utenfor Bergen. Han er 
yngstemann i en søskenflokk på fire. Han har alltid 
vært interessert i idrett og har på samme måte 
som Hege, både foreldre og søsken som er opptatt 
av idrett. Det er Lindås IL som er barndommens 
idrettslag og fotball ble etter hvert hovedinteressen 
hans. Allerede som 15 åring fikk han prøve og spille 
seniorfotball på A-laget – sammen med sin 18 år 
eldre bror – stor stas. Han tror nok dette hadde litt 
sammenheng med at seniortreneren der hadde stor 
tro på at unge talenter skulle få slippe til og prøve 
seg. Etter hvert kom han til Nordhordland Ballklubb 
og videre til Radøy Fotballklubb, som den gang spilte 
i 2. divisjon. Han var i alle posisjoner – bortsett fra 
keeper – men likte seg nok best på fra midtbanen og 
framover. Da det ble Tananger og familie her, gikk han 
til Randaberg, som også var i 2. divisjon. Han hadde 
hele tiden et øye til Havørn og ble med den sesongen 
de var i 3. divisjon. Tilbake igjen til Randaberg og 
det nivået han ønsket å spille på noen sesonger, før 
Havørn igjen ble aktuelt. I dag er han eldstemann på 
A-laget, og mottok pokalen for årets Havørn 2019 for 
litt siden (egen artikkel i dette bladet).   

Hege sin idrett har alltid vært håndball. Her 
har hun spilt venstre- og midt back, med en ivrig far 
som trener i deler av karrieren. En annen av trenerne 
var nylig utnevnt æresmedlem, Geir Atle Larsen, og 
hun husker den tiden med stor glede. Som junior 
hadde hun også en periode på Sola håndball. For 
tiden ikke noe aktivt idrettsliv for egen del, men 
deltar derimot svært aktivt i støtteapparat rundt 
lagene både i håndball og fotball. Hege er utdannet 

apotektekniker, men har allerede omskolert seg til 
pedagogisk leder og jobber i dag i Snøde Barnehage. 
Det er en krevende, men kjempekjekk jobb synes hun. 
Bra arbeidsmiljø og mange gode unger. Veien til og fra 
jobb er kun en kort spasertur. Kan ikke få det bedre!

Som nevnt, kom Kevin til Tananger og 
Rogaland i 2000. Han var utdannet ingeniør innen 
automasjon og instrumentering og det var ikke 
vanskelig å få seg jobb innen fagfeltet på den tiden. 
Første arbeidsgiver her Baker Hughes, men for tiden 
er det «Vår energi» der han er engasjert i forskjellige 
prosjekter. Hvordan han i tillegg får tid til såpass mye 
i Havørn, er et godt spørsmål. Selv tror han at svaret 
ligger i at de som familie alle har felles interesser i det 
som skjer i idretten, først og fremst Havørn. Dermed 
blir godviljen og fleksibiliteten innstilt etter det. Glede 
og trivsel blir gevinsten.    

Kevin er trener på G 13 laget. Der er de ca 
20 spillere. Han forteller at det spriker i nivå og at 
det er normalt. Det viktigste er å lære sosialisering 
og å være et lag som fungerer. Kevins tanker som 
trener har han hentet mye av fra «Ajax-skolen». I 
samme forbindelse venter han spent på å lese den 
nye boka «Fotballprosjektet» som handler om 40 
Bryne-spillere som trente sammen i 10 år, hvor de 
aller fleste har spilt fotball på ulike nivå helt fram til 

senioralder. En av disse er Erling Braut Haaland. Det 
skal bli interessant å lese hvordan han kunne bli så 
god av å kun ha treningshverdagen sin med kompiser, 
noe som kanskje bryter med mange sin oppfatning av 
hvordan talentutvikling skal praktiseres nå for tiden. 
Et spennende tema, og kanskje boken skal puttes 
under juletreet i år? 

Vi takker dermed for oss og for koselig 
hjemmebesøk hos familien Hodneland. I det vi går 
ut, nevner jeg at de jo er nærmeste nabo til eks 
Vikingspiller og Havørnprofil Magnus Øglænd (85). 
Ja han snakker jeg ofte med sier Kevin, og det går 
selvfølgelig mye i fotball. Han er ManU tilhenger og 
jeg er Liverpool…

 

Hege Merete og Kevin fotografert i sin nye vinterhage som 
de er svært godt fornøyd med.
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SUPPORTERKLUBBEN AV KAS

Det har naturligvis ikke vært mye aktivitet 
i supporterklubben rundt fotballens A-lag i år. For 
mange har det å møtes på hjemmekampene, vært 
et av «ritualene» vi setter pris på i hverdagen, 
men så ble altså alt annerledes i år. Først var det 
utsettelse av seriestart i april og så drog det ut – 
helt til vi måtte innse at, nei- «breddefotballen» 
kunne ikke få startsignal i hele tatt. Supporter leder 
Anstein Nordhagen sitt faste oppdrag på første 
hjemmekampen i serien, er å overrekke «årets 
Havørn-pokal» til den spilleren som har fått supporter-
juryens beste «karakterer», kamp for kamp gjennom 
sesongen som var. Det har alltid vært spennende, for 
ingen andre enn en engere krets i sponsorklubben har 
visst hvem det var.

Pokalen har vært klar, og Anstein har ventet 
og ventet.. Til slutt ble det bare å finne en høvelig 
dag da vi visste at vinner Kevin Hodneland var på 
trening og det ble torsdag 29. oktober. Alt lå til rette, 
men plutselig fikk vi greie på at Kevin måtte på et 
viktig jobbmøte kl. 1900 og dermed ble det ikke noe 
A-lagstrening på ham den kvelden. Via kona Merete 
fikk vi greie på at han likevel hadde trening med G 
2007 laget fram til kl. 1830. Vi fikk i en fart informert 
noen av de fra supporterklubben som kunne stille på 
kort varsel og var heldige og fikk med både Eleanor og 

Dagfinn. Dermed hadde vi en fin «delegasjon» som 
kunne troppe opp på banen i slutten av treninga og 
utrope treneren deres til «årets Havørn 2019». Stor 
stas og kjempeapplaus fra guttene han er trener for. 
En glad mottaker Kevin takket og sa at dette, egentlig 
var den beste anledningen han kunne tenke seg å få 
en slik premie.  

Etter dette måtte bare Kevin komme seg i 
bilen til møtet han skulle på. Vi som stod igjen, gikk 
inn på Havørnhuset og fant fram kaffen og kakene 
som var kjøpt inn til anledningen. Like etter kom Mats 
og resten av A-laget, til planlagt tid. Spillerne fikk vite 
hvorfor vi var der, og sa ikke nei takk til verken kaffe 
eller kaker. Det ble dermed det et lite «bli kjent» 
møte for begge parter. Ikke lett å være oppdatert på 
hvem som er hvem av alle spillerne år for år. Dagfinn 
måtte først spørre hva foreldrene het, men endte opp 
med at det var greiere å få vite hvem besteforeldrene 
var for å vite hvem de var. I den forbindelse fikk vi 
avklart at bestefar til en av dem var ingen ringere 
enn Olav (Viking) Nilsen. Sportsresultater opp 
gjennom tidene, ble ett tema, da vi fikk erfare at 
unge Vegard Olsen var «klisterhjerne» på akkurat 
det. Hemmeligheten rundt hva Eleanor alltid har 
fått i kaffekoppen på siste hjemmekamp ble avslørt 
denne kvelden mot at de lovet å «holde kjeft». Til 
slutt måtte vi sette strek, og Andreas Marken, takket 
på vegne av A-laget supporterne for jobben de gjør på 
kampene, og håpet de ville fortsette – trass i en noe 
høy gjennomsnittsalder. Anstein takket for fine ord og 
fortalte at denne klubben faktisk ble stiftet i 1988. Nye 
medlemmer blir tatt imot med åpne armer!     

Anstein Nordhagen og Kevin Hodneland med G2007 laget i bakgrunnen. Bak f.v.: Marcus Espeland, Jon Kristian Myklebust, Mats Økland Jellestad, Sander Nilsen, Andreas Marken og Simen Hølland. 
Framme f.v.:  Eleanor Abrahamsen, Anstein Nordhagen, Dagfinn Danielsen, Alexander Larsen, Vegard Olsen og Thomas 
Lundmann.
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NY FASADE MOT TANANGER RING AV KAS
SKISSE 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

SKISSE 2 

 

 

 

Her er en liten forsmak på det vi ser for oss skal bli ny fasade mot Tananger Ring allerede om et drøyt års tid.

SKISSE 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

SKISSE 2 

 

 

 

Skissene er hentet fra Helge Haver og Martin Saltes forarbeide som ble presentert på ekstraordinært 
årsmøte i Havørnalliansen 22. oktober. De opplyser at hallen blir et nøkternt frittstående bygg, uten garderober 
eller tribuner – med utvidelsesmuligheter. Den blir Havørn sin eiendom og den blir et supplement til nåværende 
Tanangerhall. 

I neste nummer vil vi, sammen med Helge og Martin, presentere mer detaljer omkring hele prosjektet. 
Allerede kan de love at dette blir en ny økonomisk hverdag i Havørn framover og at vi trenger all den hjelp vi kan få 
– det være seg kjøp av skilt i hallen, sponsing, innsamling osv. Det skal til og med være mulig å kjøpe seg navnet på 
hallen! De kan kontaktes på  helge.haver@translator.no og martin.salte@coop.no 

Mye spennende å se fram til! 
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VITSE-STAFETTEN

Sist gang ga Dagfinn Danielsen stafettpinnen videre til Einar Bråstad, en av våre helter på 
A-laget fra før i tiå. Da vi tok kontakt med ham, hadde han ikke glemt Tananger helt ut, selv om 
han har vært «byas» i mange år nå. 

Da han fikk høre hvem utfordreren var, kom han umiddelbart med historien fra kampen i 
Lyngdal, mao. liten tvil om at den må være sann…

Dermed ble det en historie fra en av kampene mot Havdur. Motstanderen hadde hardt press 
på seg, men keeperen deres var en stor og kraftig kar, som tok det meste. Dette frustrerte 
Havørnspillerne, ikke minst den pågående og til tider, litt aggressivt spillende Arvid Risa.  
Kjell Jåsund hadde nettopp avsluttet et pent angrep som nok en gang ble avverget. Keeper 
forberedte å kaste ut ballen, og det observerte Arvid. Som lyn fra klar himmel hoppet han rett 
mot både ball og målmann, noe som resulterte i at Arvid gikk i bakken og måtte ta «telling». Da 
dette var noe som sjeldent forekom med Arvid, ble det et øyeblikks forskrekkelse hos de andre 
spillerne, før han bare reiste seg igjen og spilte videre som ingenting skulle ha skjedd. Om han 
hørte dommerfløyta, forteller historien ingenting om..
   
Til neste gang utfordrer Einar, ikke uventet, Arvid Risa til å komme med en historie til denne 
siden.

Bildet er fra 1981 (Havørnboka), og viser et A-lag som tror at de rykker opp i 3. divisjon, men Eik ville det annerledes og klarte 
å snu sin kamp i siste sekund mot Randaberg. Einar Bråstad står som nr. 2 f.v. i bakre rekke. Denne sesongen passerte Einar 250 
obligatoriske A-lags kamper for Havørn.

Kystkultursamlingen 
Tananger

På Melingsjøhuset i Tananger foregår det aktiviteter 
for å bevare og formidle vår kystkultur. Vi har en stor 
samling av gjenstander som er knyttet til tidligere 
tiders aktivitet både i Tananger og resten av kysten. Vi 
ønsker å formidle historien gjennom aktiv deltakelse 
inkludert økt bruk av våre bruksbåter.

Sommeråpen kafé søndager fra 27.05 (stengt juli)
fra kl 12.00 - 15.00

www.kystkultursamlingen.no
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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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